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1. Управљање и руковођење Школом 

1.1. Школски одбор 

 

У школској 2020/2021. години чланови Школског одбора Основне школе „Нада Пурић“ 

од 31.5.2019. године били су: Сретен Маринковић, Бранко Вуковић и Бојан Селаковић 

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

Јасмина Стојановић и Милован Лековић - представници запослених, Слађана 

Булатовић и Сања Ерац Ђурђевић и Горан Јовић - представници родитеља ученика.  

 

У току школске 2020/2021. године одржано је седам седница Школског одбора: 

 

14. 9. 2020. – Одржана је прва седница новог Школског одбора, са следећим Дневним 

редом: 1. Усвајање записника са последње седнице Школског одбора 2. Усвајање 

Извештаја о остваривању Годишњег плана рада Основне школе „Нада Пурић“ у 

Ваљеву за шк. 2019/2020. год. 4. Извештај директора о свом раду и раду Школе за 

школску 2020/2021. год.  5. Обавештење о одлуци Наставничког већа о избору 

уџбеника у Основној школи „Нада Пурић“ у Ваљеву за шк. 2020/2021. год.  6. Усвајање 

извештаја о остваривању развојног плана у школској 2019/2020. год. , Извештаја о 

остваривању плана стручног усавршавања за школску 2019/2020. год, , Извештаја о 

остваривању Плана самовредновања рада Школе у школској 2019/2020. год. и 

Извештаја о полагању завршног испита за школску 2019/2020. год. 7. Давање 

сагласности на доношење Правилника о организацији и систематизацији послова у 

Основној школи ,,Нада Пурић’’ у Ваљеву. 

 

6. 10. 2020. – Одржана је друга седница Школског одбора, он лајн, преко апликације 

,,ZOOM’’, са следећим Дневним редом: 1. Усвајање записника са седнице од 14. 9. 

2020. год. 2. Доношење измена Финансијског плана Основне школе „Нада Пурић“ у 

Ваљеву за 2020. годину. 

 

3. 12. 2020. – Одржана је трећа седница Школског одбора, он лајн, преко апликације 

,,ZOOM’’ са следећим Дневним редом: 1. Усвајање записника са седнице од 6. 10. 2020. 

год. 2. Доношење одлуке о организацији образовно - васпитног рада за ученике у 

одељењима са сметњама у развоју и инвалидитетом 

 

30. 12. 2020. – Одржана је четврта седница Школског одбора, он лајн, преко апликације 

,,ZOOM’’ са следећим Дневним редом: 1. Усвајање записника са седнице од 3. 12. 2020. 

год. 2. Доношење измене финансијског плана  Основне школе ,,Нада Пурић’’ у Ваљеву 

за 2020. год. 3. Доношење Правилника о интерном финансијском управљању и 

контроли у Основној школи ,,Нада Пурић’’ у Ваљеву. 4. Усвајање Извештаја директора 

о свом раду и раду Школе на крају 1. полугодишта школске 2020/ 2021. год. 

 

13. 1. 2021. – Одржана је пета седница Школског одбора, он лајн, преко апликације 

,,ZOOM’’ са следећим Дневним редом: 1. Усвајање записника са седнице од 30. 12. 

2020. год. 2. Доношење финансијског плана Основне школе ,,Нада Пурић’’ у Ваљеву за 

2021. год. 3. Доношење Измене Годишњег плана рада Основне школе ,,Нада Пурић’’ у 

Ваљеву за школску 2020/2021. год.  
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29. 1. 2021. - Одржана је шеста седница Школског одбора, он лајн, преко апликације 

,,ZOOM’’ са следећим Дневним редом: 1. Усвајање записника са седнице од           13. 1. 

2021. год. 2. Усвајање извештаја о попису основних средстава, потраживања и обавеза 

за 2020. год. 3. Усвајање плана јавних набавки за 2021. год. 4. Доношење Правилника о 

организацији буџетског рачуноводства у Основној школи ,,Нада Пурић’’ у Ваљеву. 

  

24. 2. 2021. - Одржана је седма седница Школског одбора, он лајн, прекоапликације 

,,ZOOM’’ са следећим Дневним редом: 1. Усвајање записника са седнице од 29. 1. 2021. 

год. 2. Усвајање Извештаја о пословању и годишњег обрачуна Основне школе ,,Нада 

Пурић’’ у Ваљеву за 2020. год. 

 

1.2. Педагошки колегијум 

Педагошки колегијум за протеклу школску 2020/2021. годину чинили су:  

– Ана Савковић – руководилац Педагошког колегијума,  

– Зорица Милић – стручни сарадник,  

– Светлана Матић – стручни сарадник,  

– Ивана Вујић – Стручно веће старијих разреда,  

– Jелена Димитријевић – Стручно веће млађих разреда,  

– Милован Лековић – Стручно веће природних наука,  

– Мирјана Лукић – Стручно веће вештина,  

– Сузана Јаневска – Стручно веће друштвених наука,  

– Јелена Павловић – Стручно веће дефектолога. 

  

Током школске 2020/2021. године одржано је 10 састанака Педагошког колегијума. 

Најважнија питања и обавезе у току целе школске године односиле су се на 

превентивне здравствене и хигијенске мере, у условима пандемије, а према 

препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, као и Школске 

управе и Кризног штаба. Прелазак на наставу на даљину, у два наврата био је 

неопходан код ученика од 5. до 8. разреда. Педагошки колегијум је све те промене 

евидентирао, доносио одлукео начину рада и начину реализације наставе. 

 

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. У околностима пандемије, 

водило се рачуна свакодневно о томе који су ученици изостали и да ли се редовно 

доносе оправдања. Након консултација са одељењским старешинама  и педагошко-

психолошком службом, усвојен је начин рада са наведеним ученицима, уз уважавање 

индивидуалних карактеристика ученика, да би сви ученици школску годину завршили 

како треба. 

 

У складу са Годишњим планом рада, са циљем усаглашавања критеријума оцењивања и 

прилагођавања рада на часу образовно-васпитним потребама ученика, било је 

неопходно прилагодити начине ипитивања, провере знања и оцењивања тренутној 

ситуацији, када ученици старијих разреда не иду свакодневно у школу. 

 

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.  
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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, колико је то било могуће 

у условима пандемије. 

Предметни наставници су држали припремну наставу за полагање завршног испита. По 

завршетку пробног пријемног испита извршена је анализа истог. 

 

Ове године стручно усавршавање наставника одвијало се углавном онлајн, преко 

апликација и платформи за учење и самосталног усавршавања наставника путем 

интернета, стручне литературе и стручних часописа. Такође, стручно усавршавање је 

било фокусирано и усмерено на наставу на даљину, као подршка и наставницима и 

ученицима у овом виду учења. 

 

2. Организација и извођење наставе 

2.1. Динамика извођења наставe 

У школској 2020-2021 години настава се изводиллa по распореду који је усклађиван  са 

Предлозима за организацију образовно-васпитног рада у основној школи, донетог на 

основу Посебног програма образовања и васпитања и Закључка кризног штаба за 

сузбијање заразне болести Covid-19. Услед промена у епидемиолошкој ситуацији у 

Србији, током године, био је промењен и првобитно утврђен календар  образовно-

васпитног рада у основним школама. Такође су мењани и модели организације и 

реализације наставе, у зависности од епидемиолошке ситуације. 

Настава и други облици образовно-васпитног рада у Школи остварују се у току два 

полугодишта. 

Прво полугодиште је  почело у уторак, 1. септембра 2020. године, а завршило се у 

складу са изменама, 18.децембра 2020. године. 

 

Друго полугодиште почелоје у понедељак, 18. јануара 2021. године, а завршило се у 

уторак, 8. јуна 2021. године за ученике VIII разреда, односно у уторак, 22. јуна 2021. 

године за ученике од I до VII разреда. 

 

Наставни план и програм за ученике од I до VII разреда остваривала се у 36 петоднених 

наставних седмица, односно 180 наставних дана. 

Наставни план и програм за ученике VIII разредао oстваривао се у 34 петодневне 

наставне седмице, односно 170 наставних дана. 

 

У току године ученици су имали зимски, пролећни и летњи распуст: 

– Зимски распуст је почео у понедељак, 21. децембра 2020. године, а завршио се у 

петак, 15. јануара 2021. године. 
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– Пролећни распуст почиње у петак, 30. априла 2021. године, а завршава се у петак, 7. 

маја 2021. године. 

– За ученике од I до VII разреда, летњи распуст почиње у уторак, 23. јуна 2021. године, 

а завршава се у 31. августа 2021. године. За ученике VIII разреда, летњи распуст 

почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у понедељак, 31. августа 2020. 

године. 

 

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

28. јуна 2021. године.   

  

Ученици осмог разреда полагли су завршни испит у 23, 24 и 25. јуна 2021. 

 

 2.2. Организација реализације наставе 

Током су мењани и модели организације и реализације наставе, у зависности од 

епидемиолошке ситуације. 

На основу Стручног упутства и специфичности школе,  Школа се определила за 

понуђени   "комбиновани" модел реализације наставе уз обавезу придржавања 

прописаних епидемиолошких мера у просторима школе, од стране свих који бораве у 

школи: ученици, радници  школе и родитељи који су, изузетно,  били у обавези  да због 

важности посла уђу у школску зграду. 

 

Ученици од 1-4 разреда, нису мењали модел наставе током целе школске године. 

Ученици од 5-8.разреда, у зависности од епидемиолошке ситуације периодично су 

мењали модел наставе. 

Одељења су бројчано већа од 15 ученика, па сходно томе, ученици су  похађали  

наставу, тако што су одељења била подељена на две групе, А и Б, приближно исте по 

броју ученика. 

 

Часови целе године трајали  30 минута.  

 

Од 1.9.2020 године: 
 

Групе А, свих одељења млађих разреда, похађали су наставу од 8:00 до 10:25 часова. 

Имали су сваког дана по четири часа, са два мала одмора од по 5 минута и једним 

великим одмором од 15 минута. 

 

Групе А,свих одељења старијих разреда, похађаће наставу прве седмице у школи, и то 

у поподневној смени од 14:00 до 17:35. Имаће сваког дана по шест часова, четири мала 

одмора од по пет минута, и један велики одмор од 15 минута. 

 

Групе Б, свих одељења млађих разреданаставу имају од 10:45 до 13:10 часова. Имаће 

сваког дана по четири часа, са два мала одмора од 5 минута и једним великим одмором 

од 15 минута. 

 

Група Б, свих одељења старијих разреда, прве седмице похађа наставу на даљину, 

пратећи програм тв-наставе. 
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У другој седмици септембра, за млађе разреде, од 8 часова ће долазити група Б, а од 

10:45 ч. група А, а за старије разреде наставу у школи похађа група Б. 

Групе ће мењати смене на недељном нивоу. 

 

30.11.2020.године било је нужно реализовати измену  модела,  због наглог и драстичног 

погоршања епидемиолошке ситуације.  Изменама је  предвиђено да ученици првог 

циклуса прате наставу у школи као и од почетка школске године, свако одељење 

подељено у две групе, уз појачану примену епидемиолошких мера. Сви ученици другог 

циклуса наставу су пратили од куће, у комуникацији са наставницима електронским 

путем преко инсталитране платформе за учење на даљину Google G Suite for Education( 

Гугл учионица ).  

 

18.1.2021. усаглашено са епидемиолошком ситуацијом, реализација наставе  је за 

ученике другог циклуса "комбиновани" модел који је важио за перод почетка  школске 

године. 

 

15.3.2021. године   условљено  погоршаном епидемиолошком ситуацијом, 

оганизована је промена модела, да  само сви ученици другог циклуса, куће од почев од 

15.3.2021. године. 

 

19. 4. 2021. године до краја школске године, због побољшане епидемиолошке 

ситуације, ученици првог циклуса наставили су рад, као и целе школске године, а 

ученици другог циклуса наставу су пратили по "комбинованом"  моделу, као од 1.9. 

2020.  
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2.3. Број одељења и ученика 

2.3.1. 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 11 12 23 V1 10 13 23 

I2 9 13 22 V2 12 11 23 

    V3 10 12 22 

Укупно I 20 25 45 Укупно V 32 36 68 

II1 5 13 18 VI1 10 13 23 

II2 7 13 20 VI2 12 11 23 

II3 13 9 22 VI3 9 14 23 

Укупно II 25 35 60 Укупно VI 31 38 69 

III1 8 13 21  VII1 5 14 19 

III2 10 11 21 VII2 10 6 16 

III3 8 16 24 VII3 9 8 17 

Укупно III 26 40 66 
Укупно 

VII 
24 28 52 

IV1 10 12 22 VIII1 6 14 20 

IV2 10 12 22 VIII2 12 9 21 

IV3 9 12 21 VIII3 7 14 21 

Укупно IV 29 36 65 
Укупно 

VIII 
25 37 62 

Свега I – IV 100 136 236 
Свега: V – 

VIII 
112 139 251 

Свега ученика I – VIII разреда: 487 
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2.3.2. Број ученика у одељењима за ученике са посебним потребама 

 

Разред и одељење Број девојчица Број дечака Укупно 
Одељењски старешина 

(дефектолог) 

I, II / 5 5 Милкица Марјановић 

III, IV 1 3 4 Јасна Мирковић 

V 3 / 3 Валентина Савић 

VII 2 3 5 
Неда Аћимовић 

 

VIII / 1 1 Јелена Павловић 

VIII 4 / 4 
Горанка Калембер 

Лучић 

Свега I – VIII 10 12 22  

 

Свега ученика у школској 2020/2021. години: 509 

 

2.4. Кадровски услови 

2.4.1. 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 
26 Да 33 100 0 

 

2.4.2. 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 31 Да 30 100 0 
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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 33 Да 33 100 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 
VII⁸ 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 

22. 
Биљана 

Тодоровић 
VII муз. култура 27 Да 27 75 25 

23. Мирjaна Лукић VI лик. култура 31 Да 31 100 0 
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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 16 Да 16 100 0 

29. Јелена Лазаревић VII математика` 6 Не 6 100 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 ТТ 16 Да 25 100 0 

36. 
Жељка 

Станојевић 
VII ТТ 4 Не 4 70 0 

37. Никола Рајевац VII информатика 11 Да 14 50 50 

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 31 Да 31 44 56 

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 
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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 

 

 

2.4.3. 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. Бојана 

Лаловић- 

Милановић 

VII библиотекар 10 Да 10 50 50 

4. Драган 

Павловић 
VII библиотекар 24 Да 29 50 50 

2.4.4. 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 
12 - 13 100 0 

 

2.4.5. 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 
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2.4.6. 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 

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 2020/2021. 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.  
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Планирани број седница Наставничког већа релизован је кроз успешан рад  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.  

Посебан акценат у васпитном раду је дат  одељењској заједници и остваривању 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 педагога 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. 

Као и током претходних школских година, у току школске 2020/2021. 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, вебинари. 

 

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 будућих 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 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.  
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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, промоција 

постигнућа и научних радова ученика и запослених Школе, израда промотивних 

материјала за будуће прваке, учешће у пројектима и акцијама). 

– стручно усавршавање постојећег кадра, 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; 

– унапређивање и обогаћивање програма за ученике у инклузивном образовању и 

ученике којима је потребна додатна подршка. 

  

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 2020/2021. године одржано је 8 седница Наставничког већа., од тога 6 

преко платформе Zoom и две у просторијама Школе. 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 
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– праћење докумената и прописа у области заштите деце од насиља, злостављања 

и занемаривања; 

– реализација прославе школске славе Светог Саве; додела Светосавских похвала 

запосленима; 

– реализација такмичења и анализа постигнутих резултата; 

– одабир и усвајање листе нових уџбеника за III и VII разред,  на период од 4 

године и за IV и VIII разред, на период од годину дана.; 

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

– избор Ученика генерације и Спортисте генерације; 

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

диплома и похвала Школе ученицима VIII разреда; 

– поделе разредног старешинства за наредну школску годину; 

– припрема Наставног плана и програма за школску 2021/2022. годину; 

– припреме за реализацију Пробног завршног и Завршног испита за школску 

2020/2021. 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. 

  

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. Ученици млађих разреда наставу су пратили 

свакодневно у школи, подељени у две групе. Часови су били по 30 минута. За ученике 

који су због здравствених проблема наставу пратили онлајн, доступна је била 

платформа РТС -а “Моја школа”, а провера знања се одвијал у просторијама школе у 

заказаним термонима. Ученици старијих разреда били су подељени у групе које су се 

смењивале на недељном нивоу. За ученике који су прастили наставу од куће доступни 

су били часови на РТС-2 ,,Моја школа”, као и на платформама Е - учионица, Зум, Гугл 

учионица.  

 

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 Јелена Димитријевић, професор разредне наставе.  

У овој школској години, рад је био прилагођен општим упутствима о понашању и 

начину рада у току пандемије, а на основу упутстава Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја Србије.  

 

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 
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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 2020/2021. години одржано је седам седница Стручног 

већа за разредну наставу.  

 

Стручно веће за разредну наставу je обављало следеће послове: 

- Припрема, организација и примена специфичног плана рада у току пандемије 

корона-вируса  

- Прилагођавање начина, метода и техника у раду, у току пандемије 

– 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 у условима пандемије;  

– учешће у пројектима; 

– 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; 

– такмичења ученика; 

– 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; 
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– 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. 

 

3.4. Стручна већа 

3.4.1. Стручно веће друштвених наука 

Стручно веће друштвених наука је у школској 2020/2021. години своје програмске 

задатке реализовало у следећем саставу: 

– Руководилац: Сузана Јаневска, 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, Ленка Срећковић, наставник енглеског 

језика, Милош Милуновић, наставник енглеског језика, Наташа Андрић 

Несторовић, наставник енглеског језика Вања Анђелковић, професор енглеског 

језика, Ивана Вујић, професор немачког језика, Душица Рајевац, професор 

немачког језика, Катарина Живковић, професор немачког језика, Гордана 

Нешић, професор немачког језика, Оливера Продановић, професор шпанског 

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

географије. 

 

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 
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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. 

 

 

У току школске 2020/2021. године, реализоване су следеће активности: 

 

25. 9. 2020.– Поводом Европског дана језика, који се обележава сваке године 26. 

септембра, библиотекар школе Бојана Лаловић-Милановић припремила је презентацију 

за ученике од 5. до 8. разреда „Позајмљено, а наше“. Тема су биле позајмљенице у 

српском језику, са посебним освртом на европске језике из којих потичу. На тај начин 

је испуњен и један од циљева Европског дана језика, а то је промовисање језичког и 

културолошког богатства Европе, које мора бити очувано и развијано. Ученици су кроз 

игре погађања и састављања речи обогатили свој речник и сазнали нове информације о 

европским језицима и културама. Предочено им је и колико је важно чувати српски 

језик и писмо, посебно од непотребних туђица које се користе у свакодневном говору. 

Час је одржан у петак 25. 9. у одељењу 71, а у четвртак 1. 10. у одељењу 61 и свим 

одељењима осмог разреда. Презентација ће бити прослеђена наставницима српског 

језика, како би је они проследили свим ученицима кроз Google учионицу. 

  

25. 9. 2020.– Ученици Школе ће и ове школске године, заједно са својом наставницом 

српског језика, Мирјаном Смоловић, реализовати радионице посвећене романима 

трећег кола едиције „Читалачки маратон“. Тим поводом, школска библиотека биће 

обогаћена овим занимљивим романима. Два романа, „Звездано небо“ Ане Крстић и 

„Јаничар“ Александра Маричића, већ се налазе на полицама наше библиотеке, а ускоро 

се очекују и остали. 

 

6. 11. 2020. – На дан рођења нашег великана Вука Стефановића Караџића, библиотекар 

Школе Бојана Лаловић-Милановић је одржала час српског језика „На слово, на слово“ у 

одељењу II3. Кроз занимљиву презентацију, ученици су се „играли“ словима, стварали 

нове речи, одгонетали загонетке и изговарали брзалице. Сећајући се Вука и његовог 

великог дела које нам је оставио, час је протекао у веома занимљивом, креативном и 

активном раду. Хвала Бојани и творцу наше азбуке на оваквим дивним подсећањима 

како је наш језик леп. 

 

13. 11. 2020. – Поводом Европског дана језика, који се сваке године обележава 26. 

септембра, ученици који уче немачки језик приредили су са наставницама немачког 

језика изложбу у холу школе. У Eврoпи постоји 225 аутохтоних jeзикa. Jeзичкa 

рaзнoликoст je вaжнa кoмпoнeнтa eврoпских културa и потребно је да се oдржaвa и 

нeгује. 

 

20. 11. 2020. – Поводом Светског дана детета, који се обележава 20. новембра, 

постављена је у холу школе изложба „Златни кључ слободе“. На осам паноа 

представљене су занимљивости из света образовања. Сазнаћете ко је први увео домаћи 

задатак, где се налази школска зграда у облику мачке, колико је трајао најдужи час и 

још много тога занимљивог. Изложбу је реализовала наша наставница немачког језика 

Душица Рајевац са колегиницама из Техничке школе, Ружицом Радовановић и 

Биљаном Ристановић. 
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18. 12. 2020. – Поводом 250 година од рођења Лудвига ван Бетовена наставница 

немачког језика, Душица Рајевац поставила је са својим колегиницама изложбу о овом 

великом немачком композитору. Ученици су путем онлајн наставе били у прилици да 

се упознају са ликом и делима овог великог уметника. Препорука за наше школарце, 

али и за све узрасте: погледајте занимљив анимирани филм о Бетовену. 

 

27. 1. 2021. – У Школи је свечано обележена слава Свети Сава. Прослави су 

присуствовали учитељи, наставници  и представници Ученичког парламента. Након 

интонирања Химне Св. Сави и ломљења колача, приказан је филм чији је аутор 

вероучитељ Јован Новитовић. 

 

31. 1. 2021. – За висок степен стручности, методичке и педагошке обучености за рад у 

оквиру ученичких слободних активности (секција), Друштво за српски језик и 

књижевност Србије доделило је ове године признања најбољим наставницима, вођама 

лингвистичких секција. Признања су додељена поводом 30-годишњице такмичења 

лингвистичких секција. Награђено је 18 наставника међу којима је и наставница Рајна 

Бранковић, професор српског језика и књижевности наше школе. 

 

8. 3. 2021. –  Поводом Дана жена постављена је у холу школе изложба о знаменитим 

женама Србије. На девет паноа представљене су жене, које су с краја 19. и почетком 20. 

века биле пионирке у многим областима, које су се доказале у култури, уметности, па и 

у "мушким" занимањима, а које су неправедно заборављене и о којима се мало 

зна. Изложбу је реализовала наша наставница немачког језика Душица Рајевац са 

колегиницама из Техничке школе, Ружицом Радовановић и Биљаном Ристановић. 

 

12. 3. 2021. –  У наставку акције ,,Читајмо гласно“ поводом Националног дана књиге, а 

у организавији Друштва школских библиотекара Србије, Бојана Лаловић-Милановић, 

библиотекар, читала је приче о пријатељству ученицима млађих разреда. Након тога, 

они су њој читали омиљена дела из својих читанки, књига и часописа. 

 

22. 3. 2021. –  Лист храма Покрова Пресвете Богородице у Ваљеву „Покровски 

благовесник“ расписао је литерарни и ликовни конкурс поводом Васкршњег издања. 

Ана Челекетић, ученица II3 наше Школе, освојила је прво место на ликовном конкурсу 

и њен рад краси насловну страну. Јован Рајовић, ученик V1, освојио је прво место на 

литерарном конкурсу. 

 

23. 4. 2021. –  Највећи шпански писац Мигел де Сервантес је умро на данашњи дан – 

Дан књиге - Día del libro. У Шпанији се овај дан обележава као део прославе дана 

Светог Ђорђа у Каталонији где је традиција да мушкарци поклањају руже, а жене 

доносе књиге. Такође, данас се читају, поклањају и купују књиге. Ученици који уче 

шпански језик су прославили овај дан са наставницама шпанског језика, Оливером 

Продановић и Невеном Каљевић у библиотеци Школе тако што су читали песме на 

шпанском језику. 

 

27. 5. 2021. –  На фото-конкурсу „Разгледница из школске библиотеке“ са темом 

„Селфи са омиљеном књигом“, Друштва школских библиотекара Србије, ученик Ђорђе 

Ненадовић, VI разред, освојио је 3. место у категорији ученика који се образују по 

ИОП-у, а Јаков Jакић, ученик II1, похваљен је у категорији ученика млађих разреда. 
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6. 6. 2021. –  Ученици који уче шпански језик су са својим наставницама уређивали 

простор у школи. Украсили су учионицу постерима о шпанском језику, књижевности, 

култури, гастрономији. Уживали смо, играли се и научили нешто ново. На крају смо се 

и засладили шпанским специјалитетима – ћуросима и шпанском тортиљом. 

 

9. 6. 2021. –  Наставнице, које предају немачки језик у нашој школи, одржале су 9. јуна 

четвртацима презентацију овог језика. Германизми су били добар увод о причи о 

немачком језику, јер је свако одмах, без икаквог предзања, знао да преведе речи као 

што су на пример: die Tasche, der Koffer, der Kellner, die Bluse, die Schminke... А таквих 

је у нашем језику најмање тридесет хиљада. Немачки је најраспрострањенији језик 

Европске уније, он је званични језик у Немачкој, Аустрији, Швајцарској и 

Лихтенштајну па су ученици доста сазнали и о овим земљама, њиховој култури, 

особеностима, знаменитим личностима, а могли су и уживо да виде како изгледа 

баварска ношња („Dirndl“). 

 

3.4.2. Стручно већe природних наука 

Стручно веће природних наука у школској 2020/2021. години чинили су:  

– Руководилац:Милован Лековић (професор физике) 

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

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

хемије), Никола Рајевац (професор информатике и рачунарства), Маја 

Станковић (професор математике), Tамара Лазић (професор математике), Жељка 

Станојевић (професор информатике и рачунарства), Марија Вуковић (професор 

математике), Небојша Тодоровић (професор технике и технологије и техничког 

и информатичког образовања). 

  

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

усвојен на првој седници новоформираног Стручног већа природних наука, а због 

епидемиолошке ситуације  Веће је променило и прилагодило своје активности 

новонасталој ситуацији.  

 

Одржано је 8 састанака Стручног већа, са следећим дневним редом: 

 4. септембар 2020. 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 2020. 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 2020. године – Анализа и разматрање успеха ученика на 

класификационом периоду из математике, физике, хемије, биологије, ТИО и 

информатике; такмичења;  информације о стручном усавршавању. 

 25. децембар 2020. године – договор о припреми ученика за такмичења и 

организацији школских такмичења. 

 31. јануар 2021. године – Разматрање рада и успеха на полугодишту; допунска 

настава; такмичења. 
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 28. фебруар 2021. 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 

2020/21. године; Пробни завршни испит; припремна настава за Завршни испит; 

Завршни испит; усвајање извештаја о раду Већа; договор о раду за школску 

2021/2022. 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. 
 

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 

 

Физика 

На Општинском такмичењу из физике, које је одржано 23. фебруара 2021. године у 

Основној школи „Андра Савчићˮ, учествовало је 6 ученика од VI до VIII разреда. Два 

ученика се пласирало на Окружно такмичење: Стефан Савић ученик VIII разреда и 

Матија Солдатовић ученик VI разреда. 

 

Хемија 

 

На Општинском такмичењу, одржаном 6. марта 2021. године у Основној школи 

„Сестре Илићˮ, учествоваo je ученик VIII разреда, Огњен Пешић.Због епидемиолошке 

ситуације ученици се  нису одазвали у већем броју.  
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3.4.3. Стручно веће вештина 

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

– Руководилац: Бранко Јовановић, професор физичког васпитања 

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

професор физичког васпитања и Мирјана Лукић, наставник ликовне културе. 

 

У протеклој школској 2020/2021. години одржано је седам састанака стручногВећа 

вештина на којима се дискутовало о спортским дешавањима у протеклом периоду и 

испуњавању предвиђеног програма. 

Ујесењем периоду одржано је општинско такмичење у пливању на базенима у Петници, 

где су се Нора Дамњановић ученица осмог разреда и Наталија Савић ученица петог 

разреда пласирале за републичко такмичење,освојивши прва места у дисциплини 

краул. 

У фебруару месецу одржано републичко такмичење у пливању у Београду  где су 

поменуте ученице освојиле 21 и 32 место у својим дисциплинама.Ученице водила 

Весна Иванивић. 

У марту месецу у нашој сколи организован турнир у баскету три на три,где је 

учествовало двадесетак екипа из наше школе .победничка екипа је екипа 6/3 ,док је 

најбољи ученик у шутирању тројки био Солдатовић Матија такође из тог 

оделења.Турнир организовао Јовановиђ Бранко. 

У априлу одржано општинско такмичење у атлетици,на стадиону на петом пуку где је 

ученица 5/1 Лена Радојичић освојила прво место у дисциплини 500м и тако се 

пласирала на међуокружно такмичење  које  је одржано почетком маја месеца у 

Сремској Митровици где је заузела треће место освојивши медаљу.На такмичење из 

атлетике водио Бранко Јовановић. 

Такође у мају месецу одржано такмичење у малом фудбалу у ваљевској хали спортова, 

где нааша школска екипа није заузела значајније место екипу водила Весна Ивановић. 

На последњем састанку стручног већа вечтина је закључено да је протекла школска 

година обзиром на ситуацију са короном и часовима на даљину ,ипак донекле испунила 

очекивања што се тиче спорта и школских такмичења , како у школи тако и ван ње. 

3.4.4. Стручно већe дефектолога 

Стручно веће дефектолога у школској 2020/2021. 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. 

 

У школској 2020/2021. години, наставни процес је у потпуности реализован, али 

прилагођен општим упутствима о понашању и начину рада у току пандемије  вируса 

Ковид 19, а на основу упутстава Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије. 
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Дефектолошки рад у одељењима у којима се образују и васпитавају ученици са 

сметњама у развоју и инвалидитетом и ученици који имају истовремене сметње у више 

области развоја је специфичан. Имајући у виду актуелну ситуацију изазвану вирусом 

COVID- 19, с једне стране и поштујући особености и потребе сваког ученика 

(здравствене, психолошке, педагошко- едукативне), с друге стране, настава је 

реализована са трајањем часа од 30 минута са сталним непосредним радом са 

ученицима, без преласка на он лајн наставу. Настава се одвијала свакодневно, у трајању 

по 4 часа у 3 смене уз поштовање епидемиолошких мера у свим одељима која су 

хетерогена по саставу ученика, што укључује неуролошке, сензорне, моторичке, 

психијатријске, говорно- језичке, гностичке, праксичке особености сваког ученика, 

различите стилове обраде информација и усвајања знања, претходног нивоа 

усвијености градива, специфичности функционисања породице, односа родитељ - 

наставник и др.  

 

Веће је расправљало и доносило одлуке и предлоге везане за побољшање и унапређење 

наставног процеса, сарадњу са родитељима, организацију културних активности, 

промоцију школе и лична стручна усавршавања, вођење педагошке евиденције и 

документације, праћење и имплементација ИОП-а. 

 

Стручно веће дефектолога реализовало је следеће послове и активности током школске 

2020/2021.године: 

– 30. августа 2020. одржан је први састанак Стручног већа дефектолога; 

– припрема, организација и примена специфичног плана рада у току пандемије 

COVID 19  у септембру и током школске године 

– прилагођавање начина, метода и техника у раду, у току пандемије - у септембру и 

током школске године 

– 1. септембра 2020. почела је настава. Часови су трајали 30 минута, по препоруци 

Министраства просвете, науке и технолошког развоја Србије ; 

– 1. септембра 2020.- израда извештаја рада Стручног већа за школску 2019/2020. 

годину 

– 1. септембра 2020. - израда Плана и програма рада Стручног већа за школску 

2020/2021. годину  

– организација наставе, расподела ученика и одабир разредног старешинства и 

израда распореда часова- септембар 

– писање  и израда годишњих и оперативних планова – септембар 

– у септембру су реализовани родитељски састанци где су изабрани представници 

родитеља у Савет родитеља  

– индивидуални разговори и сарадња са родитељима - реализована свакодневно након 

наставе 

– писање и попуњавање школске евиденције, дневника рада и педагошке 

документације- током школске године 

– утврђивање успеха и владања на крају класификација - оцењивање ученика на крају 

I и II полугодишта 

– продубљивање другарства, сарадње, осамостављивање у раду, стварање 

подстицајне атмосфере за рад, јачање толеранције код ученика- у току школске 

године 

– израђен је план стручног усавршавања; 

– 16. септембар 2020. - обележавање Међународног дана заштите озонског омотача с 

циљем да се истакне значај његовог очувања. Том приликом одељења ученика са 

посебним потребама посетили су представници Сектора за управљање животном 
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средином (Весна Митровић - начелница Сектора и Бојана Радески - руководилац 

Групе за зађтиту озонског омотача). Овом приликом приређена је изложба радова 

који су настали током радионице, где су ученици кроз цртеже изразили своје знање 

и ангажоање у очувању озона и природе. Школа је добила врло вредан дидактички 

материјал од Министарства.  

– 1. октобра 2020. направљен је план и начин реализације, као и подела задужења у 

активностима поводом Дечје недеље; 

– од 4. до 9. октобра 2020. одржана је Дечја недеља. Манифестација је трајала пет 

дана, под слоганом „Подељена срећа, два пута је већа“.  

– 4. октобар 2020. Центар за културу Ваљево је расписао ликовни конкурс под 

слоганом „Подељена срећа, два пута је већа“ на којем су наши ученици узели 

учешће и добили награду у категорији ,,Седми и осми разред’’за групни рад и 

награђени ликовним материјалом; 

– 6. октобра 2020. 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. 

– 7. октобра 2020. дефектолози су у сарадњи са наставником физичког васпитања 

Бранком Јовановићем организовали „Игре без границаˮ за ученике специјалних 

одељења; 

– 8. октобра 2020. 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; 

– 20. октобра 2020. одржано је Стручно веће дефектолога; 

– 10. новембра 2020. 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; 

– 30. новембра 2020. 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 2020. 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; 

– 18. децембра 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; 

– 18. децембра  2020. одржани су родитељски састанци; 

– 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 пакетиће од 

Компаније Дунав осигурање 

– 27. јануара 2021.  обележена је школска слава, Свети Сава; Том приликом 

постављена је изложба ликовних радова у Школи, на тему „Свети Саваˮ 

– током фебруара свакодневно су вођењи разговори са родитељима; 

– уредно је вођена школска документација; 

–  праћено је напредовање ученика; 

– од 3. до 6. марта 2021. уређене су учионице и пано за Дан жена; 
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–  8. марта 2021. одржано је прављење и уручивање честитки и корпица мамама, 

бакама и учитељицама; 

– 15. марта 2021. уређене су жардињере у дворишту и засађено је сезонско цвеће; 

сређивано је и цвеће у учионицама 

– 21. марта 2021. - Светски дан особа са Дауновим синдромом установљен је 2006. 

године. Поводом тог дана, дефектолози су гостовали у ТВ емисији ,,Лепеза здравља 

и лепоте’’- тема је била Даунов синдром и рад са децом са Дауновим синдромом. 

– 21. марта 2021. Састанак Стручног већа дефектолога  

– 21. марта 2021. - Поводом обележавања Дана школе ученици одељења са сметњама 

у развоју и ученици из продуженог боравка су спровели акцију ,,Друг другу’’. 

Ученици одељења са сметњаама у развоју су правили агнете ученицима из 

продузеног боравка, а они су њима поклонили слатке пакетиће 

– 2. априла 2021. састанак Стручног већа дефектолога; 

–  2. априла 2021. - обележен Светски дан аутизма 

–  анализирана је реализација годишњег и оперативног плана и програма; 

–  анализиран је успеха ученика и васпитних мера; 

– Стручни рад са ученицима је увек био индивидуалан, јер су ученици различитог 

нивоа интелектуалних способности, мотивационих карактеристика, усвојеног 

знања, когнитивних, моторичких, емоционалних и социјалних капацитета.  

– 2. априла 2021. - обележен Светски дан аутизма. Том приликом одржана је 

радионица за ученике са сметњама из аутистичног спектра и њихове вршњаке 

типичне популације. 

– 22. јуна 2021. завршена школска година за ученике  

– 25. јуна 2021. одржан је седми састанак  Стручног већа дефектолога, на ком су 

анализиране све активности; 

– анализиран је Годишњи план и програм; 

–  анализиран је успех ученика на крају школске 2020/2021. године; 

– 28. јуна 2021. 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 2020/2021. години Стручни актив за праћење Школског програма су 

чинили:  

– Председник: Мирјана Беговић. 

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

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

разредне наставе.  

  

У току школске 2020/2021. године, Актив је реализовао следеће активности: 

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

задатака, додатне, допунске наставе, слободних активности, план посете часовима и 

план рада библиотеке. Носиоци посла били су: директор, предметни наставници, 

наставници разредне наставе и одељењске старешине.Ове школске године, због 

специфичне епидемиолошке ситуације, Министраство просвете је предложило да 

планови рада буду јединствени за све разреде. Часови су редовно емитовани на 

платформи РТС Планета. 
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Октобар– Утврђена је реализација часова на даљину (усклађеност плана и реализације), 

снимање часова за платформу РТС Планета и утврђивање плана рада логопеда и 

педагога школе. За платформу су снимљена четири часа у млађим разредима (по два 

часа: Новка Мосуровић Андрић за први разред и Мирјана Беговић за други разред).  

Новембар– Извршена је анализа остварености Школског програма на крају првог 

класификационог периода. Ученици старијеш узраста су прешли на учење на даљину. 

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

евидентирања измена и допуна Школског програма. Цела школа је повезана у Google-

учионицу са доменом osnadapuric.rs.  

Јануар– Сагледана је оствареност Школског програма на крају првог полугодишта 

обзиром на епидемиолошку ситуацију. Настава у млађим разредима је одвијана кроз 

две групе, а настава у старијим, од новембра путем наставе на даљину. 

Фебруар– Урађен је преглед школских такмичења у измењеним условима и направљена 

је анализа ваннаставних активности које су реализоване наставом на даљину. 

Март– Остварен је договор о изради процедуре за упис ученика првог разреда у 

школској 2021/2022. години. 

Април– Урађена је анализа и реализација остварености Школског програма на крају 

трећег класификационог периода и планираних такмичења у измењеним условима. 

Мај– Извршена је анализа реализације оперативних планова и програма и стручних 

усавршавања, који су ове године се скоро искључиво одвијали путем вебинара и обука 

на рачунару.  

Јун– Урађена је анализа остварености Школског програма на крају школске године и 

извршен је избор нових чланова Стручног актива и промена координатора Актива. 

3.5.2. Стручни актив за  развојно планирање 

 

У школској 2020/2021. години Стручни актив за развојно планирање Школе чинили су:   

– Председник: Зорица Милић 

– Чланови: Марија Вуковић, Јелена Димитријевић, Новка Мосуровић Андрић, 

Милена Миловановић, Биљана Тодоровић, Ана Савковић, Бојан Селаковић 

(представник јединице локалне самоуправе), Горан Јовић (представник Савета 

родитеља) и Срђан Радовановић (представник Ученичког парламента). 

Сарадници у реализацији плана били су сви наставни радници и остали 

запослени. 

Послови на којима је Стручни актив радио у школској 2020/2021. години: 

Као и сваке године, први послови везани су за конституисање Актива и израду 

оријентационог плана рада Актива. Важни послови у овој школској години односили су 

се на сагледавање и анализу специфичноси рада у 2020-21, због епидемиолошке 

ситуације у свету и Србији. 

У рангу приоритета за почетак школске године активности Актива односиле су се на  

област: 
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1.  Школски програм и Годишњи план рада школе.  

Због погоршања епидемиолошке ситуације, услед пандемије заразне болести Covid 19, 

на нивоу целе Републике Србије, Кризни штаб и Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја ( МПНТР) донело је низ Правилника и Упутстава за организацију, 

реализацију и обезбеђивање квалитета  наставе учења у 2020-21.години. 

Приоритетне активноси развоја школе, биле да се организација рада школе и  планови 

свих активноси у школи усклади са новим документима. Планирање у школи 

спроведено је у циљу остваривања неопходних промена у свим сегментима школског 

живота. Посебно за  подршку професионалном  развоју наставника за рад  у настави ,  

која се у школама остварује делимично, а  некад у потпуности  на даљину. 

Документа са којима је усклађен Годишњи план рада и оперативни планови 

наставника су: 

1. Стручно упутство за организацију и реализацију образовно-васпитног рада. 

 2. Закњучци кризног штаба и Уредба владе РС. 

 3. Посебни програм образовно-васпитног рада у отежаним условима, ванредним 

условима или у случају непосредне ратне опасности. 

4. Упутство о мерама зашитите здравља ученика и запослених у основним школама од 

заразне болести Covid 19. 

5. Допис којим се одређује трајање и  фонд часова за наставнике у условима рада на 

даљину. 

6. Правилник о остваривању образовно-васпитног рада  и обезбеђиваању квалитета у 

условима наставе на даљину. 

 

Највидљивије промене биле су организацији рада. Модел, како је реализована наства, 

био је такозвани "комбиновани" модел. Одељења су подељена у две групе А и Б. 

Ученици првог циклуса на наставу су долазили у школу сваки дан, у два термина, једна 

група у 8,00 а друга група у 11,00. Ученици другог циклуса на наставу су похађали од 

14,00 смењујући се по седмицу у школи, а наредне седмице од куће. Постојала је 

могућност да на захтев родитеља ученик целу годину похађа од куће. Часови су трајали 

30 минута. Дефинисана је обавеза спровођења мера безбедности у школи због 

спречавања ширења пандемије, од стране сних ученика, радника и родитеља. 

Повремено ( децембар 2020, март 2021.) ситуација је била таква да су ученици другог 

циклуса сваки дан наставу похађали од куће, преко електронских медија 

Школа је и у планирању и реализацији у потпуности  ускладила све, са актуелним 

документима. 

У рангу приоритета развоја  за ток  школске године активности Актива односиле су 

се на  област: 

2. Настава и учење 

- Унапређивање  организације и реализације припрема часова за наставу на даљину. 

- Унапређивање компетенција наставника и ученика у примени платформе Google G 

Suite for Education( Гугл учионица ) за учење на даљину. 

- Снимање часова за учење на даљину, који су емитовани на РТС, као допринос школе 

бази стручног едукативног материјала за емитовање наставних часова, за ученике у 

целој Србији. 
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Озбиљна епидемиолошка ситуација и опасност, наметнула је убрзано усавршавање 

дигиталних компетенција и наставника и ученика. Тако је развој школе био, мимо 

првобитног плана, усмерен на подизање дигиталне зрелости Школе. У ту сврху 

искоришћени су одабрани семинари и вебинари. Дошла је до изражаја вршњачка и 

колегијална сарадња, едукација,  у циљу обука од стране наставника информатике или 

наставника који су похађали семинаре за примену корисних платфоми за употребу у 

настави-учењу. 

У школи је инсталирана јединствена платформа за учење путем електронских медија. 

Google G Suite for Education (Гугл учионица) за учење на даљину. Сви наставници и 

ученици су приоритетно и убрзано обучени за коришћење ове платформе од стране 

наставника информатикекоји раде у нашој школи. Они су представљали  континуирану 

подршку у усавршавању вештина за коришћење ове платформе, током године. 

Изузетан допринос дигиталном  развоју школе су едуковани наставници, који су стекли 

компетенције припреме часова за емитовање истих  на РТС-у. Четири наставника је 

припремило по два часа и сви часови  су емитовани. Начин израде ових часова састојао 

се у комбинацији Power Point презентације, која је у складу са постављеним циљевима 

и исходима. Слајдови су одсликавали корелацију са другим предметима. Час је требало 

да буде визуело допадљив. На такве слајдове наснимљен је  говор - објашњења 

наставника.  Часови су снимани у неком од програма: Camitasia, Flashback Express, 

Power Point2019.  Тим је пружио посебну подршку овим наставницима у припреми 

наведених часова. Часове су успешно снимили Новка Мосуровић Андрић. Мирјана 

Беговић, Милош Милуновић и Наташа Андрић Несторовић. За овакво снимање часова 

за свакодневну употребу потребно је много времена или велика техничка стручна 

подршка. 

3. Подршка  ученицима 

Посебан изазов у развоју Школе била је ситуација наглог погоршања епепидемиолошке 

ситуације у новембру 2020. када је 7 наставника оболело од Covid 19, а и један број био 

у обавезујућој изолацији.  Тада је најављена  хитна и ефикасна поновна организација и 

стручне замене за наставу у школи као  и ефикаснија сарадња са ученицима другог 

циклуса који ће крајем новембра 2020, да  пређу на модел да   свакоднево наставу прате 

на даљину. Због нагло отежаних услова у сарадњи и реализацији наставе, хитно је 

организовано испитивање дигиталне опремљености ученика  код куће,  само ученика 

другог циклуса. Резултати тог испитивања, које није било анонимно, користило је 

наставницима да благовремено планирају вид комуникације са сваким учеником у 

процесу наставе-учења на даљуну. Проверено је да је већина, 80% ученика умрежено у 

платформу  Гугл учионица, са свим алатима које поје поседује ова платформа, а за 

остале ученке  коришћени су Вајбер, и писани материјали који су физички 

размењивани у школи у безбедним условима. У марту 2021. године ученици другог 

циклуса су поново пратили наставу на даљину. 
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4. Настава и учење и Подршка  ученицима 

Током године продубљивала се потреба да се развој школе одвија у две области 

континуирано и суштински повезано. Процењено је да су ученици  много времена 

наставу похађали од куће. Таква ситуација за њих је потпуно нова, непозната, 

неувежбана и било је разних тешкоћа у постизању, некад , и основних постигнућа. 

У том смислу развој је текао у следећим правцима: 

- Подизање дигиталних компетенција наставника и ученика у свакодневном раду. 

- Подстицање ученика са изузетним дигиталним компетенцијама за напредовање на 

више нивое знања- подршка талентима. 

Унапређивање приступа настави и постизање квалитетнијег образовања на даљину 

наставници су постизали тако што су користили и друге платформе и алате,  поред већ 

наведених  основних  платформи  за учење. 

- Електронски уџбеници Клет и Нови Логос који корите сајт eucionica.rs. 

- За вежбе из страних језика коришћени су сајтови: hueber.de.learningapps.org i quizlet. 

- Програм Скреч (Scratch), програмирање квизова (Quizziz), едукативних игрица 

(програмиране игре и игре програмирањем). 

- Wordwall - прављење едукативних  игрица, укрштеница, едукативни лавиринти, 

спајалице. Сви су били корисни за обнављање  и утврђивање садржаја, проверу знања у 

настави на даљину. 

- Видео материјали у Power Point 2019 презентацијама  i  Prezi  презентације. 

- Апликација Learning apss, коришћена је за израду дигиталних алата за наству и 

подучавање. 

- Google Drive 

- QR кодкоришћен је на сајту за директно налажење потребних информација. 

- Мирјана Смоловић, наставница за српски језик и књижевност, отворила је свој блог 

https://vodickrozsrpski.wordpress.com/author/mirjanasmolovic. Периодично је допуњавала 

свој блог адекватним садржајима који су битни за ученике и њихово континуирано 

образовање у језику и књижевности. За подршку талентима у српском језику ученици 

су користили платформу Друштва за српски језики књижевност Moodle, Mreža Srbije, 

на којој је било постављено 3200 такмичарских задатака. 

- Уз  moza Book i moza Web, ученици су долазили до анимираних задатака из свих 

предмета, уз које учење постаје игра. 

-У  Пројекту " Креативни дигитални изазов - за врхунске школе и врхунске ђаке", наша 

школа је одабрана да учествује у децембру 2020. године. Овај Пројекат спроводила је 

компанија Golux Tehnologies d.o.d  и  Golux IT Edukation d.o.d у партнерству са 

најбољим учитељима и наставницима Србије и света окупљеним око  УГ Креатива и  

Дечјег истраживачког центра "Чаробно село".  У име наше школе, по пропозицијама, 

конкурисало је 8 ученика који су изузетни у дигиталним вештинама.  На Конкурсу су 

остварили  стипендије ( школарине) за  обуке на којима су  савладали  различите 

програмске језике на једноставан и креативан начин. Ови ученици су овиме постигли 

оснаженост у дигиталној писмености, развили програмске вештине и постали чланови 
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мреже Калеидоскоп школа у циљу континуираног дигиталног усавршавања. 

Стипендисти су: Новица Несторовић 1-2, Лена Беговић 2-3, Вања Удовичић 3-3, 

Немања Додевски 4-3, Василије Трифуновић 5-3, Филип Марковић 6-1, Тијана 

Дашковић 7-1, Марија Младеновић 8-2. 

Развој Школе у смислу примене  дигиталних компетенција дошао је до изражаја и  у 

унапређивању сарадње  са ученицима, за време ванредних околности, приликом 

рализације других облика наставе и ваннаставних активности. 

Праћењем Актив је утврдио да је примена дигиталних компетенција омогућила 

реализацију допунске, додатне и припремне наставе. 

На исти начин реализовани су и неки видови ваннаставних активности, када је било 

нужно окупити већи број учесника на истом месту. Организоване су онлајн ликовне 

изложбе радова ученика. Часови хора " Свирамо и певамо заједно". Он лајн час у 

оквиру пројекта "Школа за 21.век"- развој креативног мишљења. Онлајн презентација и 

предавање " Промене у пубертету" за ученице 6, разреда. 

Одржавани су часови одељењског старешине и Ученичког парламента помоћу Googlee 

Meet-a. 

Применом дигиталних медија снимљена је традиционална приредба ученика за дан 

прославе школске славе Светог Саве. Припремили су је ученици у сарадњи са 

наставницима  верске наставе, музичког васпитања и информатике и рачунарства. 

Приредба је снимљена и емитована за све ученике преко Googlee Meet-a, а и 

постављена је на сајт школе. 

Стручни органи школе су применом  дигиталних компетенција, омогућили неопходанo  

функционисање  у ванредним условима коришћењем апликације ZOOM.   

6. Организација рада школе, управљање  људским  и материјалним ресурсима 

6.4. Људски ресурси су у функциjи квалитета рада школе. 

И у другом  полугодишту развој школе је реализован у области развоја 

дигиталнихкомпетенција наставника и ученика  у циљу унапређивања свих видова 

међусобне   комуникације. 

1. На основу документа "Селфи, школски извештај ОШ " Нада Пурић" од ISCED2-

LSGE Serbia из новембра 2017- European Comnission, који је достављен Школи од 

стране координатора европске комисије за пилот програм "Дигитална школа", 

сагледали смо упутства са роковима о активностима које Школа треба да обави у циљу 

ефикасног наставка учешћа у  Пројекту. Носиоци посла на наставку Пројекта били су 

чланови Тима за самовредновање и Стручног већа за развој школског програма. 

Чланови су у сарањи са свим наставницима школе припремили потребни матреријал. 

Материјал је састављан на основу упутстава у документима: 1. Оквир за добијање 

ознаке Дигитална школа, европски пилот програм. 2. Пример стратегије једне школе 
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која је Стратегију радила са координатором.  На основу ових докумената састављена је 

Стратегија, Акциони план по областима који је предвиђен Оквиром, до предвиђеног 

рока. Тиме је Школа наставила  свој развој ка савременој школи за 21. век. Што значи 

ојачавање људских ресурса и њихових компетенција за примену у раду са ученицима. 

Учешће у Пројекту је у току. 

2. Други значајан развојни корак је јачање компетенција одређеног броја радника 

школе за ефикасну примену и употребу ЈИСП. То је тренутно једини и 

нјасавременији начин умрежавања целокупне документације свих школа у Србији у 

циљу ефикаснијег функционисања везаних за све врсте података и потребне 

документације у области образовања. 

Кроз овај  систем се  врши, Е упис, упис ученика у први разред, а на тај начин  је 

започето пре две године. Развој се састоји у томе да је родитељима олакшано. Није 

потребно да доносе документа потребна за упис, јер овлашћено лице може електронски 

да преузме сва документа из матичне службе, МУП-а о пребивалишту и сл. 

3.  Трећа активност  која се односила на припрему активноси за јачање компетенција 

наставника је  сагледавање потреба стручног усавршавања наставника за обуку " 

Дигитална учионица".  Педагог је евидентирао и пријавио дефинисаном процедуром 

16 наставних радника, који су обуку реализовали електронском комуникацијом крајем 

априла. Сви остали наставници су већ реализовали наведену обуку и започели са 

применом у настави, у раду са ученицима. 

4. Развој школе се одвијао и у унапређивању процедура за спровођење Пробног 

завршног испита за ученике 8. разеда, као и Завршног испита. У овој школској години 

на нивоу Србије уведено је низ промена у процедури спровођења завршног испита. 

Промене су биле и у самој реализацији израде испита, прегледања тестова и 

саопштавања резултата и приговора. Због тога,  сви задужени наставници уз помоћ 

обука електронском комуникацијом, вебинарима, унапредили су своје компетенције 

за спровођење свих фаза завршног испита. Припремни завршни испит који је 

реализован 9.и 10. априла 2021, године имао је за циљ, примену, вежбу и усавршавање 

наставника у  познавању процедура и техника,  како би Завршни испит, који је заказан 

за 23.и 24.6.2021, протекао без тешкоћа и што објективније.  И у овој области рада 

наставници су усавршавали своје компетенције у примени ИТ технологије. 

Закључак, је да је највећи број  активности развоја школе  било усмерено  на: 

-  Усавршавање примене дигиталних компетенција ученика и наставника, у области  

настава- учење.  

- Ефикасно мењање и прилагођавање организације рада у школи услед промена 

епидемиолошке ситуације у оружењу. Годишњи план и програм рада, континуирано 

усаглашавање  планирања  и реализације  са новонасталим околностима, а тиме  и 

променама у Правилницима и Одлукама Републике Србије. 

- Људски ресурси су у функциjи квалитета рада школе.  Наставници су се 

континуирано усавршавали за прилагођавање рада у свим областима сарадње са 

ученицима, родитељима, колегама и значајним институцијама,  у условима ванредног 

стања, услед пандемије заразне болести Covid19, поштујући обавезујуће мере за 

сузбијање ширења пандемије.   
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3.5.3. Стручни актив I разреда 

Разредно веће I разреда су чиниле: Виолета Кењић I1 и Новка Мосуровић Андрић I2 , 

професори разредне наставе. 

 

У овој школској години рад је био прилагођен општим упутствима о понашању и 

начину рада у току пандемије, а на основу упутства Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја Републике Србије. 

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. Разредно веће првог разреда утврдило је поделу ученика на две групе по 

азбучном реду ( Група А и група Б). Настава за групу А почела је у 8:00 часова и 

трајала до 10:30 часова. Настава за групу Б почела је у 11:00 часова, а завршавала се у 

13:30 часова.Свака група је имала по четири часа. Два часа физичког и здравственог 

васпитања, два часа допунске наставе и један час ваннаставних активности реализован 

је наставом на даљину. У школу се улази и борави са маском. Посебну пажњу треба 

посветити хигијени и растојању од 1,5 метара. Направљене су групе за комуникацију са 

родитељима мејлом и вајбер група. Одабрана платформа на нивоу школе је Гугл 

учионица. 

 

У току школске 2020./2021. године реализоване су следеће активности: 

 

 27. августа  2020. одржан је први састанак Разредног већа I разреда; 

 31.августа 2020.. одржан је Родитељски састанак првака. Родитељи су мејлом 

обавештени о подели ученика на групу А  и групу Б. Родитељски састанак за групу А 

одржан је у 18:00 часова, а за групу Б у 19:00 часова. Родитељи су иформисани о 

свим текућим обавезама и активностима. Упознати су са распоредом часова, са 

календаром рада школе, кућним редом школе и распоредом рада, о предузетим 

епидемиолошким мерама, о обавезном ношењу маски, о потребној опреми и прибору 

за рад, наставним и ваннаставнм активностима и могућности збрињавања ученика у 

продуженом боравку..Подељени су поклон пакети (ранац, књига „Пажљивкова 

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

 1. септембра 2020. почела је настава; 

 2.септембра 2020. године  одржана је Седница стручних већа разредне наставе, 

Седница разредног већа и Седница одељенског већа: 

 17.септембра 2020. године одржани су родитељски састанци. Родитељи су упознати 

са мерама заштите у време епидемије ковио 19, календаром рада школе и кућним 

редом школе. Обавештени су о потребној опреми и прибору, наставним и 

ваннаставним активностима и могућношћу збрињавања ученика у продуженом 

боравку.о наставку сарадње са логопедом и стоматологом.у школи. Анкетирани су у 

вези са обавезним изборним предметима и изборним предметима.Изабрани су 

представници у Савет родитеља, договорен је начин и динамика сарадње родитеља и 

учитеља (индивидуални разговори, Дан “Отворених врата” и сл.)  

 Током септембра је припремљена и прикупљена комплетна школска документација 

и евидентирани су ученици за стручну педагошку помоћ, допунски рад и рад по 

ИОП-у. 

 Од 5. до 12. октобра 2020. године, у оквиру Дечје недеље, ученици првог разреда су 

учествовали на ликовном конкурсу Центра за културу Ваљево, под слоганом 
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„Подељена срећа је два пута већа“. Ученици првог разреда су учествовали са својим 

ликовним радовима. Ученица Уна Крстић I-1, је на ликовном конкурсу добила 

похвалу. 

 У току Дечје недеље ( 5. до 12. октобра ) ученици су прикупљали школски прибор, 

играчке и гардеробу за учешће у хуманитарној акцији „ Друг другу“. Организована 

је и хуманитарна акција за бившег ученика Милоша Пијановића, који има тешку 

операцију. 

 16. октобра 2020. године ученици првог разреда су учествовали на ликовном 

конкурсу „ Флора и фауна – извор лепоте“. 

 22. октобра 2020. године одржан је други састанак Разредног већа првог разреда. 

Разговарано је о протеклом родитељском састанку, обављене су консултације око ес- 

дневника ( уписивање часова, вођење евиденције ), договорена је реализација 

активности и учешће у Дечјој недељи. Због епидемиолошких разлога ове године 

Дечја недеља није реализована масовним активностима, као протеклих година, већ 

су ученици са својим учитељицама обележавали у оквиру свог одељења. 

 Центар за културу Ваљево, организовао је ликовни конкурс  под слоганом „ 

Подељена срећа је два пута већа“. Ученици првог разреда су учествовали са својим 

ликовним радовима. Упознате смо са планом и програмом стручног усавршавања 

који ће се реализовати онлајн.  

 Током октобра – конкурс „ Моја идеална соба“ за све ученике организацији 

компаније „ Форма Идеале“ у сарадњи са локалним  заједницама. Учешће првог 

разреда у су узели сви ученици првог разреда. Ученик Михаило Миловановић I-2 , 

својим маштовитим ликовним радом, освојио је 4. место и на поклон добио диплому 

и „Моју идеалну свеску“. 

 9. новембра 2020. године одржан је Састанак одељенског већа и Седница стучног 

већа разредне наставе. Све планиране активности су реализоване уз примену 

прописаних епидемиолошких мера заштите. Настава се одвијала према утврђеном 

плану. 

 18. новембра 2020. године одржан је Трећи састанак разредног већа првог разреда 

Родитељски састанци су одржани онлајн путем. Саопштен је успех и владање 

ученика и препоруке за даљи рад.    

 25. новембра 2020.године одржано је Наставничко веће преко zoom апликације. 

 27. новембра 2020. године ученици првог разреда су учествовали на ликовном 

конкурсу „ Железница очима деце“. 

 18. децембра 2020. године одржана је Седница одељенског већа. Завршено је прво 

полугодиште. Променом школског календара одлуком Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја Републике Србије, због неповољне епидемиолошке 

ситуације, раније је завршено прво полугодиште. 

 Годишњи план и програм у првом полугодишту 

 11. октобра 2019. у школском дворишту одржан Јесењи базар за ученике од 1. до 4. 

разреда. Ученици реализован је у потпуности. Поштовале су се индивидуалне 

способности и могућности ученика. Родитељски састанак је одржан онлајн, а 

ученицима су подељене ђачке књижице.  

 Од 13. јануара 2021. године до краја јуна организоване су Креативне радионице 

програмирања за осам ученика школе.Одржаване су 1-2 пута у недељи, а 

представник првог разреда био је Новица Несторовић. 

 18. јануара 2021. године почело је друго полугодиште. 
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 26. јануара 2021. године одржан је Пети састанак Стручног актива првог разреда. У 

складу са епидемиолошким мерама заштите од корона вируса, обележавање 

Школске славе, Светог Саве остварено је у оквиру часова редовне наставе. 

 22. фебруар 2021. године Међународни дан Матерњег језика  обележен је у сарадњи 

са библиотекарима школе. 

 24. фебруар 2021. године, обележен је Међународни дан борбе против вршњачког 

насиља, “ Дан розе мајица“. Ученици првог разреда су одгледали филм Теленор 

фондације и МУП-а Србије „ Мисли пре него што постујеш, не веруј свему што је 

написано“. Затим је разговарано о разумевању филма. Ученици су направили 

одељенски пано. На розе мајице су написали кко се треба трудити, понашати и 

радити да не дође до насиља. 

– 25. фебруара 2021. године одржан је Шести састанак Стручног актива  првог 

разреда; 

– 5. марта  2021. године поводом обележавања Националног дана књиге одржан је час 

у библиотеци „ Читајмо гласно“; 

– 19. марта 2021. године ученици првог разреда су учествовали на ликовном конкурсу 

„ Неко је реко,  да Ваљево није ЕКО“ 

– 26. марта ученици првог разреда су учествовали на ликовном конкурсу „ Крв живот 

значи“; 

– 30. марта 2021. године одржан је Седми састанак Стручног актива првог разреда. 

Извршена је анализа успеха, владања и напредовања ученика у раду који раде по 

ИОП-у. У првом разреду један ученик ради по ИОП-у 1 

– 2. априла 2021. године обележен је Дан особа са аутизмом; 

– 3. априла 2021. године одржана је Седница одељенског већа ; 

– 22. априла 2021. године одржан је Осми састанак Стручног актива првог разреда; 

– 22. априла 2021. године обележен је Дан планете земље; 

– 23. aприла 2021. године обављен је Систематски преглед ученика првог разреда у 

просторијама Школског диспанзера; 

– 20. маја 2021. године у Хали спортова у Ваљеву, одржане су Мале олимпијске 

игре.Екипу ученика првог разреда ( мешовито ) чинило је 12 ученика, ( 6 девојчица и 

6 дечака ). Екипа првог разреда је освојила прво место и пласирала се на 

Међуокружно такмичење које је одржано у Земуну. Екипу су чинили следећи 

ученици : Oгњен Алексијевић, Маја Влајковић, Јелена Мирковић, Стефан 

Рафаиловић, Дуња Радојевић, Ема Ситарица, Михаило Миловановић, Александар 

Ђорђевић, Лана Павловић, Јован Антић, Александар Рафаиловић и Јована Митровић. 

– 20. мај 2021. године у оквиру пројекта „ С природом на ти „ учитељице првог 

разреда су са својим ученицима организовале разноврсне активности у природи. 

– 28. маја 2021. године у Земуну,  у хали „ Мастер“ одржано је Међуокружно 

такмичење у Малим олимпијским играма. Екипу ученика првог разреда чинило је 12 

ученика ( 6 девојчица и 6 дечака ). Екипа првог разреда је освојила треће место. 

Екипу су чинили следећи ученици: Oгњен Алексијевић, Маја Влајковић, Јелена 

Мирковић, Стефан Рафаиловић, Дуња Радојевић, Ема Ситарица, Михаило 

Миловановић, Александар Ђорђевић, Лана Павловић, Јован Антић, Александар 

Рафаиловић и Јована Митровић. 

– 31. маја 2021. године одржан је Девети састанак Стручног актива првог разреда. Све 

планиране активности су реализоване. Извршена је анализа досадашњег рада. 

Пријављено је 22 ученика првог разреда за Међународно такмичење „ Кенгур без 

граница 2021.“ 

– 6. јуна 2021. године одржан је Први „ Чеп фестивал“ , на коме су учествовали 

ученици првог разреда; 
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– 10. јуна 2021. године у школи одржано је Међународно матемaтичко такмичење „ 

Кенгур без граница 2021“. Учествовало је 22 ученика првог разреда; 

– 11. Јуна 2021. године обављено је групно и појединачно фотографисање ученика 

првог разреда; 

– 21. јуна 2021. године ученици првог разреда су учествовали у Свечаној литији која је 

организована поводом славе града Ваљева; 

– 21. jуна 2021. године град Ваљево у оквиру Локалног плана акције за децу, 

организује обуку непливачa - ученика првог и другог разреда основне 

школе.Родитељи ученика обавештени су о акцији и достављен је списак ученика 

који ће похађати обуку у СЦ „Петница“; 

– 22. Јуна 2021. године одржана је Десети састанак Стручног актива првог разреда. 

Извршена је анализа реализације плана и програма, успеха и владања ученика на 

крају првог разреда; 

– 23. јуна одржана је Седница одељенског већа. Извршена је анализа рада у протеклој 

школској години. 

 

Стручно усавршавање: 

 

Toком школске године учитељице првог разреда су присуствовале вебинарима и 

семинарима који су ове године углавном организовани онлајн. 

– 8. јуна 2020. године -  Програм обуке наставника за реализацију наставе 

оријентисане ка исходима учења – Завод за унапређење  образовања и   васпитања – 

у трајању 16 и 8 онлајн сати: 

– 31.8.2020.године – Програм обуке за запослене у образовању ( дигитална учионица ) 

дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних 

образовних материјала – Завод за унапређење образовања и васпитања – у трајању 

од 19, 5 сати:  

– 7.10.2020. године – Вебинар “Лет кроз дигитални свет” у трајању од 2 сата и 

остварен је 1 бод -  Савез учитеља Републике Србије; 

– 8.10. 2020 године „Платформа за учење на даљину“ – Издавачке куће „ Клет“, „ 

Логос“ и „Фреска“: 

– 22. – 24.10. 2020. године – Пројекат „ Школе за 21. век“ – настава која подстиче 

критичко мишљење и решавање проблема „ British Council“: 

– 9. новембар 2020. године – Вебинар „G- Suite ( Goougle classrom ) пречицама до 

успеха у настави на даљину – презент Младен Тошеф: 

– Снимљена су два часа света око нас за дигиталну платформу РТС „ Моја школа“. 

Часови су реализовани 16. новембра 2020. године и 18. новембра 2020. године (  „ 

Породица „ – обрада и „ Породица“ – утврђивање ) ; 

– 20. новембра 2020. године – Вебинар „Уџбеници и додатни материјали по мери 

наставника и ученика“ – Издавачка кућа „Фреска“ – предавач Ана Ћешић, 

уредница,остварен 1 бод стручног усавршавања; 

– 25. новембар 2020. године – „ Дигитални уџбеник – разредна настава“ – Издавачка 

кућа „ Логос“, предавач Љиљана Ћалић, уредница, остварен 1 бод стручног 

усавршавања : 

– 27. новембар 2020. године – „ Презентација нових уџбеника за 4. рзаред“, презентер 

Александар Рајковић ; 

– 27. новембар 2020. године „ G – Suite ( Goougle classroom ) пречицама до успеха у 

настави на даљину“ 2. део – презентер Младен Тошеф : 
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– 28. новембар 2020. године – Вебинар – XXXIV Сабор учитеља Србије  - 

Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава – у трајању 

4 сата и остварен 1 бод : 

– 2. децембар 2020. године – Вебинар „Типови интеракција – наставник као медијатор 

комуникације“ – предавач Зорица Томић, организатор група „ Клет“ – у трајању од 1 

сата и 30 минута и остварен 1 бод ; 

– 8. децембар 2020. године – Вебинар „Ванредно стање психе – како сачувати себе у 

ванредним околностима „ – предавач др. Олга Хаџић, организатор група „Клет“- у 

трајању од 1 сат и 30 минута, остварен 1 бод: 

– 17. децембар 2020. године – Вебинар „Од доброг плана, преко ефикасне евиденције 

до најбољих резултата у време пандемије ковида 19“ – предавач Биљана Тодоровић, 

директор ОШ „ Сава Ковачевић“ у Михајловцу : 

– 29. јануар 2021. године- Вебинар „Дигитални алати и занати – разредна настава“ – 

презентер Жолт Коња, организатор група „ Клет“ – у трајању од 1 сата и 30 минута и 

остврен 1 бод : 

– 9. фебруар 2021. године – Вебинар „ Дигитални алати и занати – разредна настава“ – 

презентер Жолт Коња, организатор група „ Клет“- остварен 1 бод : 

– 9. фебруара 2021. године – Вебинар:“ Из наше учионице :  читање –  изазов 

савременог доба „ – Савез учитеља Републике Србије – предавач : Снежана 

Милојковић – у трајању 2 сата и остварен је 1 бод: 

– 10. фебруара 2021. године – Вебинар:“ Између две ватре – како посредовати у 

ученичком конфликту“ – презентер Јелена Марушић, психолог, организатор група „ 

Клет“: 

– 11. фебруар 2021. године – Вебинар: Дигитални уџбеници, разредна настава, 1. део, 

Издавачка кућа „Вулкан знање“: 

– 11. фебруар 2021. године – Вебинар: „Из наше учионице платформа Microsoft Teams 

– ризница креативности, организације, стваралаштва.“ О ртганизатор: Савез учитеља 

Републике Србије: 

– 17. фебруар 2021. године – Вебинар: “Из наше учионице најбоље радимо у 5 до 12 „- 

презентер Ивица Жупањац, учитељ. Организатор; Савез учитеља Републике Србије у 

трајању од 2 сата и остварен је 1 бод: 

– 17. фебруар 2021. године – Вебинар: Дигитални уџбеници, разредна настава, 2. део, 

Издавачка кућа „Вулкан знање“: 

– 18.фебруар 2021. године – Презентација уџбеника за 4. разред Издавачке куће „Клет“ 

у ОШ „ Нада Пурић“. Презентер : Светлана Арсић, учитељица. 

– 19. фебруар 2021. године – Вебинар: „Из наше учионице у виртуалан 

свет.“Организатор: Савез учитеља Републике Србије, у трајању од два сата и 

остварен је 1 бод: 

– 23. фебруар 2021. године – Вебинар:“ Кроз акцију и интеракцију подстакните 

ученичку мотивацију.“ Предавач: др. Ранко Рајовић, организатор група „ Клет“: 

– 24. фебруар 2021. године – Вебинар: „ Значај  циљане комуникације у савременој 

педагогији – како да боље разумете ученике и они вас.“ Организатор: Савез учитеља 

Републике Србије, у трајању од 2 сата и остварен је 1 бод: 

– 26. фебруар 2021. године – Вебинар;” Из наше учионице, инклузија у школи – место 

спајања а не раздвајања.“ Организатор: Савез учитеља Србије, у трајању 2 сата и 

остварен је 1 бод: 

– 3. марта 2021. године – Вебинар: „Заблуда ученика о природним феноменима.“ 

Аутор и водитељ: др.Сања Благданић. Организатор: Издвачка кућа „БИГЗ“: 

– 13. марта 2021. године – Вебинар: “ Уз напредне опције е- учионице до још боље 

комуникације са ђацима.“ Предавач: Жолт Коња; 
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– 18. марта 2021. године – Вебинар: “ Дигитално образовање и Западни Балкан 2021.“: 

– 19. марта 2021. године – Вебинар: „ Израда и примена ИОП-а – примери добре 

праксе у разредној настави.“ Презентер: Гордана Јоксимов. Организатор: група „ 

Клет“, у трајању од 1 сат и 30 минута и остварен је 1 бод: 

– 25. марта 2021. године – Вебинар: „Напредак је лак кад ђак има пројекат.“ 

Презентер: Биљана Стојановић. Организатoр: група „Клет“, „ Логос“ и „ Фреска“: 

– 26. марта 2021. године – Вебинар: „ Критичко мишљење у почетној настави 

математике – од циља до исхода.“ Органзатор: Издавачкка кућа „ БИГЗ школство“ 

– 28. априла 2021. године – Вебинар: “Како подучавати вештинама комуникације“. 

Презентер: Jелена Марушић.Организатор: група „Клет“, „Логос“ и „ Фреска“: 

– 15. маја 2021. године – Вебинар:“ Комуникација телом и гласом. “Предавач: Maрко 

Стојановић. 

– 18. маја 2021. године – Вебинар:“Математика у млађим разредима – практишни 

примери и подршка реализацији“.Предавач: Оливера Тодоровић. Организатор: Савез 

учитеља Републике Србије: 

– 26. маја 2021. године – Чувам те - Обука за запослене – породично насиље. 

Реализатор: Министарство просвете,науке и технолошког развоја Републике Србије. 

Камастер платформа и онлајн учење: 

– 28. маја 2021. године – „Умеће комуникације – вредност слушања са разумевањем.“ 

Презентер: Ирена Лободок Штулић, психолог. 

– 30. маја 2021. године – Чувам те – Стратегије у раду са ученицима који показују 

проблеме у понашању, “ за наставнике, васпитаче и стручне сараднике. Реализатор: 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.Кампстер 

платформа за онлајн учење. 

– 8. јуна 2021. године – Вебинар: „Српски језик – практични примери и подршка 

реализацији.“ 

– 15. јуна 2021. године – Обука за дежурног наставника на полагању пријемног 

испита: 

– Oд 23. – 25. јуна 2021. године – Дежурство на полагању завршног испита – 8 сати: 

 

3.5.4. Разредно веће II разред 

 

Разредно веће  II разреда у школској 2020/2021.  години су чиниле: Слободанка 

Ашковић II1, Милена Миловановић II2 и Мирјана Беговић II3, професори разредне 

наставе. 

У току школске 2020/2021. године реализоване су следеће активности: 

 

– У току августа 2020. 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 

2020/2021. години. Разредно веће другог разреда, jе утврдило поделу ученика на две 

групе по азбучном реду. (Група А и група Б). Настава за групу А почела је у  8.00 

часова и трајала до 10.30 часова. Настава за групу Б почела је у 11.00 часова, а 

завршавала се у 13.30 часова.  Свака група је  имала по четири часа. Два часа 

физичког и здравственог васпитања, један час ликовне културе, два часа допунске 

наставе и један час ваннаставних активности реализован је наставом на даљину. 

– 27. августа 2020. године одржан је састанак Разредног већа II разреда. Разговарало се 

о задужењима у оквиру Разредног већа II разреда (израда планова, сређивање 
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педагошке документације, распореда часова, планирање родитељских састанака, 

израде индивидуалних планова, евидентирани нови ученици који су распоређени у 

одељења другог разреда). Родитељи једног ученика су се изјаснили за праћење 

наставе на даљину преко РТС Планета- Моја школа. 

– 2. септембра 2020. године одржана је Седница стручних већа разредне наставе, 

Седница разредног већа, Седница одељенског већа. 

– 16. септембра 2020. године су одржани  родитељски састанци. Родитељи су упознати 

са мерама заштите у време епидемије ковид19, календаром рада Школе и 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,  допунски рад и рад по ИОП-

у. 

– 17. септембра 2020. реализован је краћи излет до ушћа реке Градац у Колубару. Циљ  

активности је: Именовање и разликовање текућих и стајаћих вода и делова речног 

тока. Утврђивање стечених знања о основним облицима рељефа, текућим и стајаћим 

водама и сналажење у насељу. 

–  Од 7 – 12. октобра 2020.  године, у оквиру Дечје недеље, ученици другог разреда су 

учествовали на ликовном конкурсу Центра за културу Ваљево, под слоганом 

"Подељена срећа је два пута већа". Ученици другог  разреда су учествовали са 

својим ликовним радовима. 

– У току целе Дечје недеље (7 – 12. октобра) ученици су прикупљали школски прибор, 

играчке и гардеробу за учешће у хуманитарној акцији „Друг другу“. 

– 9. октобра 2020. године  реализован је Дан интелигенције – кроз потрагу за кодовима 

у дворишту и просторијама школе, потом решавање загонетки и скривених речи, 

нелогичних прича, илустрација и откривања шифри (QR загонетке). 

– 23. октобар 2020. године је одржан други састанак Разредног већа II разреда. 

Разговарало се о протеклом родитељском састанку, обављене су консултације око 

ес-дневника (уписивање часова, вођење евиденције), договорена је реализација 

активности и учешће у Дечјој недеља. Због епидемијских разлога ове године Дечја 

недеља није реализована масовним активности, као протеклих година, већ су 

ученици са својим учитељицама обележавали у оквиру свог одељења. Центар за 

културу  Ваљево  организовао је ликовни конкурс под слоганом „Подељена срећа је 

два пута већа“. Ученици другог разреда су учествовали својим ликовним радовима.  

Упознате смо са  планом и програмом стручног усавршавања који ће се реализовати 

онлајн. 

– 9. новембар 2020. одржан састанак Састанак одељењског већа и Седница стручних 

већа разредне наставе. Све планиране активности су реализовне  уз примену 

прописаних епидемиолошких мера заштите.  Настава се одвијала према утврђеном 

плану.  

– 20. новембар 2020. године одржан Трећи састанак разредног већа другог разреда. 

Родитељски сатанци су реализовани онлајн путем. Саопштен је успех и владање 

ученика и  препоруке за даљи рад. 

– 18. децембра 2020. године одржана је Седница Стручног већа,  Седница одељенског 

већа и Четврти састанак Разредног већа другог разреда. Завршено прво полугодиште.  

Променом школског календара одлуком МПНТР, због неповоњне епидемиолошке 

ситуције,  раније је завршено прво полугодиште. Годишњи план и програм, у првом 
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полугодишту је реализован у потпуности.  Поштовале су се индивидуалне 

способности и могућности ученика и усвојена знања из претходног разреда. 

Родитељски састанак је одржан онлајн, а ученицима су подељене књижице. 

– Од 13. 1. 2021. до краја јуна организоване су Креативне радионице програмирања за 

осам ученика Школе. Одржаване су 1-2 пута у недељи, а представница другог 

разреда која је похађала ове онлајн радионице је Лена Беговић. 

– 18. јануара 2021. године је почело друго полугодиште. 

– 25. јануара 2021. године одржана  Пета Седница разредног већа другог  разреда. 

У складу са  епидемиолошким мерама заштите од корона вируса, обележавање 

Школске славе Светог Саве је остварено у  оквиру часова редовне наставе. 

– 22. фебруар 2021. године  Међународни дан матерњег језика који је обележен у 

сарадњи са Библиотекарима школе. 

– 24. фебруара 2021. године, Обележен је Међународни дан борбе против вршњачког 

насиља. Ученици другог  разреда су одгледали Филм „Теленор“ фондације и МУП-а 

Србије "Мисли пре него што постујеш, не веруј свему што је написано." Затим је био 

разговор о разумевању  филма. Ученици су  направили одељењски пано. На розе 

мајице су  писали како се треба трудити, понашати  и  радити да не дође  ни до 

једног  насиља . 

– 26. фебруара 2021. године одржана је шеста  Седница разредног већа другог разреда. 

– 5. марта 2021. године, час посвећен Националном Дану књиге (Читамо гласно).  Сви 

ученици другог разреда су по групама посетили библиотеку где је реализован час 

српског језика. 

– 22. марта 2021. године на ликовном  конкурсу Епархије ваљевске поводом 

Васкршњих празника, ученица Ана Челекетић је освојила прво место. Такође, 

награђен јој је и ликовни рад у часопису "Јежурко". 

– 30. марта 2021. године одржана је  седма Седница раредног већа. Извршена је 

анализа успеха и владања и напредовање ученика  у раду који раде по ИОП-у 

– 15. 4. 2021. године  н а Градској смотри рецитатора ученик Јаков Јакић се пласирао 

на Окружну смотру. Овогодишња Окружна  смотра рецитатора за Колубарски округ, 

у категорији млађи, средњи и старији, је одржан у среду 12. маја 2021. у Центру за 

културу Мионица, у онлајн формату. 

– 23. 4. 2021. године ученик Јаков Јакић добио похвалу од директора школе, поводом 

светског Дана књиге и ауторских права за успех у читању и уживање у писаној речи. 

– 26. априла 2020. године одржана је осма Седница разредног већа. Током претходног 

периода реализоване су све планиране активности. Одржана је Окружна смотра 

рецитатора. Ученици другог разреда су учествовали на ликовним конкурсима "Ко 

каже да Ваљево није еко" и "И крв живот значи". 

– 12. маја 2021. године одржана Окружна смотра рецитатора у Центру за културу у  

Мионици. Ученик Јаков Јакић са песмом „Мама и тата се држе за руке“ од Владе 

Стоиљковић се такмичио у категорији млађег узраста. Такмичење се реализовало у 

онлајн формату. 

– 20. маја 2021. године У Хали спортова, одржане су Мале олимпијске игре. Екипа 

ученика другог разреда је освојила друго место. Екипу су чинили следећи ученици: 

Урош Јовановић, Лазар Шапоња, Лена Беговић, Сергеј Милановић, Виктор 

Миловановић, Ана Живковић, Николина Зарић, Нађа Бојаџић, Наталија Стевић, 

Деспот Јанковић и Страхиња Миловановић. У оквиру пројекта "С природом на ти" 

учитељице другог разреда су са својим ученицима организовале разноврсне 

активности у природи. Од рецитација о природи до  илустрација и игара у природи. 
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– 24. мај 2021. године.  Сви ученици другог разреда су учествовали на  фото-конкурсу 

Разгледница из школске библиотеке који је реализован са библиотекарима у 

школској библиотеци. Ученик Јаков Јакић је  похваљен. 

– 25. мај 2021. У парку Пећина одржане су Спортске игре младих.  Екипа ученика  

другог  разреда коју је чинило девет ученика: Урош Јовановић, Лазар Шапоња, Лена 

Беговић, Павле Мићић, Виктор Миловановић,  Николина Зарић, Нађа Бојаџић, 

Деспот Јанковић и Страхиња Миловановић у традиционалној игри „Између две 

ватре“ освојила  је прво место.  На овом узрасту нема даљег такмичења. 

– 31. маја 2021. године одржана је девета Седница разредног већа. Све планиране 

активности су реализоване. Извршена анализа досадашњег рада. Пријављено 18 

ученика за Међународно математичко  такмичење „Кенгур без граница 2021“. 

– 10. јун 2021. године у Школи реализовано Међународно математичко  такмичење 

„Кенгур без граница 2021“. Ученица Лена Беговић је освојила похвалу. 

– 16. јуна 2021. године  обављено је групно и појединачно  фотографисање ученика 

другог разреда. 

– 21. јуна 2021. године  Град Ваљево у оквиру Локалног плана акције за децу, 

организује обуку непливача – ученика првог и другог разреда основне школе. 

Родитељи ученика обавештени о акацији и достављен списак ученика који ће 

похађати обуку у СЦ Петница. 

– 22. јуна 2021. године одржана је Седница разредног већа. Извршена је анализа 

реализације плана и програма, успеха и владања на крају другог разреда. 

– 23. јуна 2021. године одржана је Седница Одељењског већа. Извршена анализа рада 

у протеклој школској години. 

– 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 2021. године у 18 часова одржани су родитељски састаци на којима су 

подељене ђачке књижице, књиге за одличан успех и похвалнице за остварене 

изузетне резултате. 

 

Стручно усавршавање: 

Toком школске године  учитељице су  присуствовале вебинарима и семинарима који су 

ове године углавном  организовани онлајн. 

– 7.10.2020. године – Вебинар "Лет кроз Дигитални свет" у трајању од 2 сата и 

остварен 1 бод, Савез учитеља Републике Србије. 

– 8. 10. 2020. године – "Платформа за учење на даљину" - Издавачке куће "Кlett", 

"Логос" "Фреска". 

– 22-24. 10. 2020. године – Пројекат "Школе за 21. век - Настава која подстиче 

критичко мишљење и решавање проблема" British Council. 

– 9. 11. 2020. године – Вебинар "G-Suite (Google classroom) пречицама до успеха у 

настави на даљину", презентер - Младен Тошеф. 



44 

 

– Снимљена су два часа из математике за дигиталну платформу РТС планета. Часови 

су реализовани 16. и 17. новембра ("Јединице мере за дужину", час обраде и 

утврђивања). 

– 20. 11. 2020. године – Вебинар "Уџбеници и додатни материјали по мери наставника 

и ученика" Издавачка кућа "Фреска", предавач Ана Ћешић, уредница, остварен 1 бод 

стручног усавршавања. 

– 25.11. 2020. године –"Дигитални уџбеник - разредна настава" Издавачка кућа 

"Логос", предавач -Љиљана Ћалић, уредница, остварен 1 бод стручног усавршавања; 

– 27. 11. 2020. године – "Презентација нових уџбеника за 4. разред“, презентер – 

Александар Рајковић. 

– 27. 11. 2020. године – "G-Suite (Google classroom) пречицама до успеха у настави на 

даљину" 2. део, презентер - Младен Тошеф 

– 5. 11. - 3.12. 2020. Обука путем рачунара: “Програмиграње - Програмирање игре и 

играње програмирањем" (32 сата); 

– 28. 11. 2020. године – Вебинар - XXXIV  Сабор учитеља Србије – Унапређивање 

наставне праксе кроз размену професионалних искустава, у трајању од 4 сата и 

остварен 1 бод. 

– 2. 12. 2020. године – Вебинар "Типови интеракција - наставник као медијатор 

комуникације" предавач – др Зорица Томић, организатор - група "Кlett" Србија у 

трајњу од 1 сат и 30 минута и  остварен 1 бод. 

– 5.11. 2020. године – 3.12. 2020. Обука "Програмирање - Програмирање игре и играње 

програмирањем" Образовно креативни центар (ОКЦ) Бор. 

– 8. 12. 2020. године – Вебинар "Ванредно стање психе - како сачувати себе у 

ванредним околностима" предавач др Олга Хаџић, организатор група "Кlett" у 

трајању од 1 сат и 30 минута, остварен 1 бод. 

– 17. 12. 2020. године – Вебинар "Од доброг плана, преко ефикасне евиденције до 

најбољих резултата у време пандемије ковида 19", предавач Биљана Тодоровић ( 

директор ОШ „Сава Ковачевић“ у Михајловцу). 

– 29. 1. 2021. године – Вебинар: Дигитални алати и занати-разредна настава. 

Презентер – Жолт Коња, организатор група „Кlett“  у трајању 1 сат и 30 минута и 

остварен 1 бод. 

– 9. 2. 2021. године – Вебинар: Дигитални алати и занати-разредна настава. Презентер 

Жолт Коња, организатор група „Кlett“. 

– 9. 2. 2021. године – Вебинар: „Из наше учионице: читање – изазов савременог доба“, 

Савез учитеља Републике Србије, предавач – Снежана Милојковић  у трајању од 2 

сата и остварен 1 бод. 

– 10. 2. 2021. године – Вебинар: „Између две ватре“- како посредовати у ученичком 

конфликту. Презентер  Јелена Марушић, психолог, организатор група „Кlett“. 

– 11. 2. 2021. године – Вебинар: Вулкан знање 1. део. 

– 11. 2. 2021. године – Вебинар:„Из наше учионице: платформа МikrosoftTeams-

ризница креативности, организације стваралаштва“. Организатор Савез учитеља 

Републике Србије; 

– 17. 2. 2021. године – „Из наше учионице: најбоље радимо у 5 до 12“, презентер 

Ивица Жупањац, учитељ. Организатор Савез учитеља Републике Србије у трајању 

од 2 сата и остварен 1 бод. 

– 17. 2. 2021. године – Дигитални уџбеници раредна настава, други део Издаваћке куће 

„Вулкан знање“ 

– 19. 2. 2021. године – Вебинар „Из наше учионице – у виртуелни свет“ Организатор 

Савез учитеља Републике Србије у трајању од 2 сата и остварен 1 бод. 
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– 18. 2. 2021. године – Презентација уџбеника за 4. разред Издавачке куће „Кlett“ у 

ОШ „Нада Пурић.“ Презентер Светлана Арсић, учитељица ОШ „Нада Пурић“; 

– 23. 2. 2021. године – Вебинар: „Кроз Акцију и интеракцију подстакните ученику 

мотивацију“. Предавач: др Ранко Рајовић, организатор  група „Кlеtt“. 

– 24. 2. 2021. године – Вебинар „Значај циљане комуникације у савременој педагогији 

– како да боље разумете ученике и они вас“. Организатор Савез учитеља Републике 

Србије у трајању од 2 сата и о тварен 1 бод. 

– 26. 2. 2021. Вебинар: „Из наше учионице: инклузија у школи - место спајања, а не 

раздвајања“. Организатор Савез учитеља Републике Србије у трајању од 2 сата и 

остварен 1 бод. 

– 3. 3. 2021. године – Вебинар „Заблуда ученика о природним феноменима“. Аутор и 

водитељ др Сања Благданић. Организатор Издавачка кућа БИГЗ. 

– 13. 3. 2021. године – Вебинар „Уз напредне опције е-учионице до још боље 

комуникације са ђацима“. Предавач Жолт Коња. 

– 18. 3. 2021. године – Вебинар “Дигитално образовање за Западни Балкан 2021“. 

– 19. 3. 2021. године – Вебинар „Израда и примена ИОП-а - примери добре праксе у 

разредној настави“.  Презентер Гордана Јоксимов. Организатор група „Кlett“ у 

трајању од 1сат и  30 минута и остварен 1 бод. 

– 25.3. 2021. године – Вебинар „Напредак је лак кад ђак има пројекат“. Презентер 

Биљана Стојановић. Организатор Група „Кlett“, „Логос“, „Фреска“. 

– 26. 3. 2021. године – „Критичко мишљење у почетној настави математике– од циља 

до исхода“. Организатор Издавачка кућа „Бигз школство“. 

– 28. 4. 202. године – Вебинар: Како подучавати вештинама комуникације Презентер: 

Јелена Марушић. Организатор Група Клет , Логос, Фреска. 

– 15. 5. 2021.године – Вебинар: Комуникација телом и гласом. Предавач: Марко 

Стојановић. 

– Од 22.10. 2020. до 17.5. 2021.године –British Council: Програм стручног усавршавања 

наставника, стручних сарадника и директора за развој кључних вештина ученика 

основних школа: критичко мишљење и решавање проблема, дигитална писменост и 

програмирање микробит уређаја (40 сати); 

– 18. 5. 2021. „Математика у млађим разредима- практични примери и подршка 

реализацији“. Предавач Оливера Тодоровић. Организатор Савез учитељ Републике 

Србије. 

– 26. 5. 2021. године – Чувам те  - Обука за запослене – породично насиље. Реализатор: 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Кампстер платформа за 

онлајн учење. 

– 28. 5. 2021. године – „Умеће комуникације – вредност слушања са разумевањем“. 

Презентер Ирена Лободок Штулић, психолог. 

– 30. 5. 2021. године – Чувам те "Стратегије у раду са ученицима који показују 

проблеме у понашању" за наставнике, васпитаче и стручне сараднике. Реализатор: 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Кампстер платформа за 

онлајн учење. 

– 8. 6. 2021. године – Вебинар "Српски језик - практични примери и подршка 

реализацији" 

– 15. 6. 2021. Обука за дежурног наставника на полагању пријемног испита. 

– Од 23 - 25. 6. 2021. године – Дежурствона полагању завршног испита, 8 сати. 
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3.5.5. Разредно веће III разредa 

Разредно веће  III разреда у школској 2020/2021.  години су чиниле: Јасмина 

Стојановић III1, Тања Селаковић III2  и Светлана Арсић III3, професори разредне 

наставе. 

У току школске 2020/2021. године реализоване су следеће активности: 

 

– У току августа 2020. године су одржани састанци Разредног већа, договорена је 

динамика рада и план рада Разредног већа III разреда; уређене су учионице, 

направљен је распоред дежурства и оквирни план стручног усавршавања у школској 

2020/2021. години. Разредно веће трећег разреда jе утврдило поделу ученика на две 

групе по азбучном реду. (Група А и група Б). Настава за групу А почињала је у  8.00 

часова и трајала је до 10.30 часова. Настава за групу Б почињала је у 11.00 часова, а 

завршавала се у 13.30 часова.  Свака група је  имала по четири часа. Два часа 

физичког и здравственог васпитања, један час ликовне културе, један час допунске 

наставе и један час ваннаставних активности реализован је наставом на даљину.  

– 27. августа 2020. године одржан је састанак Разредног већа III разреда. Разговарало 

се о задужењима у оквиру Разредног већа III разреда (израда планова, сређивање 

педагошке документације, распореда часова, планирање родитељских састанака, 

израде индивидуалних планова, евидентирани нови ученици који су распоређени у 

одељења трећег разреда.) Родитељи ученика: Бранислава Љујића III1,Косте 

Маринковића III2и Растка ЂермановићаIII3 су се изјаснили за праћење наставе на 

даљину преко РТС Планета- „Моја школа“. 

– 2. септембра 2020. године одржана је Седница стручних већа разредне наставе, 

Седница разредног већа, Седница одељенског већа. 

– 3. септембра. 2020. године – Aмбијентална настава уз праћење свих 

епидемиолошких мера у СРЦ Петница. Физичко и здравствено васпитање, музичка 

култура, природа и друштво, ЧОС, ваннаставне активности. (21 ученик) 

– 12. септембра 2020. године ученици трећег разреда обележили су Дан пешачења – 

пешачење поред реке Градац 

– 16. септембра. 2020. – Дани Дивчибара у организацији Туристичке организације 

Ваљева „Доживи Дивчибаре“ уз поштовање свих епидемиолошких мера, 20 

ученика Школе је учествовало у пројекту и у природном окружењу Дивчибара  

учило о лепотама природе свог краја 

– 17. септембра 2020. године су одржани  родитељски састанци. Родитељи су 

упознати са мерама заштите у време епидемије ковид 19, календаром рада Школе и 

кућним редом Школе. Обавештени су о потребној опреми и прибору, наставним и 

ваннаставним активностима и 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). 

– 25. септембра 2020. године одржано је одељенско такмичење „ Кенгур без граница“ 

– током септембра је припремљена и комплетирана школска документација и 

евидентирани су ученици за стручну педагошку помоћ,   допунски рад и рад по 

ИОП-у. 

–  од 7. октобра 2020. до 12. октобра 2020.  године, у оквиру Дечје недеље, ученици 

трећег разреда су учествовали на ликовном конкурсу Центара за културу Ваљево, 

под слоганом "Подељена срећа два пута је већа". Ученици трећег  разреда су 

учествовали са својим ликовним радовима.  
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– У току целе Дечје недеље ( од 7. до 12. октобра) ученици су прикупљали школски 

прибор, играчке и гардеробу за учешће у хуманитарној акцији „Друг другу“. 

Организована је и  хуманитарна акција на нивоу Школе, за бившег ученика 

Милоша Пијановића, који је има тешку операцију. Милошев рођени брат, Вук 

Петровић, ученик је трећег разреда. 

– 16. октобар 2020. године учешће на ликовном конкурсу „Флора и фауна- извор 

лепоте“. 

– 21. октобар 2020. године је одржан други састанак Разредног већа III разреда. 

Разговарало се о протеклом родитељском састанку, обављене су консултације око 

ес-дневника (уписивање часова, вођење евиденције), договорена је реализација 

активности и учешће у Дечјој недеља. Због епидемијских разлога ове године Дечја 

недеља није реализована масовним активности, као протеклих година, већ су 

ученици са својим учитељицама обележавали у оквиру свог одељења. Центар за 

културу  Ваљево  организовао је ликовни конкурс под слоганом „Подељена срећа 

два пута је већа“. Ученици трећег разреда су учествовали својим ликовним 

радовима. Ученица трећег разреда, Дрина Радојевић III1, добила је похвалу за свој 

рад.  Упознате смо са  планом и програмом стручног усавршавања који ће се 

реализовати онлајн. 

– 9. новембар 2020. одржан састанак Састанак одељењског већа и Седница стручних 

већа разредне наставе. Све планиране активности су реализовне  уз примену 

прописаних епидемиолошких мера заштите.  Настава се одвијала према утврђеном 

плану.   

– 20. новембар 2020. године одржан Трећи састанак разредног већа трећег разреда. 

Родитељски сатанци су реализовани онлајн путем. Саопштен је успех и владање 

ученика и  препоруке за даљи рад. 

– 27. новеембра 2020. године ученици трећег разреда учествовали су на ликовном 

конкурсу „ Железница очима деце“ 

– 25. новембра 2020. године одржано је Наставничко веће преко Zoom апликације 

– 17. децембра 2020. године одржан је четврти састанак Разредног већа трећег 

разреда. 

– 18. децембра 2020. године одржана је Седница Стручног већа и Седница 

одељенског већа. Завршено прво полугодиште.  Променом школског календара 

одлуком МПНТР, због неповоњне епидемиолошке ситуције,  раније је завршено 

прво полугодиште.  Годишњи план и програм, у првом полугодишту је реализован 

у потпуности.  Поштовале су се индивидуалне способности и могућности ученика и 

усвојена знања из претходног разреда.  Родитењски састанак је одржан онлајн, а 

ученицима су подељене књижице.  

– 18. јануара 2021. године је почело друго полугодиште.  

– 22. јануара 2021. године одржана  Пета Седница разредног већа трећег  разреда. 

– 26. јануара 2021. године ликовни радови ученика објављени су у часопису 

„Јежурко“ 

– фотографије ваљевских планина, аутора ученика Школе, објављени су у „Ђачком 

горском албуму“. 

– У складу са  епидемиолошким мерама заштите од корона вируса, обележавање 

Школске славе Светог Саве је остварено у  оквиру часова редовне наставе.  

27. јануара 2021. године просветни радници Школе су обележили школску славу 

Светог Саву уз ломљење колача и онлајн светосавску приредбу који је припремио 

вероучитељ Јован Новитовић са ученицима. 

– 5. фебруара 2021. године одржано је школско такмичење из математике, на коме су 

учествовали следећи ученици: 
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III 1. Иван Лукић 100 поена 

         2. Лена Мандић 86 поена  

         3. Ђурађ Даниловић 80 поена 

         4. Дрина Радојевић  60 поена     

III2     1.Реља Кузељевић  100 поена 

         2.Неда Ранковић 80 поена 

         3.Михаило Мирковић 60 поена 

         4.Павле Ђуровић  56 поена 

III3      1.Анђелија Ранђеловић 80 поена 

          2.Вукан Дивнић 55 поена 

          3.Катарина Сузовић 47 поена 

          4.Вукашин Петровић 40 поена 

          5.Ђорђе Петровић 36 поена 

         6.Јана Милановић 21 поен 

– 8. фебруара 2021. године ученици су присуствовали предавању и одгледали 

презентацију “Безбедност на интернету“. 

– 21. фебруар 2021. године  Међународни дан матерњег језика који је обележен у 

сарадњи са библиотекарима школе.  

– 24. фебруара 2021. године, обележен је Међународни дан борбе против вршњачког 

насиља „Дан розе мајица“. Ученици трећег  разреда су одгледали филм Теленор 

фондације и МУП-а Србије "Мисли пре него што постујеш, не веруј свему што је 

написано." Затим је био разговор о разумевању   филма. Ученици су  направили 

одељењски пано. На розе мајице су  писали како се треба трудити, понашати  и  

радити да не дође  ни до једног  насиља . 

– 25. фебруара 2021. године одржана је шеста  Седница разредног већа трећег 

разреда. 

– 28. фебруар 2021. године поводом обележавања Националног дана књиге одржан је 

час „Читајмо гласно“ 

– 28. фебруар 2021. године одржано је Општинско такмичење у „Првој основној 

школи“:  

III1        1. Иван Лукић 80 поена 

            2. Лена Мандић 64 поена   

            3. Ђурађ Даниловић 56 поен 

            4. Дрина Радојевић  57 поена 

III2         5.Реља Кузељевић  68 поена 

         6.Неда Ранковић 68 поена 

         7.Михаило Мирковић 48 поена 

        8.Павле Ђуровић  76 поена 

III 3        9.Анђелија Ранђеловић 68 поена 

          10.Вукан Дивнић 68 поена 

– 5. март 2021. године, час посвећен Националном дану књиге и учешће на 

литерарном конкурсу „Лепо је волети“- читање песама.  

– 16. марта 2021. године одржана је радионица и обележен Дан особа са Дауновим 

синдромом 

– 19. марта 2021. године- учешће на фото конкурсу „Селфи са омиљеном књигом“- 

разгледница из школске библиотеке 

– 19. марта 2021. године, ученици трећег разреда су учествовали на ликовном 

конкурсу "Неко нам је рек'о да Ваљево није ЕКО“ 
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– 26. марта 2021. године ученици трећег разреда су учествовали на ликовном конкурсу 

„ Крв живот значи“ 

– 29. марта 2021. године одржана је  седма Седница раредног већа. 

– 2. априла 2021. године обележен је Дан особа са аутизмом 

– 3. априла 2021. Године – одржана је Седница одељенског већа.  

– 15. априла 2021.   На Градској смотри рецитатора учествовали су ученици трећег 

разреда Вања Удовичић и Катарина Сузовић, ученици III3 одељења.   

– 19. априла 2020. године одржана је осма Седница разредног већа. 

– 22. 4. 2021. године обележен је Дана планете земље 

– 17. маја 2021. године одржана је девета Седница разредног већа. 

– 20. маја 2021. године у Хали спортова , одржане су Мале олимпијске игре. Екипа 

дечака, ученика трећег разреда, освојила је прво место, а екипа девојчица трећег 

разреда освојила је друго место. 

– 20. маја 2021. године ученици трећег разреда посетили су Пољопривредну школу у 

Ваљеву и својим активностима учествовали у пројекту „С' природом на ти“; на овај 

начин обновили су и проширили знања о животним заједницама и карактеристичним 

биљним и животињским врстама које живе у истим. 

– У  оквиру пројекта "С природом на ти" учитељице трећег разреда су са својим 

ученицима организовале разноврсне активности у природи, од рецитација о природи 

до  илустрација и игара у природи. 

– 24. маја 2021. године у Свечаној сали школе одржан је концерт и презентација 

музичке школе „Живорад Грбић“ 

– 27. маја 2021. – С природом на ти, у овом пројекту СУРС-а учествовали смо тако 

што смо прошли једну дугачку руту кроз град, Тешњар и стари занати, брдо Видрак 

са својим невероватним видиком и спомеником који је симбол слободе и око њега 

дивна природа као очигледно наставно средство за учење о животним заједницама, 

Маркова столица која уз природу нуди и легенду о Марку Краљевић, јунаку епских 

песама које смо обрађивали, стаза кроз шуму до пећине по којој је парк Пећина 

добио име, Платани, место које је име добило по старим, огромним стаблима 

платана, споменик Светомиру Ђукићу, оснивачу олимпијског комитета Србије, мост 

на Колубари који је на самом почетку њеног настанка од реке Обнице и Јабланице, 

Парк Пећина у којем природа подржава инспирацију за слободну игру и дружење и 

повратак у Школу кејом реке Колубаре где прича о животној заједници реке постаје 

стварност. 

– 29. маја 2021. године – Посетили смо Бранковину, ушушкану лепотом природе, 

чувара прошлости, културе и песништва нашег краја да употпунимо знања кроз 

пројектну наставу и ваннаставне активности, а у част захвалности Ненадовићима и 

Десанки Максимовић за печат свом народу и Србији. 

– 17. маја 2021. године одржана је девета Седница разредног већа. 

– 6. јуна 2021. године одржан је први „Чеп фест“, на коме су учествовали ученици 

трећег разреда. 

– 10. јуна 2021. године одржано је математичко такмичење „Кенгур без граница“ на 

коме је учествовало 10 ученика трећег разреда ( пријављено 12 ученика) 

– 11. јуна 2021. године одржана је Седница одељенског већа. 

– 14. јуна 2021. године одржана је Седница разредног већа 

– 21. јуна 2021. године ученици трећег разреда присуствовали су Свечаној литији 

поводом славе Града Ваљева 

– 22. јуна 2021. године организовано је заједничко дружење ученика трећег разреда 

поводом краја школске године у парку Пећина. 



50 

 

– 22. јуна 2021. -  Ваннаставне активности, Физичко и здравствено васпитање базени у 

СРЦ Петница 

– 23. јуна 2020. године је завршена школска година за ученике и одржана је Седница 

стручних већа разредне наставе. 

– 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 2021. године у 18 часова одржани су родитељски састаци на којима су 

подељене ђачке књижице, књиге за одличан успех и похвалнице за остварене 

изузетне резултате. 

Стручно усавршавање 

Toком школске године учитељице су  присуствовале следећим вебинарима и 

семинарима: 

– 30. 9. 2020. године- „Пројектна настава у функцији образовања и васпитања ученика 

основних школа за смањење ризика од природних непогода“; место одржавања 

Основна школа „ Драгољуб Илић“2 у Драчићу; предавачи Марко Милошевић и 

Каролина Нешковић 

– 7.10. 2020. године- Вебинар "Лет кроз дигитални свет", MS Teams 

– 20. 10. 2020. године- „Безбедност на раду“, обука у Свечаној сали Школе 

– 8. 10. 2020. године- "Платформа за учење на даљину" - Издавачке куће "Клет", 

"Логос" "Фреска" 

– 9. 11. 2020. године- Вебинар "G-Suite (Google classroom) пречицама до успеха у 

настави на даљину"; 

– 20. 11. 2020. године- Вебинар "Уџбеници и додатни материјали по мери наставника и 

ученика" Издавачка кућа "Фреска"; 

– 25.11. 2020. године- "Дигитални уџбеник" Издавачка кућа "Логос"; 

– 27. 11. 2020. године-  "Презентација нових уџбеника за 4. разред"; Александар 

Рајковић; Издавачка кућа „Клет“ 

– 27. 11. 2020. године- "G-Suite- израда ефикасних тестова знања и упитника и G-Suite 

Meet- потпуна интеракција свих учесника наставног процеса“; Бигз 

– 27. 11. 2020. године- "G-Suite (Google classroom) пречицама до успеха у настави на 

даљину" 2. део; 

– 28. 11. 2020. године- Вебинар "XXXIV  Сабор учитеља Србије- унапређење наставне 

праксе кроз размену професионалних искустава"; СУРС 

– 2. 12. 2020. године- Вебинар "Типови интеракција  - наставник као медијатор 

комуникације" предавач - др Зорица Томић, организатор - група "Кlett" Србија; 

– 8. 12. 2020. године- Вебинар "Ванредно стање психе - како сачувати себе у 

ванредним околностима" предавач др Олга Хаџић;  - Издавачке куће "Клет", "Логос" 

"Фреска" 

– 9. 12. 2020. године- Презентација уџбеника за 4. разред; Издавачка кућа „ Вулкан 

знање“ 
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– 12. 12. 2020.  Вебинар "Типови интеракција  - наставник као медијатор 

комуникације" предавач - др Зорица Томић, организатор - Издавачке куће "Клет", 

"Логос" и  "Фреска" 

– 17. 12. 2020. године -Вебинар "Од доброг плана, преко  ефикасне евиденције до 

најбољих резултата у време пандемије ковида 19",  предавач Биљана Тодоровић; 

Издавачке куће "Клет", "Логос" и  "Фреска" 

– 29. 1. 2021. године- „Дигитални алати и занати- разредна настава“; Жолт Коња; 

Издавачке куће "Клет", "Логос" и  "Фреска" 

– 2. 2. 2021. године- „Развој међупредметних компетенција“; Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја Републике Србије 

– 9. 2. 2021. године- „Из наше учионице: Читање- изазов савременог доба“, Снежана 

Милојковић и Снежана Милошевић Јешић; СУРС 

– 10. 2. 2021. године- „Између две ватре“- како посредовати у ученичком конфликту; 

Јелена Марушић; Издавачке куће "Клет", "Логос" и  "Фреска" 

– 11. 2. 2021. године- „Из наше учионице: Платформа MICROSOFT TEAMS- ризница 

креативности, организације и стваралаштва“; Катарина Павковић и Мирјана Милић; 

СУРС 

– 17. 2. 2021. године- „Из наше учионице: Најбоље радимо у 5 до 12“; Ивица Жупањац 

и Жанка Селаковић; СУРС 

– 18. 2. 2021. године- Презентација уџбеничког комплета за 4. разред издавачке куће 

„Логос“ 

– 19. 2. 2021. године- „Из наше учионице у виртуелни свет“- како направити 

BITMOGI; СУРС 

– 23. 2. 2021. године- „Кроз акцију и интеракцију подстакните ученичку мотивацију“; 

Ранко Рајовић; ; Издавачке куће "Клет", "Логос" и  "Фреска" 

– 24. 2. 2021. године- „Из наше учионице: Значај циљане комуникације у савременој 

педагогији- како да боље разумете ученике и они вас“; Јасмина Стојковић, Јасмина 

Мишић, Славица Squire- NLP тренер ; Издавачке куће "Клет", "Логос" и  "Фреска" 

– 26. 2. 2021. године- „Из наше учионице: инклузија у школи- место спајања, а не 

раздвајања“; Снежана Милојковић, Гордана Јосиповић, Радмила Крстевска; СУРС 

– 2. 3. 2021.године- „Здрави стилови живота и због чега су важни“; др Олга Хаџић; ; 

Издавачке куће "Клет", "Логос" и  "Фреска" 

– 3. 3. 2021. године- Презентација уџбеника за 3. разред издавачке куће „Вулкан 

знање“ 

– 19. 3. 2021. године-„ Израда и примена ИОП-а- примери добре праксе у разредној 

настави“; Гордана Јосимов; Издавачке куће "Клет", "Логос" и  "Фреска" 

– 23. 3. 2021. године- Вебинар о дигиталним уџбеницима за 4. разред 

– 8. 4. 2021. године-„ Подршка ученицима у онлајн учењу“; Драгана Пелемиш; 

Издавачке куће "Клет", "Логос" и  "Фреска" 

– 28. 4. 2021. године- „Како подучавати вештинама комуникације“; Јелена Марушић; 

Издавачке куће "Клет", "Логос" и  "Фреска" 

– 15. 5. 2021. године- „Комуникација телом и гласом“; Марко Стојановић 

– 18. 5. 2021. године- „Математика у млађим разредима- практични примери и 

подршка реализацији“; Снежана Милојковић, Наташа Гајић, Јасмина Стојковић...; 

СУРС 

– 20. 5. 2021. године- „Чувам те- Обука за запослене- породично насиље“; 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 

– 20. 5. 2021. године- „Чувам те- Стратегије у раду са ученицима који показују 

проблеме у понашању“; Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије 
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– 27. 5. 2021. године- „Умеће комуникације- вредност слушања са разумевањем“; 

Ирена Лободок Штулић; Издавачке куће "Клет", "Логос" и  "Фреска" 

– 8. 6. 2021. године- „Српски језик у млађим разредима- практични примери и 

подршка реализацији“; СУРС 

– 23. 6. до 25. 6. 2020. године – Дежурство на полагању завршног испита, 8 сати. 

 

3.5.5 Разредно веће IV разреда 

 

Разредно веће четвртог разреда у шк. 2020/ 21. години чиниле су: Весна Андрић, 

Славица Глишовић и Јелена Димитријевић, професори разредне наставе. 

 

Август 

– 28. 8. 2020. Први састанак разредног већа 4. разреда (присутне све три 

учитељице) 

– Избор председника Актива и договор о раду, бројно стање и ИОП-и, изборни 

предмети и подела задужења, план рада и подела задужења у условима пандемије, 

прилагођавање планова плановима које је предложило МПНТР, распоред часова, 

планирање првог родитељског састанка, сарадња у вођењу електронске 

документације. 

– Председница Актива у овој школској години је Славица Глишовић. 

– Договорено је све у вези планова и програма, који морају бити прилагођени 

новонасталој ситуацији, у условима пандемије. Комплетирана педагошка 

документација, и урађени су ревидирани спискови по одељењима (додати мејл 

адресу родитеља). 

– Енглески језик предаје Сузана Јаневска. 

– У трећем разреду има 65 ученика. 2 ученика имају ИОП-2, 4 ученика имају ИОП-1. 

– Грађанско васпитање ове године држаће Славица Глишовић(1 група), и Јелена 

Димитријевић (једна група), а верску наставу Јован Новитовић, вероучитељ (две 

групе). 

– Све три учитељице имају по групу изборног предмета Чувари природе. 

– Све три учитељице имају по један час недељно ДТХСКА, по један час ЧОС, и 

допунске наставе, и по један час додатне наставе. 

– Усклађени су распореди часова. Према прописима МПНТР, ученици раде по 

четири часа дневно, остало се ради на даљину. 

– Направљен је оквирни план за први родитељски састанак који мора бити одржан до 

15.9. на начин којим се поштују прописане мере. Усклађени су захтеви за прибор, 

уџбенике и свеске, као и за опрему. 

 

Септембар 

– 8.9.2020. Први родитељски састанак је одржан у школи, с поштовањем мера 

заштите у условима пандемије. (Нове појачане хигијенско-безбедносне мере у 

школама, препоруке и прописи;  Календар рада у шк.2020/21.; Организација рада у 

школи, током септембра у току пандемије; Предмети, прибор, уџбеници и опрема 

за 4.разред; Избор представника за Савет родитеља; Сарадња са родитељима у 

ванредним околностима и комуникација. 

– Родитељи су благовремено путем мејла обавештени о прописима и препорукама 

које су донете поводом почетка школске године од стране МПНТР. Ношење маске 
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је обавезно у току наставе, смањују се контакти међу ученицима на минимум, 

смањује се мешање ученика из разних група, појачане су хигијенске мере у школи. 

Родитељи су упознати са Календаром рада за шк.2020/21. У току септембра настава 

ће бти организована тако што ће ученици бити подељени на две групе А и Б. 

Часови ће бити организовани у два термина- од 8:00 и од 10:45, а групе ће се 

смењивати седмично.  Ученици имају 7 редовних предмета, један обавезни изборни 

верску наставу ли грађанско васпитање и чуваре природе-изборни. Додатна настава 

из математике је нови предмет, за даровите и ученике који су заинтересовани за 

напредни ниво (12 ученика). Енглески језик предаје Сузана Јаневска, проф. а 

верску наставу Јован Новитовић. Уџбеници, прибор и опрема је набављена по 

договору. Ученици који добијају уџбенике у пројекту Бесплатни уџбеници, у току 

септембра добиће своје уџбенике. Родитељи сва три одељења изабрали су свог 

представника у Савет родитеља ОШ „Нада Пурић“ за школску 2020/2021. годину. 

Родитељи ће моћи као и до сада да комуницирају са разредним учитељем путем 

вибер групе, и наравно у термину Отворених врата.  Препорука је да родитељи не 

улазе у школу из хигијенских разлога, ако је непоходно да се кратко задржавају у 

просторијама Школе. Ношење мобилних телефона је забрањено у школи, због 

безбедносних разлога и школа не сноси одговорност за губљење истих. У току 

септембра, биће формиране гугл учионице за целу школу, а родитељи ће деци 

направити налоге на истим. 

 

Октобар 

– 10. 2021. Други састанак разредног већа четвртог разреда (Присутне су све три 

учитељице) 

– Анализа рада и примена мера у организацији наставе у септембру, усклађивање 

критеријума оцењивања, рад са ученицима по ИОП-у, договор о писменим 

проверама. 

– Организација и реализација рада у септембру школске 2020/21. је успешна и 

адекватна ситуацији у којој се налазимо. Није било оболелих ученика ни 

наставника . Дежурство протиче у најбољем реду, ученици поштују правила 

понашања, одржавају личну хигијену и носе маске. 

– За учитеље су отежани услови рада, јер раде дупле смене, држе осам часова. Плус 

сарадња и провера знања за ученике који раде онлајн. Критеријуми оцењивања се 

усклађују. користи се образац за рачунање оцене(остварен бр.бодова/максималан 

број бодова)*5, што доводи до формирања реалне оцене и објективнијег 

оцењивања, рад са ученицима по ИОП-у је организован тако да они буду 

раздвојени у различите групе, процењено је до ког нивоа знања су стигли до сада, и 

наставља се рад у складу са документом. Пошто се ради по предложеном плану за 

целу Србију, а усклађено са наставним часовима који се емитују на РТС Планета, 

направљен је план писаних провера који је унет у електронски денвник. Дечја 

недеља не може бити реализована масовним активностима, као до сада, већ ће 

ученици са својим учитељицама имати активнсти у оквиру свог одељења. 

– Славица Глишовић са ученицима 4-2 учествује на конкурсу Клуба особа са 

инвалидитетом литерарним радовима. 

– 7. 10. 2021. Јелена Димитријевић са ученицима 4-1 је организовала активност 

"Асоцијације за знање", поводом Дана интелигенције, који организује Менса 

Србије (20 ученика). 
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– 19. 10. 2020. На иницијативу родитељке ученика Страхиње (Јелене Весић). и у 

договору са осталим родитељима, ученици IV-1 су учествовали новчаним прилогом 

за лечење девојчице ЛАНЕ. Прикупљено је и уплаћено 5000 динара. 

 

Новембар 

– 6. 11. 2021. Трећи састанак разредног већа четвртог разреда (присутне су све 

три учитељице) 

– Анализа реализованих садржаја и активности у току првог класификационог 

периода шк. 2020/21, , анализа успеха ученика, и евиденција ученика са слабијим 

постигнућима, дисциплина, и васпитне мере, владање, планови рада за наредни 

период, план активности допунске наставе за наредни период. 

– Сви планирани наставни садржаји и активности у првом класификационом периоду 

су реализовани. У три одељења четвртог разреда, има 66 ученика, Сви ученици 

имају позитиван успех. Нема негативних оцена. Евидентирани су ученици за 

појачану контролу рада и допунску наставу. Ученици углавном савладавају 

предвиђене садржаје, мада одређени садржаји нису добро испланирани 

националним распоредом наставних јединица (површина пре множења 

вишецифрених бројева и сл). Доста пропуста у плану за српски језик, неке наставне 

јединице се по шест, седам пута понављају, а за неке је предвиђено баш мало 

часова. Прати се ритам ученика, њихово напредовање, па се према томе и поступа у 

раду. Планови рада се припремају месечно и прати се национални план. Појачан је 

рад са ученицима у настави математике. 

– 11. 11. 2020. Хуманитарна акција у школи, за бившег ученика Милоша Пјановића. 

Учествовала су сва три одељења четвртог разреда и све три учитељице. 

– 12.11.2021. Одржани су онлајн родитељски састанци, поводом завршетка првог 

класификационог периода, путем платформе Google Meet (Google Classroom) 

Дневни ред: 

1. Анализа остварености планираних исхода за ученике 

2. Анализа успеха и владања 

3. Договор о раду у наредном периоду 

4. Новчане обавезе 

5. Разно 

 

Децембар 

– 14. 12. 2021. Поводом Дана библиотекара, часове српског језика је одржала Бојана 

Лаловић Милановић, библиотекар Школе. (сви ученици) 

– 17. 12. 2021. Четврти састанак разредног већа четвртог разреда(присутне су све 

три учитељице) 

– Анализа реализованих садржаја и активности у току првог полугодишта шк. 

2020/21, анализа успеха ученика, и евиденција ученика са слабијим постигнућима, 

дисциплина, и васпитне мере, владање, планови рада за наредни период. Према 

промени Школског календара, а због епидемије вируса, друго полугодиште се 

завршава 18.12.2021. и ученици иду на зимски распуст, који ће трајати до 17.1.2021. 

Ученици сва три одељења имају позитиван успех и примерно владање. Нема 

неоцењених ученика. 
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– Све активности се реалузују према плану, ретко када има одступања, и то само када 

је то потребно ученицима да би боље савладали градиво. 

– У току првог полугодишта, онлјан наставу су похађале на даљину две ученице 

(Теодора Зорић, 4-1, и Јана Игић, 4-2) 

– 22.12.2021.  Одржани су онлајн родитељски састанци на крају првог полугодишта, 

путем апликације Zoom meeting. у 19 часова. 

Дневни ред 

1. Анализа успеха и владања ученика на крају првог полугодишта 2020/21.г. 

2. Анализа рада и напредовања у специфичним условима рада 

3. Разно 

 

Јануар 

– 22. 1. 2021. Пети састанак разредног већа четвртог разреда (присутне су све три 

учитељице) 

– Договор о планирању наставе за наредни период, анализа и преглед ИОП-а, 

такмичења и план активности додатне наставе, план активности допунске наставе 

за наредни период. Због пандемије вирусом корона, планови рада се прилагођавају 

новонасталој ситуацији. ИОП-и се ревидирају и прегледана ке документација, 

усклађена са напредовањем ученика. Договорено је да се појача припрема ученика 

за такмичење из математике,које ће бити 5.2. (школско) и 28.2. (општинско). 

Потреба за допунском наставом је све већа, што је у овом тренутку проблем јер се 

часови реализјују само преко платформи за учење, и онлајн. Нема простора да се 

ученицима дода још један час јер се ради у две групе. Овај проблем решаваћемо 

према приликама. 

– 27. 1. 2021. Свети Сава, школска слава, није обележен окупљањем ученика, јер се 

морају поштовати прописане мере о окупљању, па је свако одељење на свој начин 

обележило овај дан. 

  

Фебруар 

– 2. 2021. Пројекат  „Прављење обележивача страна“ за међународну размену. У 

сарадњи са Бојаном Лаловић Милановић, библиотекарком, која нас је пријавила на 

тај конкурс, ученици четвртог разреда су правили обележиваче страна за књиге, које 

шаљемо другарима из Хрватске и Украјине. (сви ученици) 

– 25. 2. 2021. Шести састанак разредног већа четвртог разреда (присутне су све три 

учитељице). 

– Анализа реализованих садржаја и активности почетком другог полугодишта, 

планови за март, појачан рад са ученицима који слабије напредују, општинско 

такмичење, план активности и договор о реализацији, план активности допунске 

наставе за наредни период. Активности и садржаји се реализују према плану. 

Планови за март су припремљени и усаглашени. Ученици који слабије напредују 

морају чешће имати допунску наставу, јер је то једини начин да се одржи 

континуитет у напредовању, као и да се ради код куће редовно. 

– 28. 2. 2021. Општинско такмичење из математике је одржано у Првој основној 

школи, од 10 часова. На такмичење је ишло девет ученика 4.разреда, према 

пропозицијама овогодишњег такмичења, ради поштовања епидемиолошких мера. То 

су: Ања Суботић, Немања Додевски, Милан Алексијевић, Вук Гавриловић, Марко 

Милутиновић, Николина Стевановић, Андрија Димитријевић, Немања Качар, Јустин 

Матић. 
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     Похваљени су: Немања Додевски, Јустин Матић и Николина Стевановић. 

     Награде: Ања Суботић (3.награда) и Милан Алексијевић (3.награда). 

 

Март 

– 30. 3. 2021. Седми састанак Разредног већа четвртог разреда (присутне су све три 

учитељице) 

– Анализа успеха ученика на крају трећег класификационог периода, анализа владања 

ученика, анализа реализације наставних садржаја и потешкоће у раду, ученици који 

раде по ИОП-у и њихово напредовање у раду. Сви ученици имају позитиван у спех и 

примерно владање. Има потрешкоћа због начина рада у ванредним околностима али 

успевамо да реализујемо планирано. Недостаје да су ученици заједно и да часови 

трају 45 минута. Четврти разред ипак има сложеније градиво и мора се добро 

припремити за пети разред. Напредовање ученика који имају ИОП је очекивано и 

континуирано, Важно је да долазе на наставу и да се одржи континуитет у раду. 

– Окружно такмичење из математике је одложено, због пандемије. 

 

Април 

– 20. 4. 2021. Осми састанак Стручног актива четвртог разреда (присуствовале су 

све три учитељице). Анализа досадашњег рада, успеха и владања на крају трећег 

класификационог периода, припрема за онлајн родитељски састанак,  договор о 

Окружном такмичењу из математике, конкурси, стручно усавршавање. Договарање 

око реализације планова, на који начин проверити знање, и сл. Ученици раде 

ликовне и литерарне радове за конкурсе. 

– 20. 4. 2021. Одржани су онлајн родитељски састанци, на крају трећег 

класификационог периода, шк. 2020/21.,  преко апликације Zoom, у 19часова. 

Дневни ред: 

1. Анализа успеха на трећем тромесечју 

2. Владање ученика 

3. Васпитно-дисциплинске мере 

4. Разно 

– 25. 4. 2021. Окружно такмичење из математике је одржано након одлагања, у Првој 

основној школи. На овом такмичењу учествовали су: Ања Суботић, Немања 

Додевски, Милан Алексијевић. Ученике је пратила Весна Андрић. 

Похвале: Ања Суботић и Милан Алексијевић (3-3) 

 

Мај 

– 18. 5. 2021. Манифестација „Музеј за 10!“  Посета Кули Ненадовића и Муселимовом 

конаку, и спомен-обележја Сеча кнезова у Ваљеву, ученика 4-1 са учитељицом 

Јеленом Димитријевић. Искористили смо акцију бесплатног улаза у Музеј, и 

практично учили о животу српског народа под Турцима, о Првом српском устанку и 

сечи кнезова у Ваљеву. 

– 21. 5. 2021., „С природом на ти“- учешће у пројекту СУРС-а, активности везане за 

крај четвртог разреда, усаглашавање критеријума оцењивања за крај школске 

године. Ученици четвртог разреда, реализовали су активност у парку Пећина, у 

оквиру пројекта "С природом на ти"- настава ван учионице, коју је у целој Србији 

реализовало преко 300 учитеља и наставника Наша активност је била везана за 

царство гљива, у сарадњи са чланицама Гљиварског друштва ВАљево 

– 24. 5. 2021. Девети састанак стручног актива четвртог рзареда (присутне су све 

три учитељице). 
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– Договор о одласку на Спортске игре младих, две екипе по девет ученика, припремају 

учитељице четвртог разреда, у сарадњи са наставницом Весном Ивановић. 

– Договор о дану у природи, посвећеном заштити животне средине, планиран је за 

8.6.2021. у сарадњи са Еколошким друштвом Градац. Договор о оцењивању и 

критеријумима оцењивања на крају четвртог разреда (писмени задаци). Договор о 

фотографисању и активностима за крај школске године (одлазак на базен) 

– 25.5.2021. Ученици четвртог разреда (две екипе), учествовали су на Спортским 

играма младих , у игри Између две ватре, у парку на Пећини. 

– Екипа "Нада" освојила је друго место на градском нивоу (Сташа Ковачевић, 

Николина Павловић, Виктор Божић, Немања Вишић, Богдан Ковачевић, Вук 

Радосављевић, Нађа Милеуснић, Николина Пивић, Лазар Мијаиловић ) 

– Друга екипа "Пурић" изгубила је у првом мечу ( Ања Андрић, Лана Јовановић, 

Срђан Стекић, Вук Гавриловић, Стефан Радуловић, Ђорђе Суботић, Милица 

Живковић и Николина Стевановић и Немања Качар). 

 

Јун 

– 2. 6. 2021. "Први светски рат" Посета Историјском архиву Ваљево и споменик 

војводи Живојину Мишићу. Ученици 4-1 су своје наставне садржаје о почетку и току 

Првог светског рата научили посетом Историјском архиву Ваљево, сталној поставци 

Ваљевска болница 1914/15. и споменику Живојину Мишићу. 

– 8. 6. 2021. Дан заштите животне средине, обележен је активношћу поред реке 

Градац. Дан заштите животне средине (5.6.) Активности поред реке Градац у 

сарадњи са Еколошким друштвом Градац. Милица Средојевић, председница 

Еколошког друштва Градац, одржала је две радионице за ученике 4. разреда, о 

биљном и животињском свету, клисури Градца, заштити животне средине. 

– 10. 6. 2021. Међународно математичко такмичење „Кенгур без граница“, 

организовано је за ученике од 1-4. разреда. Учествовало је 26 ученика четвртог 

разреда. 

– 21. 6. 2021. Ученици четвртог разреда, имали су наставу у СРЦ Петница, 

– 22. 6. 2021. Ученици 4-2 и 4-3 имали су часове на СРЦ Петница, док су ученици 4-1 

имали тада опроштајну журку у школи. 

– 22. 6. 2021. Десети састанак стручног актива четвртог разреда 

Анализа реализације планираних садржаја и активности у току шк.2020/ 21. Владање 

ученика и васпитно-дисциплинске мере, анализа успеха ученика на крају шк. 2020/ 21., 

похвале и награде на крају школске године, стручно усавршавање наставника. Све 

планиране активности су реализоване, у отежаним околностима примене превентивних 

мера и у режиму рада по групама, у току целе године. Ученици су све време похађали 

наставу подељени у две групе, смењујући се недељно по сменама. Сви ученици имају 

примерно владање, и нема в аспитно-дисциплинских мера. У четвртом разреду има 65 

ученика, 36 дечака и 29 девојчица. Од тога 38 одличних, 25 врло добрих и 2 са добрим 

успехом. Нема ученика са негативним оценама. Четири ученика ради по ИОП-у 1 и 

четири ученика ради по ИОП-у 2. Ученици ће бити похваљени за спортске, 

математичке, конкурсне активности у току године. Све три учитељице су се 

континуирано стручно усавршавале. Сви одлични ученици биће награђени књигом. 

– 28. 6. 2021. Родитељски састанак на крају шк.2020/21. 

Дневни ред: 

1. Успех ученика на крају четвртог разреда, шк. 2020/21. 

2. Владање ученика 

3. Подела ђачких књижица , награда и похвала 

4. Анкете за изборне предмете 
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5. Фотографије 

6. Разно 

У четвртом разреду има 65 ученика, сви ученици имају позитиван успех. 

Одличан успех има 38 ученика. Врло добар успех има 25 ученика. Добар успех имају 

два ученика; који раде по ИОП-у 2. Сви ученици имају примерно владање. Подељене су 

ђачке књижице, поклон-књиге за одличне ученике и похвале на нивоу школе (за 

спортске активности, математичка такмичења, ликовне конкурсе и редовно похађање 

наставе). Родитељи су попунили анкете за пети разред (изборни предмети, други страни 

језик). 

 

Стручно усавршавање наставника (ван установе) 

– 5. 10. 2020. Програм обуке наставника разредне наставе за предмет „Дигитални свет“ 

(16 сати, ЗУОВ), (Славица Глишовић) 

– 7. 10. 2020. Лет кроз Дигитални свет (вебинар), ( 1 зелени бод), СУРС (све три 

учитељице) 

– 8. 10. 2020. Представљање Е-учионице, платформе за рад са дигиталним уџбеницима 

( ИК“Клет“),  (све три учитељице) 

– октобар, 2020.-март, 2021. Обука ''Школе за 21. век'' (Микробит).  (40 сати, British 

Council), (Јелена Димитријевић) 

– 28.11.2020. XXXIV Сабор учитеља Србије; „Унапређење наставне праксе кроз 

размену професионалних искустава (1 зелени бод), СУРС (све три учитељице) 

– 9. 2. 2021. „Из наше учионице; Читање-изазов савременог доба“ (2 сата-1 зелени 

бод), СУРС (све три учитељице) 

– 11. 2. 2021. „Из наше учионице-Платформа Microsoft Teams- ризница креативности, 

организације и стваралаштва“ (1 зелени бод), СУРС, (све три учитељице) 

– 17.2.2021. „Из наше учионице; најбоље радимо у пет до дванаест“ (вебинар) (1 

зелени бод), СУРС, (све три учитељице) 

– 19. 2. 2021. „Из наше учионице-у виртуелни свет“ (вебинар), (1 зелени бод), СУРС, 

(све три учитељице) 

– 24.2.2021. „Значај циљане комуникације у савременој педагогији-како да боље 

разумете ученике и они нас“ (вебинар), (1 зелени бод), СУРС, (све три учитељице) 

– 26.2.2021. „Из наше учионице:инклузија у школи-место спајања, а не раздвајања“ (1 

зелени бод), СУРС, (све три учитељице) 

– 21.4.2021. Програм обуке за запослене у образовању: Дигитална учионица/дигитално 

компетентан наставник-увођење електронских уџбеникаи дигиталних образовних 

материјала“ (19,5 сати; ЗУОВ), (Славица Глишовић и Весна Андрић) 

– 18.5.2021. „Математика у млађим разредима-практични примери и подршка 

реализацији“ (1 зелени бод), СУРС, (све три учитељице) 

– 8. 6. 2021. „Српски језик у млађим разредима-практични примери и подршка 

реализацији“ (1 зелени бод), СУРС, (све три учитељице) 

 

Стручно усавршавање наставника у установи 

– Састанци разредног већа ( 10 бодова) (све три учитељице) 

– 21. 5. 2021. Тематски дан „Први светски рат“ (10 бодова), Јелена Димитријевић 

– 8. 6. 2021. Пројектне активности „С природом на ти“, тематски дан на Градцу, сва 

три одељења (10 бодова) (све три учитељице) 

– 21, 22. 6. 2021. Тематски дан „Спортом до здравља“ одржан на базенима СРЦ 

Петница (све три учитељице) 

– 12,13.6.2021. Студијско путовање за учитеље (Бања Лука, Јајце, Травник, Сарајево), 

у организацији ОШ „Нада Пурић“ и Друштва учитеља Ваљево  (све три учитељице) 
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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 2020/2021. године у Продуженом боравку су радиле учитељице Биљана 

Сеничић и Марина Ковачевић. Због епидемиолошке ситуације (ковид 19) и 

специфичности рада по групама од 15 ученика које је прописало Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја помоћ у раду продуженог боравка су пружали и 

стручни сарадници: логопед Светлана Матић, педагошки асистент Данијела Јанковић, 

Дефектолози Јелена Павловић, Јасна Мирковић, Неда Аћимовић, Валентина Савић 

Радовић, Милкица Марјановић, библиотекари Драган Павловић и Бојана Лаловић 

Милановић. 

Рад у Продуженом боравку се одвијао у две смене (I разред и II разред). Структура 

васпитне групе је била следећа: I разред – 26 ученика, II разред – 28 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. 

 

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. Дигитални свет (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: 
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– у току августа 2020. су одржани састанци стручних већа, договорена је динамика 

рада и план рада Продуженог боравка; уређене су учионице и панои за пријем 

првака, ормари, направљен је распоред дежурства и оквирни план стручног 

усавршавања у школској 2020/2021.  

– 27. август 2020. године је одржано Наставничко веће 

– 2. септембар 2020. године – Стручно веће млађих разреда 

– 2. септембра 2020. је одржан је први састанак Актива  Продуженог боравка  у новој 

школској години. Разговарало се о задужењима у оквиру актива (израда планова, 

сређивање педагошке документације, пријављивање на конкурсе…) 

– 22. септембар 2020. године је урађен  пано на тему ,,Јесен“ 

– 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 

– 9.  новембра 2020. године – Стручно веће млађих разреда 

– 11.  новембра 2020. године – Наставничко веће поводом првог класификационог 

периода 

– 20.  новембра 2020. године – Стварање у дигиталном свету – угледни час 

– 25.  новембра 2020. године - Актива  Продуженог боравка . Разговарало се о 

задужењима у оквиру актива (израда планова, сређивање педагошке документације, 

реализација планираних активности, сарадња са родитељима, интензитет рада) 

– 18.  децембар 2020. године – Наставничко веће 

– 18.  децембар 2021. година - Актива  Продуженог боравка.. Разговарало се о 

задужењима у оквиру актива (сређивање педагошке документације, реализација 

планираних активности, сарадња са родитељима, успех и владање ученика, 

интензитет рада) 

– 18.  децембар 2021. година  - Сређивање паноа поводом новогодишнјих празника 

– 27.  јануар 2021. године - године је урађен  пано на тему ,,Свети Сава“ 

– 8.  фебруар  2021. године  - сређивањ паноа на тему ,,Да ли сте знали...“ – 

занимљивости 

– 6.  март 2021. године је урађен  пано на тему Светског Дана логопеда 

– 15.  март 2021. гГодине – Наставничко веће 

– 20.  март 2021. године  поводом Дана школе ученици из продуженог боравка и 

ученици са посебним потребама су учествовали у хуманитарној акцији ,,Друг другу“ 

– 20.  март 2021. године   - Сређивање паноа на тему ,,Пролеће“ 

– 1.  април 2021. године – Стручно веће млађих разреда 

– 2.  април 2021. године – Обележавање Дана особа са аутизмом – учешће на 

радионици са ученицима са посебним потребама 

– 5.  април 2021.године  – Наставничко веће  

– 5.  април 2021. године - Актива  Продуженог боравка . Разговарало се о задужењима 

у оквиру актива (израда планова, сређивање педагошке документације, реализација 

планираних активности на крају трећег класификационог периода, сарадња са 

родитељима, интензитет рада) 

– 29.  април 2021. године  - У сусрет празницима ученици одељења са сметњама у 

развоју, са својим наставницима - дефектолозима, организовали су креативну 

радионицу, изложбу и продају  својих радова. Ученици из специјалних одељења  су 

за овај дан припремали ускршње украсе и позвали  другаре из продуженог боравка 

да им се придруже. Заједно су бојили , слушали музику и дружили се. 

– 29.  април 2021. године  Сређивање паноа на тему ;Ускрс“ 

– 21.  мај  2021. године  - Читалачки час - У петак, 21. маја, у дворишту наше школе, 

организован је читалачки час по мотивима "Јежеве кућице" Бранка Ћопића. 
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Активности су реализоване кроз сарадњу Јасне Мирковић и Вање Савић Радовић, 

дефектолога, и библиотекара Бојане Лаловић-Милановић. Ученици из продуженог 

боравка су учествовали у радионици после читалачког часа. 

– 21.  мај  2021. године  - Обележавање Дана лептира – угледни час у дигиталном свету 

и сређивање паноа 

– 23. јун 2021. године – Стручно веће млађих разреда 

 

Стручно усавршавање: Марина Ковачевић 

– 11. 9. 2020. - Примена микробит уређаја – основна обука за наставнике  

– 7. 10. 2021.  - Лет кроз дигитални свет – вебинар 

– 28. 11. 2021. - XXXIV Сабор учитељаУнапређивање наставне праксе кроз размену 

професионалних искустава - вебинар  

– 8. 12. 2021. - Ванредно стање психе – како сачувати себе у ванредним околностима – 

вебинар 

– 12. 12. 2021. - Типови интеракције – наставник као медијатор комуникације – 

вебинар 

– 29. 1. 2021. - Дигитални алати и занати - вебинар  

– 1. 2. 2021. Дигитална школа – европски пилот програм - вебинар  

– 2. 2. 2021. - Из  наше учионице: Читање – изазов савременог доба - вебинар  

– 9. 2. 2021. - Из  наше учионице: Microfoft Teams -  ризница креативности, 

организације и стваралаштва - вебинар  

– 11. 2. 2021. - Из  наше учионице:  Најбоље радимо у 5 до 12 - вебинар  

– 17. 2. 2021. - Дигитална школа – европски пилот програм - вебинар  

– 18. 2. 2021. Из  наше учионице:  у виртуелни свет - вебинар  

– 24. 2. 2021. - Значај циљане комуникације у савременој педагогији – како да боље 

разумете ученике и они вас - вебинар  

– 26. 2. 2021. - Из  наше учионице: инклузија у школи – место спајања, а не раздвајања 

- вебинар  

– 3. 3. 2021. - Заблуде ученика о природним феноменима - вебинар  

– 4. 3. 2021. - Дигитална школа – европски пилот програм - вебинар  

– 18. 3. 2021. - Дигитална школа – европски пилот програм - вебинар  

26. 3. 2021. - Критичко  мишљење у почетној настави математике – од циља до 

исхода - вебинар  

– Април 2021. - Teacher tech summit  

– 12. 5. 2021. - Програм за самовредновање установа  

– 18. 5. 2021. - Математика у млађим разредима – практични примери и подршка 

реализације 

– 20. 5. 2021. - Дигитална школа – европски пилот програм - вебинар  

– 7. 6. 2021. - Edtech centar za zapadni Balkan – Дигитално образовање за западни 

Балкан  
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3.6. Стручни тимови 

3.6.1. Tим за професионални развој наставника и стручних сарадника 

 

Чланови Тима за професионални развој наставника и стручних сарадника у школској 

2020/2021. години били су:  

 Биљана Тодоровић, професор музичке културе – координатор,  

 Чланови: Зорица Милић – педагог, Ана Савковић – директор Школе, Марина 

Ковачевић – професор разредне наставе. Тим је током школске године пратио и 

евидентирао облике професионалног развоја свих запослених наставника и 

стручних сарадника и на тромесечном нивоу извештавао директора о 

професионалном развоју и остваривању личног плана ПР наставника и стручних 

сарадника. На основу правилника о ПР, прикупљени су и евидентирани докази о 

ПР и утврђено да су обухваћене различите области и  нивои реализованих 

активности које доприносе развоју компетенција (К1 К2 К3 К4 ) наставника и 

стручних сарадника. Због епидемиолошке ситуације, већим делом су облици 

стручног усавршавања одржавани онлајн. Реализовани су следећи облици: 

 

Август 

 

У установи 

 21. 8. - 28. 8. 2020.  Обука за рад у Гугл учионици. Обуку су похађали сви чланови 

Наставничког већа. Остварено је по 14 бодова. 

 

Ван установе 

 21. 8. 2020. Вебинар ,,Das schonste Moment des Lernens ist jetzt“. Присуствовала је 

Душица Рајевац и остварила 1 бод. 

 

Септембар 

 

У установи 

 3-5. 9. 2020. Конференција ИМО самит. Конференцији је присуствовала Мирјана 

Смоловић и остварила 36 бодова. 

 10. 8. – 15. 9. 2020. Обука ,,Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном 

окружењу“. Обука је реализована он-лајн а након обуке  реализована је радионица. 

Присуствовала је Гордана Нешић и остварила 12 бодова. 

 31. 8. – 31. 10. 2020. Семинар ,,Дигитална учионица“ реализован је он-лајн. Семинар 

су похађали: Гордана Нешић, Душица Рајевац, Ивана Вујић, Вања Анђелковић, 

Сузана Јаневска, Марија Вуковић, Милован Лековић, Бранка Старчевић, Весна 

Ивановић, Вања Анђелковић. Остварено је по 19,5 бодова. 

 11. 9. 2020. Семинар ,,Microbit“ похађали су: Марина Ковачевић, Гордана Нешић, 

Ивана Вујић, Вања Анђелковић, Сузана Јаневска, Марија Вуковић, Милован 

Лековић, Бранка Старчевић, Новка Мосуровић Андрић. Остварено је по 8 бодова. 

 12. 9. 2020. Семинар ,,Учење у амбијенту је најпродуктивније на свету“. 

Присуствовале су Биљана Тодоровић, Новка Мосуровић Андрић и Марина 

Ковачевић и оствариле по 8 бодова. 

 25. 9. 2020. ,,Micro:bit basics course - for successfully comleting 12 modules - eight hours 

duration“. Присуствовале су Новка Мосуровић Андрић и Марина Ковачевић. 
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 28. 9. 2020.  Он-лајн семинар ,,Erfolgreiche Prufungsvorbe – reitungen mit Kompass 

DaF”. Семинар је похађала Душица Рајевац и остварила 1 бод. 

 29. 9. 2020. НАЛЕД - ,,Подршка рањивим групама током ковид 19 пандемије“. 

Присуствовала је Данијела Јанковић и остварила 2 бода. 

 30. 9. 2020. Семинар ,,Пројектна настава у функцији образовања и васпитања 

ученика основних школа за смањење ризика од природних непогода“. Семинар је 

похађала Тања Селаковић и остварила 8 бодова. 

 

Октобар                                                    

 

Ван установе 

 5. 10. 2020. Семинар ,,Програм обуке наставника разредне наставе за предмет 

Дигитални свет“. Семинар су похађали: Мирјана Беговић, Јасмина Стојановић, 

Славица Глишовић, Тања Селаковић. Остварено је по 16 бодова. 

 7. 10. 2020. Вебинар ,,Лет кроз дигитални свет“. Присуствовали су сви професори 

разредне наставе. Остварен је по 1 бод. 

 7.-21. 10. 2020. Обука ,,Дигитални свет“. Обуку су похађали сви професори разредне 

наставе и остварили по 16 бодова. 

 8. 10. 2020. ,,Платформа за учење на даљину“ ИК ,,Клет“, ,,Логос“ и ,,Фреска“. 

Присуствовала је Тања Селаковић и остварила 1 бод. 

 18.-23. 10. 2020. Онлајн семинар ,,Програм обуке наставника разредне наставе за 

предмет Дигитални свет“. Присуствовала је Слободанка Ашковић, Виолета Кењић, 

Новка Мосуровић Андрић. Остварено је по 16 бодова. 

 20-21. 10. 2020. Виртуелна конференција "GETVICO24". Присуствовала је Душица 

Рајевац и остварила 6 бодова. 

 22.-24. 10. 2020. Обука ,,Настава која подстиче критичко мишљење и решавање 

проблема“. Обука је реализована у ОШ ,,Сестре Илић“ Ваљево. Обуку су похађале: 

Мирјана Смоловић, Мира Беговић и Јелена Димитријевић. Остварено је по 40 

бодова. 

 23. 10 2020. Вебинар "Integrations- und Berufssprachkurse in Zeit von Corona: Fünf 

Modelle - Fünf Möglichkeiten". Присуствовала је Душица Рајевац и остварила  1 бод. 

 27. 10. 2020. Вебинар "Methodenvielfalt für Ihren Alphakurs". Вебинару је 

присуствовала Душица Рајевац и остварила 1 бод. 

 30. 10 2020. Вебинар ,,Kommunikation in der schule“. Присуствовала је Душица 

Рајевац и остварила 1 бод. 

 

У пероду од октобра до марта реализована  је обука ,,Школе за 21. век“. Учествовале 

су: Бојана Лаловић Милановић, Никола Рајевац, Жељка Станојевић, Мирјана 

Смоловић, Мирјана Беговић, Јелена Димитријевић. Остварено је по 40 бодова. 

 

У установи 

 8. 10. 2020. ,,Обука за е-учионицу“ (коришћење и употреба е-алата). Обуку су 

реализовали предавачи из ИК Логос, Фреска и Клет. Обуку су похађали сви 

професори разредне наставе и остварили по 2 бода. 

 9. 10. 2020. Обележавање Дана интелигенције – потрага за QR кодовима. Мирјана 

Беговић је била координатор и остварила 10 бодова 

 16. 10. 2020. Предавање ,,Упутство за безбедан и здрав рад“. Предавање је одржао 

Зоран Станојевић – лице за безбедност и здравље на раду. Присуствовали су сви 

запослени и остварили по 2 бода. 
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Новембар 

 

Ван установе 

 4. 11. 2020. Вебинар ,,Презентација уџбеника за музичку културу (8. разред), ИК 

,,Вулкан знање“.  Вебинару је присуствовала Биљана Тодоровић и остварила 1 бод. 

 5. 11. 2020. Онлајн обука Програмирање - ,,Програмирање игре и играње 

програмирањем“. Обуку је похађала Мирјана Беговић и остварила 32 сата. 

 9. 11. 2020. "G-Suite (Google classroom) - ,,Пречицама до успеха у настави на 

даљину"  Присуствовали су наставници предметне и разреде наставе. Остварено је 

по 2 бодова. 

 18. 11. 2020. Вебинар ,,Примена карикатуре у настави историје“. Вебинару је 

присуствовала Мирјана Смоловић и остварила 2 бода. 

 20. 11. 2020. Вебинар ,,Уџбеници и додатни материјали по мери наставника и 

ученика“. Присуствовали су: Слободанка Ашковић, Милена Миловановић, Тања 

Селаковић, Виолета Кењић, Јасмина Стојановић. Остварен је по 1 бод. 

 25. 11. 2020. Презентација  уџбеника за 4. раз. издавачке куће ,,Логос“. Презентацији 

су присуствовали: Тања Селаковић, Виолета Кењић, Јасмина Стојановић, Милена 

Миловановић. Остварен је по 1 бод. 

 25. 11. 2021. Онлајн догађај ,,Зашто нам је биодиверзитет важан – дигитални алати у 

настави биологије“ и ,,3D математика у основним и средњим школама“ ИМО. 

Догађају је присуствовала Мирјана Смоловић и остварила 3 бода. 

 27. 11. 2020."Презентација нових уџбеника за 4. разред" ИК „Клет“. Презентацији су 

присуствовали: Тања Селаковић, Слободанка Ашковић, Виолета Кењић. Остварен је 

по 1 бод. 

 27. 11. 2020. године- "G-Suite - ,,Израда ефикасних тестова знања и упитника“ и G-

Suite Meet- ,,Потпуна интеракција свих учесника наставног процеса“; Бигз. 

Присуствовали су наставници предметне и разреде наставе. Остварено је по 2 бода. 

 28. 11. 2020. XXXIV Сабор учитеља - ,,Унапређивање наставе кроз размену 

професионалних искустава“. Сабору су присуствовали: Новка Мосуровић Андрић, 

Биљана Тодоровић, Тања Селаковић, Мирјана Беговић, Слободанка Ашковић, 

Виолета Кењић, Јасмина Стојановић, Милена Миловановић, Славица Глишовић, 

Небојша Тодоровић, Марина Ковачевић. Остварено је по 8 бодова. 

 28. 11. 2020. Презентација уџбеника Српски језик и књижевност 8 ИК ,,Вулкан 

знање“. Презентацији су присуствовале Рајна Бранковић и Мирјана Смоловић  и 

оствариле по 2 бода. 

 

У установи 

 16. и 17. 11. 2020. Снимљени часови (два часа) на РТС планети (2. разред - 

Математика: Јединице мере за дужину, обрада и утврђивање). Аутор часа била је 

Мирјана Беговић и остварила 80 бодова. 

 20 11. 2020. Угледни час ,,Стварање у дигиталном свету“. Час је реализовала Марина 

Ковачевић и остварила 10 бодова. Часу је присуствовала Тања Селаковић и 

остварила 2 бода. 

 25. 11. 2020. Презентација дигиталног уџбеника за 4. разред ИК ,,Логос“. 

Прзентацији су присуствовали: Мирјана Беговић, Слободанка Ашковић, Новка 

Мосуровић Андрић. Остварен је по 1 бод.  

 

 

 



65 

 

Децембар 

 

Ван установе 

 2. 12. 2020. Вебинар „Типови интеракција –  наставник као медијатор комуникације“. 

Присуствовали су: Слободанка Ашковић, Милена Миловановић, Тања Селаковић, 

Рајна Бранковић, Виолета Кењић, Мирјана Смоловић, Новка Мосуровић Андрић, 

Зорица Томић, Јасмина Стојановић, Сузана Јаневска. Остварен је  по 1 бод. 

 5. 12. – 8. 12. 2020. Семинар „Људска права и владавина права“. Присуствовале су 

Мирјана Смоловић и Оливера Продановић и ствариле по 16 бодова. 

 7. 12. 2020. Вебинар – Problem solving радионица:,,Како спремити ученике за 

Brainfinity   такмичење“. Присуствовала је Јелена Лазаревић и остварила 1 бод. 

 8. 12. 2020. Problem solving радионица: ,,Закон о Problem solving“. Присуствовала је 

Јелена Лазаревић и остварила 1 бод. 

 8. 12. 2020. Problem solving радионица: ,,Minecraft у настави: Ученици у улози 

наставника“. Присуствовала је Јелена Лазаревић и остварила 1 бод. 

 8. 12. 2020. Вебинар ,,Ванредно стање психе – како сачувати у ванредним 

околностима“. Вебинару су присуствовали: Тања Селаковић, Мирјана Беговић, 

Виолета Кењић, Мирјана Смоловић, Новка Мосуровић Андрић, Зорица Томић, 

Јасмина Стојановић, Милена Миловановић, Небојша Тодоровић, Марина Ковачевић. 

Остварено је по 1 сат и 30 минута. 

 9. 12. 2020. Problem solving радионица: ,,Најбољи примери из праксе: Како изгледа 

један Brainfinity час“. Присуствовала је Јелена Лазаревић и остварила 1 бод. 

 9. 12. 2020. године- Презентација уџбеника за 4. разред; Издавачка кућа „Вулкан 

знање“. Презентацији је присуствовала Тања Селаковићи остварила 1 бод. 

 9. 12. 2020. Вебинар ,,Методе и технике учења у настави“ 1. део. Присуствовала је  

Зорица Томић и остварила 1 бод. 

 10. 12. 2020. Вебинар ,,Митови и заблуде у уџбеницима историје“. Присуствовала је 

Зорица Томић и остварила 1 бод. 

 10. 12. 2020. Problem solving радионица: ,,Лекције вредне дељења – TED-Ed“. 

Присуствовале су Јелена Лазаревић и Мирјана Смоловић и оствариле по 1 бод. 

 10. 12. 2020. Problem solving радионица: ,,Win –Win стратегија – креативна енергија 

деце у синергији са искуством компанијских problem solver“. Присуствовале су 

Јелена Лазаревић и Мирјана Смоловић и оствариле по 1 бод. 

 12. 12. 2020.  Вебинар ,,Типови интеракције – наставник као медијатор 

комуникације“. Вебинар су  похађали: Марина Ковачевић, Мирјана Смоловић, Вања 

Анђелковић, Тања Селаковић, Виолета Кењић, Јован Новитовић. Остварен је по 1 

бод. 

 15. 12. 2020. Вебинар ,,Методе и технике учења у настави“ 2. део. Присуствовала је 

Зорица Томић и остварила 1 бод. 

 15. 12. 2020. Онлајн презентација уџбеника историје за осми разред ИК ,,Фреска“. 

Презентацији је присуствовала Зорица Томић и остварила 1 бод. 

 16. 12. 2020. Онлајн презентација уџбеника историје за осми разред ИК ,,Клет“. 

Презентацији је присуствовала Зорица Томић и остварила 1 бод. 

 16. 12. 2020. Онлајн презентација уџбеника историје за осми разред ИК ,,Нови 

Логос“. Презентацији је присуствовала Зорица Томић и остварила 1 бод. 

 17. 12. 2020. Вебинар "Од доброг плана, преко  ефикасне евиденције до најбољих 

резултата у време пандемије ковида 19". Присуствовали су: Тања Селаковић, 

Мирјана Беговић, Слободанка Ашковић, Рајна Бранковић, Мирјана Смоловић, Новка 
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Мосуровић Андрић, Зорица Томић, Јасмина Стојановић, Милена Миловановић, 

Небојша Тодоровић, Сузана Јаневск. Остварен је по 1 бод. 

 17. 12. 2020. Вебинар ,,Развој научно-популарне литературе и тзв. капиталних 

издања“. Вебинару је присуствовала Зорица Томић и остварила 1 бод. 

 26. 12. 2020. Вебинар ,,Оцењивање у функцији развоја и учења“, Образовно 

креативни центар Бор. Присуствовала је Бранка Старчевић. 

 

Јануар 

 

Ван установе 

 11. 1. 2021. Први СонС фестивал- ,,Наука и инжењеринг“. Присуствовала је Новка 

Мосуровић Андрић и остварила 3 бода. 

 14. 1. 2021. Онлајн презентација уџбеника Техника и технологија за 8. разред ИК 

,,Клет“. Презентацији је присуствовао Небојша Тодоровић и остварио 1 сат и 30 

минута. 

 19. 1. 2021. Презентација уџбеника Математика за 8. разред основне школе и 

стручни скуп ,,Настава усмерена на исходе и практична знања“. Присуствовала је 

Јелена Лазаревић и остварила 1 бод 

 22. 1. 2021. Вебинар ,,Настава усмерена на исходе и практична знања“ (он-лајн), 

издавачка кућа ,,Герундијум“.  Присуствовала Бранка Старчевић, наставник хемије, 

и остварила 1 бод. 

 25. 1. 2021. Онлајн презентација уџбеника историје за осми разред ИК ,,Герундијум“. 

Презентацији је присуствовала Зорица Томић и остварила 1 бод. 

 25. 1. 2021. Вебинар ,,Прошлост између чињеница и мита“. Вебинару је 

присуствовала Зорица Томић и остварила 1 бод. 

 26.-28. 1. 2021. Општа обука о медитацији током ковид 19 пандемије. Обуци је 

присуствовала Данијела Јанковић и остварила 2 бода. 

 29.-31. 1. 2021. Републички зимски семинар у организацији Филолошког факултета у 

Београду (он-лајн). Присуствовале су Рајна Бранковић, Мирјана Смоловић и Љиљана 

Павловић и оствариле по 24 бода. 

 29. 1. 2021. Презентација "Едукини нови уџбеници: Енглески језик за 4. и 8. разред. 

Присуствовале су Вања Анђелковић и Сузана Јаневска и оствариле по 1 бод. 

 29. 1. 2021. Вебинар ,,Дигитални алати и занати“. Присуствовали су: Новка 

Мосуровић Андрић, Слободанка Ашковић, Милена Миловановић, Марина 

Ковачевић, Тања Селаковић, Мирјана Беговић, Виолета Кењић, Мирјана Смоловић, 

Зорица Томић, Вања Анђелковић. Остварен је по 1 зелени бод. 

 

Фебруар 

 

Ван установе 

 2. 2020. – 7. 6. 2021. Координатор програма од националног значаја ,,Дигитална 

школа“. Координатор је била Марина Ковачевић. Остварила је 20 бодова. 

 2. 2. 2021. Обука „Развој међупредметних компетенција“, Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја Републике Србије. Обуку је похађала  Тања Селаковић 

и  остварила 16  бодова. 

 3. 2. 2021. Презентација уџбеника математике за 8. Математископ. Присуствовала је 

Марија Вуковић и остварила 2 бода. 

 3. 2. 2021. Онлајн презентација уџбеника Физика за 8. разред“ ИК ,,Бигз“. 

Презентацији је присуствовао Милован Лековић и остварио 1 бод. 
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 3. 2. 2021. Онлајн презентација уџбеника Физика за 7. разред“ ИК ,,Нови Логос“. 

Презентацији је присуствовао Милован Лековић и остварио 1 бод. 

 8. 2. 2021. Вебинар ,,Историјске заблуде – врсте, начини настанка, последице и 

могућности њиховог отклањања“. Вебинару је присуствовала Зорица Томић и 

остварила 1 бод. 

 9. 2. 2021. Вебинар „Из наше учионице: читање – изазов савременог доба“ у 

организацији Друштва учитеља. Присуствовали су сви професори разредне наставе и 

предметни наставници Биљана Тодоровић и Небојша Тодоровић. Остварен је по 1 

бод. 

 9. 2. 2021. Вебинар ,,Методе и технике учења у настави“ 3. део. Присуствовала је 

Зорица Томић и остварила 1 бод. 

 10. 2. 2021. Врбинар ,,Између две ватре“ – како посредовати у ученичком конфликту. 

Вебинар су похађали: Слободанка Ашковић, Милена Миловановић, Мирјана 

Беговић, Виолета Кењић, Новка Мосуровић Андрић, Зорица Томић, Јасмина 

Стојановић. Остварен је по 1 бод. 

 11. 2. 2021. Вебинар „Из наше учионице: платформа Microsoft Teams – ризница 

креативности, организације и стваралаштва“.Присуствовали су сви професори 

разредне наставе и предметни наставници Биљана Тодоровић и Небојша Тодоровић. 

Остварен је по 1 бод. 

 11. 2. 2021. Онлајн презентација уџбеника математике за 7 разред, Математископ. 

Презентацији су присуствовале Марија Вуковић и Јелена Лазаревић и оствариле по 2 

бода. 

 11. 2. 2021. Вебинар ,,Дигитални уџбеници у разредној настави „ Вулкан знање 1. 

део. Присуствовали су: Виолета Кењић, Новка Мосуровић Андрић, Милена 

Миловановић. Остварен је по 1 бод. 

 17. 2. 2021. Вебинар „Из наше учионице: најбоље радимо у 5 до 12“.Присуствовали 

су сви професори разредне наставе и предметни наставници Биљана Тодоровић и 

Небојша Тодоровић. Остварен је по 1 бод. 

 17. 2. 2021. Вебинар ,,Дигитални уџбеници у разредној настави“ ИК ,,Вулкан знање“ 

2. део. Присуствовали су: Слободанка Ашковић, Виолета Кењић, Новка Мосуровић 

Андрић, Милена Миловановић. Остварен је по 1 бод. 

 18. 2. 2021. ГИЗ ,,Начин превенције од ковид 19 пандемије“. Присуствовала је 

Данијела Јанковић и остварила 2 бода. 

 18. 2. 2021. Презентација уџбеничког комплета за 4. разред ИК ,,Логос“. 

Презентацији је присуствовала Тања Селаковић и остварила 1 бод. 

 19. 2. 2021. Вебинар „Из наше учионице у виртуелни свет“. Присуствовали су сви 

професори разредне наставе и предметни наставници Биљана Тодоровић и Небојша 

Тодоровић. Остварен је по 1 бод. 

 19. 2. 2021. Учешће у раду Школске комисије за такмичење из математике. 

Учествовала је и била прегледач, Марија Вуковић и остварила 8 бодова. 

 23. 2. 2021. "Кроз акцију и интеракцију подстакните ученичку мотивацију". 

Присуствовали су: Новка Мосуровић Андрић, Слободанка Ашковић, Милена 

Миловановић, Мирјана Беговић, Рајна Бранковић, Виолета Кењић, Мирјана 

Смоловић, Новка Мосуровић Андрић, Зорица Томић, Јасмина Стојановић, Тања 

Селаковић. Остварен је по 1 зелени бод.  

 24. 2. 2021. Вебинар „Из наше учионице: значај циљане комуникације у савременој 

педагогији – како да боље разумете ученике и они вас“.Присуствовали су сви 

професори разредне наставе и предметни наставници Биљана Тодоровић и Небојша 

Тодоровић. Остварен је по 1 бод. 
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 24. 2. 2021. Стручно предавање: ,,Иновације у настави математике у 7. разреду“. 

Присуствовала је Јелена Лазаревић и остварила 2 бода. 

 24. 2. 2021. Онлајн презентација уџбеника енглеског језика ИК ,,Data Status“. 

Презентацији је присуствовала Сузана Јаневска и остварила 2 бода. 

 25. 2. 2021. Вебинар ,,Model lesson for Portal to English 4“. Присуствовала је Вања 

Анђелковићи остварила 1 бод. 

 25. 2. 2021. Онлајн презентација уџбеника историје за осми разред ИК ,,Дата статус“. 

Презентацији је присуствовала Зорица Томић и остварила 1 бод. 

 25. 2. 2021. Вебинар ,,Model lesson for Portal to English 4“. Присуствовале су Вања 

Анђелковић и Сузана Јаневска и  оствариле по 1 бод. 

 26. 2. 2021. Вебинар „Из наше учионице: инклузија у школи – место спајања, а не 

раздвајања“.Присуствовали су сви професори разредне наставе и предметни 

наставници Биљана Тодоровић и Небојша Тодоровић. Остварен је по 1 бод. 

 28. 2. 2021. Презентација уџбеника за енглески језик за 3. разред основне школе ИК 

,,КЛЕТ“. Присуствовала је Сузана Јаневска и остварила 2 бода. 

 28. 2. 2021. Вебинар ,,Учимо креативно, градимо партнерства: квалитетнији рад са 

ученицима и њиховим родитељима“. Присуствовала је Сузана Јаневска и остварила 

2 бода. 

 

У установи 

 5. 2. 2021. Презентација уџбеника за 4. разред одржана је у Школи. Презентацији су 

присуствовали: Мирјана Беговић, Слободанка Ашковић, Милена Миловановић, 

Виолета Кењић, Јасмина Стојановић, Новка Мосуровић Андрић. Остварено је по 2 

бода. 

 19. 2. 2021. Учешће у раду школске комисије за такмичење из физике. Учествовао је 

Милован Лековић и остварио 2 бода. 

 19. 2. 2021. Учешће у раду школске комисије за такмичење из математике. 

Учествовале су: Јелена Лазаревић, Марија Вуковић, Маја Станковић. Остварено је 

по 8 бодова. 

 

Март 

 

Ван установе 

 3. 2021. Презентација уџбеника Математика за 8. разред ИК ,,Клет“. Презентацији је 

присуствовала Марија Вуковић и остварила 1 бод. 

 1. 3. 2021. Онлајн презентација уџбеника Физика за 8. разред ИК ,,Клет“. 

Презентацији је присуствовао Милован Лековић и остварио 1 бод. 

 1. 3. 2021. Вебинар ,,Како нам интернет може помоћи у настави српског језика и 

књижевности“. Вебинар су похађале Рајна Бранковић и Мирјана Смоловић и 

оствариле по 1 бод. 

 2. 3.-26. 3. 2021. Обука наставника за примену уређаја Микробит у оквиру наставне 

теме Рачунарство у петом разреду основног образовања и васпитања. Присуствовали 

су: Јелена Лазаревић, Никола Рајевац, Жељка Станојевић. Остварено је по 19 бодова. 

 2. 3. 2021. Вебинар ,,Model lesson for Smart Junior 4“. Присуствовале су  Вања 

Анђелковић и Сузана Јаневска оствариле по 2 бода. 

 2. 3. 2021. "Здрави стилови живота и због чега су важни". Присуствовали су: Новка 

Мосуровић Андрић, Вања Анђелковић, Зорица Томић, Јасмина Стојановић, Милена 

Миловановић, Вања Анђелковић, Тања Селаковић. Остварен је по 1 зелени бод. 
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 3. 3. 2021. Вебинар - Заблуде ученика о природним феноменима. Присуствовали су: 

Новка Мосуровић Андрић, Слободанка Ашковић, Милена Миловановић, Мирјана 

Беговић, Виолета Кењић, Славица Глишовић, Марина Ковачевић, Тања Селаковић. 

Остварен је по 1 бод. 

 3. 3. 2021.   Презентација уџбеника енглеског језика за 4. и 8. разред ИК ,,ФРЕСКА“. 

Презентацији је присуствовала Вања Анђелковић, професор енгледког језика и 

остварила 2 бода. 

 3. 3. 2021. Презентација уџбеника - Српски језик за 7. и 8. разред основне школе ИК 

Креативни центар. Презентацији је присуствовала Мирјана Смоловић и остварила 2 

бода. 

 3. 3. 2021. Вебинар ,,Онлајн презентација математике за 8. разред основне школе“. 

Презентацији је присуствовала Јелена Лазаревић и остварила 1 бод. 

 3. 3. 2021. Презентација уџбеника за 3. разред основне школе ИК ,,ВУлкан знање. 

Презентацији је присуствовала Тања Селаковић и остварила 1 бод. 

 4. 3. 2021. Вебинар ,, Дигитална школа" - европски пилот програм. Присуствовали 

су: Марина Ковачевић, Новка Мосуровић Андрић. Остварен је по 1 бод. 

 4. 3. 2021. ,,Презентација дигиталних уџбеника Вулкан е-знања“. Презентацији је 

присуствовала Мирјана Смоловић и остварила 2 бода. 

 9. 3. 2021. Вебинар "Савремени уџбенички комплет – за ученике и наставнике". 

Вебинару је присуствовао Небојша Тодоровић и остварио 3 бода. 

 9. 3. 2021. Вебинар ,,Примена карикатуре у настави историје“. Вебинар је похађала 

Зорица Томић и остварила 1 бод. 

 13. 3. 2021. Вебинар ,,Уз напредне опције е-учионице до још боље комуникације са 

ђацима“. Присуствовали су: Слободанка Ашковић и Виолета Кењић.Остварен је по 1 

бод. 

 15. 3. 2021. Онлајн презентација уџбеника енглеског језика за 4. и 8. разред ИК 

,,КЛЕТ”. Презентацији је присуствовала Вања Анђелковић, професор енглеског 

језика и остварила 2 бода. 

 16. 3. 2021. Онлајн презентација уџбеника енглеског језика за 4. и 8. разред ИК 

,,ЛОГОС“. Презентацији је присуствовала вања Анђелковић, професор енглеског 

језика и остварила 2 бода. 

 18. 3. 2021. Вебинар,, Дигитална школа" - европски пилот програм. Вебинар су 

похађали: Марина Ковачевић, Новка Мосуровић Андрић, Слободанка Ашковић, 

Милена Миловановић. Остварен је по 1 бод. 

 18. 3. 2021. Вебинар ,,Дигитално образовање за Западни Балкан 2021“. 

Присуствовали су: Мирјана Беговић, Виолета Кењић, Новка Мосуровић Андрић. 

Остварен је по 1 бод. 

 18. 3. 2021. Вебинар ,,Српске краљевине у 19. и 20. веку“. Вебинару је присуствовала 

Зорица Томић и остварила 1 бод. 

 19. 3. 2021. ,,Израда и примена ИОП-а - примери добре праксе“. Присуствовали су: 

Новка Мосуровић Андрић, Слободанка Ашковић, Милена Миловановић, Виолета 

Кењић, Јасмина Стојановић, Тања Селаковић. Остварен је по 1 бод. 

 19. 3. 2021. Вебинар "Како ефикасно прилагодити наставу свим ученицима у 

одељењу"Присуствовали су: Рајна Бранковић, Мирјана Смоловић, Зорица Томић, 

Бранка Старчевић, Вања Анђелковић. Остварен је по 1 зелени бод. 

 20. 3. 2021. ,,Презентација дигиталних уџбеника за српски језик Вулкан е-знања“. 

Присуствовале су Рајна Бранковић и Мирјана Смоловић и оствариле по 1 бод. 

 22. 3. 2021. Вебинар "Virtuell und hautnah - den deutschsprachigen Raum aus der Ferne 

begreifen".  
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 23. 3. 2021. Стручни скуп ,,Micro:bit basic course (оnline)“. Присуствовали су Небојша 

Тодоровић и Јелена Лазаревић и остварили по 8 бодова.   

 23. 3. 2021. Вебинар ,,Дигитални уџбеници за 4. разред ИК ,,Клет“, ,,Логос“ и 

,,Фреска“. Вебинару је присуствовала Тања Селаковић и остварила 1 бод.         

 25. 3. 2021. Вебинар „Напредак је лак кад ђак има пројекат“. Присуствовали су: 

Слободанка Ашковић, Виолета Кењић, Новка Мосуровић Андрић, Јасмина 

Стојановић, Милена Миловановић. Остварен је по 1 бод. 

 26. 3. 2021. Вебинар ,,Критичко мишљење у почетној настави математике“. Вебинар 

су похађали: Мирјана Беговић, Слободанка Ашковић, Виолета Кењић, Новка 

Мосуровић Андрић, Славица Глишовић, Марина Ковачевић, Тања Селаковић. 

Остварен је по 1 бод. 

 26. 3. 2021. Вебинар ИК Вулкан знање ,,Презентација уџбеника Музичка култура за 

7. и 8. разред. Вебинар је похађала Биљана Тодоровић, професор музичке културе и 

остварила 1 бод. 

 26. 3. 2021. Вебинар ,,Добро осмишљен пројекат као пут ка освајању и усвајању 

знања“. Присуствовали су: Рајна Бранковић, Мирјана Смоловић, Зорица Томић. 

Остварен је по 1 бод. 

 

У установи 

 6. 3. 2021. Прзентација рада ,,Водич кроз логопедски рад у Школи“. Аутор рада је 

Светлана Матић-логопед и остварила је 40 бодова. Јелена Павловић је коаутор  и 

остварила је 20 бодова. Презентацији је присуствовала Данијела Јанковић и 

остварила је 2 бода. 

 25. 3. 2021. Угледни час ,,Светлост и сенка“. Час је реализовала Тања Селаковић и 

остварила 10 бодова. 

 

Април 

 

Ван установе 

 8. 4. 2021. Вебинар ''Подршка ученицима у онлајн учењу''. Присуствовали су: Зорица 

Томић, Жељка Станојевић, Милена Миловановић, Вања Анђелковић, Тања 

Селаковић. Остварен је по 1 зелени бод. 

 8.-10. 4. 2021. Дигиталне технологије у образовању – Конференција ,,Дигитално 

образовање 2021.“. Конференцији је присуствовала Мирјана Смоловић и остварила 

24 бода. 

 10. 4. 2021. ,,Knowt алат за аутоматско креирање тестова“. Присуствовала је Мирјана 

Смоловић и остварила 3 бода. 

 16. 4. 2021. Вебинар ,,Ученичка пажња и онлајн настава“. Вебинар су похађале 

Зорица Томић и Вања Анђелковић и оствариле по 1 бод. 

 17. и 18. 4. 2021. Конференција "Regionale DeutschlehrerInnen Tagung Primar". 

Присуствовала је Душица Рајевац и остварила 6 бодова. 

 21. 4. - 2. 6. 2020. Семинар ,,Дигитална учионица" - програм обуке за запослене у 

образовању/дигитална учионица/дигитално компетентан наставник - увођење 

електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала. Семинар су похађали: 

Жељка Станојевић, Светлана Матић, Славица Глишовић, Јован Новитовић, Неда 

Аћимовић, Оливера Продановић, Јелена Павловић, Јелена Лазаревић, Бранка 

Старчевић, Сузана Јаневска, Јасна Мирковић, Валентина Савић Радовић. Остварено 

је по 19,5 бодова. 
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 23.-24. 4. 2021. Међународна конференција ,,Савремено образовање 2021“. 

Конференцији је присуствовала Мирјана Смоловић и остварила 13 бодова. 

 24. 4. 2021. Вебинар "Онлајн презентација уџбеника немачког језика - Klett". 

Вебинар  су похађале Душица Рајевац и Ивана Вујић и оствариле по 1 бод. 

 28. 4. 2021. Вебинар "Како подучавати вештинама комуникације". Присуствовали су: 

Слободанка Ашковић, Виолета Кењић, Новка Мосуровић Андрић,  Јасмина 

Стојановић, Милена Миловановић, Вања Анђелковић, Тања Селаковић. Остварен је 

по 1 бод. 

 28. 4. 2021. Вебинар ,,Друштвена историја и њен значај у настави“. Вебинару је 

присуствовала Зорица Томић и остварила 1 бод. 

 Април 2021.  Teacher tech samit. Присуствовале су Оливера Продановић и Марина 

Ковачевић. 

  

У установи 

 9. 4. 2021. Прегледање задатака из математике на пробном завршном испиту. 

Прегледачи су биле Марија Вуковић и Јелена Лазаревић. Оствариле су по 8 бодова. 

 16. 4. 2021. Обука "Стратегија у раду са ученицима који показују проблеме у 

понашању". Обуку је похађала  Душица Рајевац и остварила 16 бодова. 

 17. 4. 2021. "Обука за запослене - породично насиље". Обуку је похађала Душица 

Рајевац и остварила 16 бодова. 

 9.-10. 4. 2021. Дежурство на пробном завршном испиту. Дежурали су: Милкица 

Марјановић, Неда Аћимовић, Јелена Павловић, Данијела Јанковић, Светлана Матић, 

Јасна Мирковић, Валентина Савић Радовић. Остварено је по 8 бодова. 

 28. 4. 2021. Угледни час ,,Дигитални свет – алгоритамски начин размишљања“. Часу 

суприсуствовале  Данијела Јанковић и Светлана Матић и оствариле по 2 бода. 

 

Мај 

 

Ван установе 

 12. 5. 2021. ,,Програм за самовредновање установа“. Присуствовала је Марина 

Ковачевић и остварила 4 бода. 

 15. 5. 2021. Вебинар ,,Комуникација телом и гласом”. Присуствовали су: Зорица 

Томић, Небојша Тодоровић, Вања Анђелковић, Слободанка Ашковић, Милена 

Миловановић, Мирјана Беговић, Рајна Бранковић, Виолета Кењић, Мирјана 

Смоловић, Новка Мосуровић Андрић, Јасмина Стојановић, Небојша Тодоровић, 

Тања Селаковић. Остварен је по 1 бод. 

 20. 10. 2020 -17. 5. 2021. British Council: Програм стручног усавршавања наставника, 

стручних сарадника и директора за развој кључних вештина ученика основних 

школа: критичко мишљење и решавање проблема, дигитална писменост и 

програмирање микробит уређаја. Присуствовала је и учествовала Мирјана Беговић и 

остварила 40 бодова. 

 18. 5. 2021. Вебинар „Математика у млађим разредима- практични примери и 

подршка реализацији“. Вебинар су похађали: Слободанка Ашковић, Милена 

Миловановић, Мирјана Беговић, Виолета Кењић, Новка Мосуровић Андрић, 

Славица Глишовић, Тања Селаковић.   Остварен је по 1 бод. 

 19. 5. 2021. "KALLIOPE - österreichische Frauen, die Geschichten machten". 

Присуствовала је Душица Рајевац и остварила  1,5 бод. 

 20. 5. 2021. Вебинар,, Дигитална школа" - европски пилот програм. Вебинар су 

похађале Душица Рајевац и Новка Мосуровић Андрић и оствариле по 1 бод. 
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 22. 5. 2021.  Национална конференција ,,Аутизам, заблуде и чињенице“ – Удружење 

логопеда Србије. Конференцији је присуствовала Светлана Матић – логопед и 

остварила 8 бодова. 

 26. 5. 2021. Угледни час  ,,Све има свој редослед“. Реализатор је била Марина 

Ковачевић и остварила 10 бодова. Угледном часу су присуствовале Данијела 

Јанковић и Светлана Матић и оствариле по 2 бода. 

 27. 5. 2021. Угледни час ,,Дан лептира“.  Реализатор је била Марина Ковачевић и 

остварила 10 бодова. Угледном часу су присуствовале Данијела Јанковић, Светлана 

Матић, Тања Селаковић и оствариле по 2 бода. 

 27. 5. 2021. Вебинар "Умеће комуникације - вредност слушања са разумевањем". 

Вебинару су присуствовали: Вања Анђелковић, Слободанка Ашковић, Милена 

Миловановић, Зорица Томић, Тања Селаковић. Остварен је по 1 бод. 

 ,,Наши ученици у свету критичког мишљења и медијске писмености“. 

Присуствовала је Мирјана Смоловић и остварила 36 бодова. 

 Током маја, Мирјана Смоловић - професор Српског језика, радила је на евалуацији 

поглавља уџбеника ,,Читанка за 8. разред“ ИК ,,Герундијум“. 

 

У установи   

 26. 5. 2021.  Чувам те ,,Обука за запослене – породично насиље“. Обуку су похађале: 

Слободанка Ашковић, Милена Миловановић, Виолета Кењић, Новка Мосуровић 

Андрић, Јасмина Стојановић, Милена Миловановић, Тања Селаковић. Остварено је 

по 16 бодова.  

 28. 5. 2021. Вебинар ,,Умеће комуникације – вредност слушања са разумевањем“. 

Вебинар су похађали: Виолета Кењић, Новка Мосуровић Андрић, Јасмина 

Стојановић, Милена Миловановић. Остварен је по 1 бод. 

 30. 5. 2021. Чувам те "Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у 

понашању".  Обуку су похађале: Слободанка Ашковић, Милена Миловановић, 

Виолета Кењић, Јасмина Стојановић. Остварено је по 16 бодова.  

 

Јун 

 

Ван установе 

 1.-2. 6. 2021. Социјална инклузија - ,,Улога мобилних тимова и других локалних 

механизама“. Присуствовала је Данијела Јанковић и остварила 2 бода. 

 4. 6. 2021. Семинар,,Примењена анализа понашања“ – Удружење логопеда Србије. 

Присуствовала је Светлана Матић и остварила 8 бодова. 

 4. 6. 2021. Међународни семинар ,,Тајна финског успеха“. Семинару је 

присуствовала Мирјана Смоловић и остварила 24 бода. 

 5. 6. 2021. Вебинар ,,Southern Europe Cambridge Day“. Присуствовалаје Вања 

Анђелковић и остварила 5 бодова. 

 7. 6. 2021. Конференција Edtech centar  - Дигитално образовање за Западни Балкан 

2021. Конференцији су присуствовале: Новка Мосуровић Андрић, Жељка 

Станојевић, Марина Ковачевић. Остварено је по 8 бодова. 

 8. 6. 2021. Вебинар  "Српски језик у млађим разредима - практични примери и 

подршка реализацији". Вебинар су похађали: Мирјана Беговић, Слободанка 

Ашковић, Виолета Кењић, Новка Мосуровић Андрић, Јасмина Стојановић, Милена 

Миловановић, Славица Глишовић, Тања Селаковић. Остварен је по 1 бод. 
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 8. 6. 2021. ,,Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка 

исходима учења“. Обуку су похађале: Јелена Павловић, Јасна Мирковић, Валентина 

Савић Радовић. Остварено је по 24 бода. 

 10. 6. 2021. Вебинар ,,Интегративна настава – целовит приступ учењу“. Вебинару је 

присуствовала Новка Мосуровић Андрић и стварила 1 бод. 

 14. 6. 2021. Онлајн обука за супервизоре и председнике школских комисија. Обуку 

су похађале Гордана Нешић, Јелена Димитријевић, Оливера Продановић, Сузана 

Јаневска. Остварено је по 8 бодова. 

 

У установи 

 15. 6. 2021. "Обука за запослене - породично насиље". Обуку је похађала Биљана 

Тодоровић и остварила 16 бодова. 

 15. 6. 2021. Обука ,,Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у 

понашању“. Обуку је похађла Биљана Тодоровић и остварила 16 бодова. 

 15. 5. 2021. Онлајн ,,Програм обуке за дежурне наставнике на завршном испиту у 

основном образовању“. Програм су похађали: Мирјана Беговић, Слободанка 

Ашковић, Виолета Кењић, Новка Мосуровић Андрић, Јасмина Стојановић, Милена 

Миловановић, Јован Новитовић, Неда Аћимовић, Јелена Павловић, Вања 

Анђелковић, Тања Селаковић, Јасна Мирковић, Валентина Савић Радовић. 

Остварено је по 8 бодова. 

 16. 6. 2021. "Обука за запослене - породично насиље". Обуку је похађала Јелена 

Лазаревић и остварила 16 бодова. 

 18. 6. 2021. Обука ,,Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у 

понашању“. Обуку су  похађале Зорица Томић и Јелена Лазаревић и оствариле по 16 

бодова. 

 18. 6. 2021. "Обука за запослене - породично насиље". Обуку је похађала Зорица 

Томић и остварила 16 бодова. 

 21. 6. 2021. Онлајн  обука „Обука за запослене – породично насиље“. Обуку су 

похађали Марија Вуковић, Маја Станковић и  Милован Лековић и остварили по 16 

бодова. 

 21. 6. 2021. Онлајн  обука „Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у 

понашању“. Обуку су похађали Марија Вуковић, Маја Станковић, Милован Лековић 

и остварили по 16 бодова. 

 21. 6. 2021. Угледни час ,,Научили смо у 3. разреду: певамо, свирамо, слушамо 

музику“. Час је реализовала Тања Селаковић и остварила 10 бодова. 

 23. 6. 2021. Прегледање задатака из српског језика на пријемном испиту. Прегледачи 

су били: Љиљана Павловић, Рајна Бранковић, Мирјана Смоловић. Остварено је по 8 

бодова. 

 24. 6. 2021. Прегледање задатака из математике на пријемном испиту. Прегледачи су  

били: Марија Вуковић, Јелена Лазаревић, Маја Станковић. Остварено је по 8 бодова. 

 25. 6. 2021. Прегледање задатака из физике на пријемном испиту. Прегледач је био 

Милован Лековић и остварио 8 бодова. 

 23-25. 6. 2021. Дежурство на завршном испиту ученика 8. разреда. Дежурство су 

обављали: Мирјана Беговић, Милкица Марјановић, Виолета Кењић, Јасмина 

Стојановић, Милена Миловановић, Неда Аћимовић, Јован Новитовић, Јелена 

Павловић, Данијела Јанковић, Светлана Матић, Јасна Мирковић, Валентина Савић 

Радовић. Остварено је по 8 бодова.  
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Јул  

 

Ван установе       

 15. 7. 2021. Вебинар ,,Припрема за први Sons фестивал: Како изгледају пројекти на 

Sons фестивалу и шта нам је потребно за пријаву“. Вебинару је присуствовала 

Мирјана Смоловић и остварила 3 бода. 

 Онлајн семинар ,,Онлајн и хибридна настава у дигитално компетентној настави“. 

Семинару је присуствовала Мирјана Смоловић и остварила 36 бодова.                          

 

Август 

 

У установи 

 17. 8. 2021. "Обука за запослене - породично насиље". Обуку је похађао Небојша 

Тодоровић и остварио 16 бодова. 

 27. 8. 2021. "Обука за запослене - породично насиље". Обуку су похађали: Мирјана 

Лукић, Весна Ивановић, Милкица Марјановић, Неда Аћимовић, Јелена Павловић, 

Јасна Мирковић, Валентина Савић Радовић. Остварено је по 16 бодова. 

 27. 8. 2021. "Обука за запослене - ,,Стратегије у раду са ученицима који показују 

проблеме у понашању ". Обуку су похађали: Мирјана Лукић, Весна Ивановић, 

Милкица Марјановић, Неда Аћимовић. Јелена Павловић, Бранка Старчевић, Јасна 

Мирковић, Валентина Савић Радовић. Остварено је по 16 бодова. 

 

Ван установе 

 4. 8. 2021. Вебинар ,,Дигитални свет“ Група ,,Клет“. Вебинару је присуствовала Тања 

Селаковић и остварила 1 бод. 

 25. 8. 2021. Вебинар ,,Дигитални свет за 1. и 2. разред“ ИК ,,Креативни центар“. 

Присуствовали су: Слободанка Ашковић, Виолета Кењић, Новка Мосуровић 

Андрић, Тања Селаковић. Остварен је по 1 бод. 

 29. 8. 2021. Вебинар ,,Проговори да видим ко си – култура говора и усмено 

изражавање“. Вебинару су  присуствовале Зорица Томић и Сузана Јаневска. 

Остварен је по 1 бод. 

 31. 8. 2021. Вебинар ,,Са стручњацима на вези – безбедно током пандемије“. 

Присуствовали су: Слободанка Ашковић, Виолета Кењић, Новка Мосуровић 

Андрић, Милена Миловановић. Остварен је по 1 бод. 

 

3.6.2. Тим за самовредновање рада Школе 

 

Стручни Тим за самовредновање школске 2020/2021. године чинили су следећи 

чланови: Maрина Ковачевић, координатор тима, професор разредне наставе, Весна 

Андрић, професор разредне наставе, Маја Станковић, професор математике, Ивана 

Вујић, професор немачког језика, Никола Рајевац, професор информатике, Жељка 

Станојевић, професор информатике, Јелена Лазаревић, професор математике (од другог 

полугодишта) Зорица Милић, педагог Школе, и мр Ана Савковић, директор Школе. 

 

Током школске 2020/2021. године одржано је десет састанака Тима. 

 

– 2. септембра 2020. године одржан је први састанак Тима за смовредновање у 

школској 2020/2021. години када је за координатора Тима изабрана Mарина 

Ковачевић.  Направљен  је План рада Тима за самовредновање,план 
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самовредновања, акциони план као и договор око динамике рада у школској 

2020/2021. години у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом водећи 

рачуна да сви носиоцима активности буду заштићени у складу са прописима 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 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  пет области и то: Програмирање, планирање, извештавање 1.1. 

(стандарди 1.1.4.;1.1.5.) и 1.3. (стандарди 1.3.5; 1.3.6.), Настава и учење 2.4. 

(стандарди 2.4.1;2.4.4.), Подршка ученицима 4.1. (стандарди 4.1.3; 4.1.4.), Етос 5.5. 

(стандарди 5.5.1; 5.5.2; 5.5.3; 5.5.4.; 5.5.5.) и Организација рада Школе, управљање 

људским и материјалним ресурсима 6.6 (стандарди 6.6.2; 6.6.3; 6.6.4.) Договорено је 

око избора инструмената, техника и временске динамике самовредновања и начина 

израде инструмената за самовредновање.  

– 20. октобра 2020. године одржан је други састанак Тима за смовредновање у 

школској 2020/2021. На састанку је обављена приппрема упитника  за ученике од V 

до VIII разреда о техничким могућностима за праћење онлајн наставе. Циљ 

спровођења анкете је увид у технолошке могућности ученика приликом спровођења 

и праћења онлајн наставе, као и помоћ и подршка ученицима и побољшање 

квалитета наставе. На основу резултата анкете наставници и стручни сарадници, 

директор и педагог  ће имати увид у проблематику спровођења онлајн наставе. На 

основу резултата спровешће се помоћ и подршка за ученике који немају техничких 

могућности. 

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је послао Извештај о 

резултатима завршног испита на крају основног образовања и васпитања у школској 

2019/2020. години. 

– 5. новембра 2020. године одржан је трћи састанак Тима за самовредновање. Планом 

рада Школе о остваривању и начинима осигурања квалитета  и вредновања наставе 

на даљину Тим за самовредновање предвидео је активности за сагледавање услова и 

спремност Школе за реализацију онлајн наставе, учења и вредновања постигнућа 

ученика у условима пандемије изазване Корона вирусом. Циљј спровођења 

предвиђене анкете је праћење и процена услова дигиталне спремности наставника и 

ученика за реализацију онлајн наставе. На основу потребе која се јавила због 

пандемије директор школе, Тим за самовредновање и Тим за школско развојно 

планирање су у план самовредновања уврстили јос један стандард 6.2.5. 

– 25. јануара 2021. године одржан је четврти састанак Тима за самовредновање на 

коме су анализирани резултати анкете која је имала за циљ да испита каква је 

техничка опремљеност ученика за реализацију онлајн наставе. У анкетирању је 

учествовало 212 ученика од V до VIII разреда. 

 

 77,3% ученика има адекване уређаје за учење е-комуникацијом 

 17,5% ученика има само телефон 

 5,2 % ученика нема адекватне услове  

 

На крају првог полугодишта је остварен план и програм предвиђен планом 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја у складу са епидемиолошким 

мерама (ковид 19) у конбинацији рад по групама и онлајн настава. 

16. децембра 2020. године Жељка Станојевић је присуствовала на вебинару Дигитална 

школа – европски пилот програм. На вебинару је представљен концепт рада програма 
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за повезивање европског Селфи инструмента са самовредновањем школа као и са 

перспективним Digital School Awords  програмом. 

Након спровођења самовредновања применом селфи инструмента, школе добијају 

референтни оквир на основу кога могу да мере напредак на свом дигиталном путовању, 

стручне материјале, подршку ментора и платформу за сарадњуса са учесницима 

програма и дигиталним школама у Европи. Наша школа је једна од двдесет изабраних 

да учествује. 

– 17. фебруар 2021. Године одржан је пети састанак Тима за самовредновање на коме 

се договарало око припреме акционог и развојног плана установе за учешће у пилот 

програму Дигитална школа- европски пилот програм. Циљ учешћа у овом пилот 

програму је развијање дигиталних вештина наставника и ученика, ефикасна, 

иновативна употреба технологије за учење и подучавање као и унапређивање 

образовног процеса. 

– 19. фебруара 2021. године одржан је шести састанак Тима за самовредновање на 

коме су подељена задужења за израду стратегије за акциони и развојни план 

Дигитална школа. 

Оквир за добијање ознаке ,,Дигитална школа“ обухвата осам области које треба да 

буду обухваћене израдом Развојног плана установе који се ослања на Селфи  

школски извештај кроз консултативни процес са наставницима и стручним 

сарадницима. 

 

Области које ће обухватити развојни план су следеће: 

1. Руковођење 

2. Сарадња и умрежавање 

3. Инфраструктура и опрема 

4. Континуирани професионални развој 

5. Настава и учење 

6. Вредновање 

7. Дигитална компетенција ученика 

8. Додатно коришћење дигиталних компетенција 

 

Прикупљање материјала и постављање доказа за сваку од области биће спроведена 

током месеца марта. Материјал и докази представљају примере добре праксе 

коришћењем ИКТ, презентације, ученичке радове, анализе анкета, истраживања, 

стручно усавршавање и сл. 

Одабрани докази треба да представљају широк спектар праксе. 

Договор око формирања базе – платформе за спроведене активности у којима је 

коришћена ИКТ, као и евидентирање примене дигиталних садржаја у наставном 

процесу. 

– 24. фебруара 2021. године одржан је седми састанак Тима за самовредновање на 

коме је припремљена документација за израду Развојног плана установе за добијање 

ознаке ,,Дигитална школа“. Уразвојном плану биће обухваћене све области 

предвиђене оквиром за добијање ознаке .Током месеца марта биће прикупљена 

документација односно прилоѕи као доказ примера добре праксе користећи 

дигиталне технологије. Развојни план установе за добијање ознаке ,,Дигитална 

школа“ биће уврштен као анекс у школски развојни план. 

– 2. априла 2021. године одржан је осми састанак Тима за самовредновање. На 

састанку су анализирани прикупљени примери добре праксе и активности 

наставника који су примењивали дигиталну технологију у реализацији наставе. 

Закључили смо да наставници  - учитељи доста користе дигиталне технологије за 
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планирање наставе, припрему материјала, подучавање, сарадњу. Организују наставу 

непосредну и хибридну, у зависности од епидемилолошке ситауације. Развијају 

међупредметне компетенције и самосталан рад ученика у дигиталном окружењу. 

Наставници подстичу ученике на одговорно и предострожно понашање ради 

очувања безбедности у онлајн окружењу. 

– 8. јуна 2021. године одржан је девети састанак Тима за самовредновање на коме су 

припремљене анкете које ће бити спроведене онлајн.Циљ анкетирања је везан и за 

наставнике и за ученике а односе се на наставу на даљину.Циљ анкетирања 

наставника односи се на степен прихваћености новог начина рада и постјећи 

проблеми у реализацији наставе на даљину, док анкетирање ученика ће нам показати 

колико сусе ученици прилагодили тренутним условима наставе, да ли су успели да 

ускладе са својим могућностима и да ли су били мотивисани за рад, а све са циљем 

подизања квалитета рада и постигнућа ученика и припреме плана за наредну годину. 

Наставили смо са прикупљањем примера добре праксе до краја школске 2020/2021. 

Године у којима је примењивана дигитална техника да би употпунили пројекат 

,,Дигитална школа“ са циљем унапређивања плана рада у наредној школској години 

користећи ИКТ технологију у настави. 

– 23. августа 2021. године одржан је дести састанак Тима за самовредновање на коме 

су анализирани резултати анкете – Настава на даљину из угла наставника и из угла 

ученика.На састанку је анализиран и извештај рада Тима за самовредновање и 

самовредновања Школе током школске 2020/2021. године.Договор око плана рада 

Тима за самовредновање, припрема плана за самовредновање Школе и акционог 

плана за школску 2021/2022. 

 

3.6.3. Тим за превенцију ризичног понашања деце и младих 

Чланови Тима у школској 2020 /2021. години су били: 

1. Вања Анђелковић (координатор Тима) 

2. Милош Милуновић  (у првом полугодишту) / Наташа Мосуровић Андрић (у другом 

полугодишту) 

Због пандемије корона вируса и проглашења ванредног стања у нашој земљи није било 

могуће остварити све Планом предвиђене активности. Прилагођен је и начин 

реализације планираних активности ситуацији. Сви чланови Тима су успешно 

сарађивали. 

 -24. 2. 2021. је међународни дан борбе против вршњачког насиља и сваке године 

последње среде у фебруару обележава се,  под називом „Дан розе мајицаˮ.  Тим 

поводом ученици старијих разреда радили су ликовне радове на тему “Вршњачко 

насиље“. 

 Вршњачко насиље је намерна, свесна жеља да се узнемири, малтретира, застраши, 

нанесе повреда другој особи — вршњаку. Свако дете може да се нађе у улози онога ко 

се насилно понаша, као и у улози онога ко трпи насиље. 

-24. 2. 2021. године, обележили смо и у нашој Школи као Дан борбе против вршњачког 

насиља. Тог дана ученици млађих разреда су разговарали, гледали спот, писали поруке, 

цртали, правили паное и посветили време правом другарству. Уживали су у раду, били 

активни у разговору и сложили се да је другарство веома важно. Али оно право, без 

насиља, вређања и омаловажавања. 
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- 4. 3. 2021. године,  у оквиру редовних активности Тима за превенцију ризичног 

понашања деце и младих, ученици седмих разреда су направили постере на тему 

„Болести зависности“. Ученици 71 : Тијана Дашковић, Вук Дамњановић, Ана 

Вилотијевић и Невена Богдановић  направили су постер о алкохолизму. Ученици 72: 

Лазар Грујичић, Филип Анђелковић, Сташа Кузељевић и Ива Бошковић  направили су 

постер на тему „Наркоманија“,а ученице 73: Ана Тадић. Ана Тешић и Јована Остојић су 

направиле постер на тему „Штетност пушења“. Постери су окачени на паное у ходнику 

Школе и представљају један вид упознавања младих са овим великим пороцима, које 

неке људе  могу да коштају живота. 

- 26. 4. 2021. свим ученицима петог и седмог разреда послат је, преко Вибера, поучан 

видео „Мисли пре него што постујеш, не веруј свему што је написано“ са објашњењем 

и препоруком да би требало да погледају тај видео јер је користан и едукативан. Говори 

о постовима на друштвеним мрежама, о ругању друговима и другарицама, о 

исказивању мржње преко друштвених мрежа тј. о свему ономе што би се могло назвати  

„малтретирање на друштвеним мрежама“. Живимо у времену у коме је све то јако 

изражено. Многа деца пате због свега тога. Овим видеом покушали смо да едукујемо 

наше ученике и да им укажемо на све негативне последице таквог понашања. Све оно 

што не желиш да неко теби ради теби, немој ни ти радити другом. 

- 20. 5. 2021. године поводом недеље обележавања здравља уста и зуба, Славица 

Филиповић, стручна медицинска сестра, направила је презентацију на тему „Зуби“ за 

ученике од првог до четвртог разреда. Учитељице су на редовном часу одељењске 

заједнице, ученицима показале ову презентацију уз објашњење да је хигијена уста и 

зуба врло битна за здравље људи. Орално здравље је изузетно битан део општег 

здравља и од изузетног је значаја за функционисање и квалитет живота људи. 

-31. 5. 2021. године поводом Светског Дана без дуванског дима, Славица Филиповић, 

стручна медицинска сестра, направила је презентацију на тему „Болести зависности“. 

Одељенске старешине виших разреда су послале својим одељењима ову презентацију 

на Вибер, са објашњењем и препоруком да погледају. Коришћење алкохола, дувана и 

наркотика је изузетно штетно по здравље људи. Ова презентација представља један вид 

упознавања младих са овим великим пороцима, које неке људе  могу да коштају 

живота. 

3.6.4. Тим за промоцију Школе, Школскoг сајта, сарадњу са медијима, редакцију 

Листа, Извештаја 

Тим за промоцију Школе у школској 2020/2021. години чинили су следећи чланови: 

Љиљана Павловић, наставник српског језика, Јелена Димитријевић и Мирјана Беговић, 

професори разредне наставе, Оливера Продановић, наставник шпанског језика, 

Небојша Тодоровић, наставник техничког и информатичког образовања, Драган 

Павловић, библиотекар. Координатор Тима 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. 
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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 страници 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 2020/2021. године у отежаним условима за редован рад, услед 

пандемије вирусом КОВИД-19, Тим је чинио 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. 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; 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. 

„Добро дошли прваци“ 31. VIII 2020. поздравили смо нову генерацију ђака. Први 

сусрет са одељењским старешином првог разреда,  организован  је у складу са 

препорукама Министарства просвете и Кризног штаба за сузбијање Covid 19. Добро 

здравље, срећу и мирно море за путовање кроз школовање пожелели смо најмлађима. 

Од 11-13. 9. 2020. у хотелу Јуниор у Брзећу, одржано је државно такмичење Спортских 

игара младих у игри „Између две ватре“ за млађи школски узраст. Наша екипа бивших 

четвртака, сада већ петака, на челу са учитељицом Виолетом Кењић, стигла је до 

полуфинала. 

Дан пешачења,12. IX 2020. године у организацији ПД „Повлен“ је пешачење за све 

генерације. Лепо време, добро друштво у природном амбијенту реке Градац 

практиковани су здрави стилови живљења. Јасмина Стојановић и Новка Мосуровић 

Андрић са ученицима, родитељима и пријатељима овај дан су провели у природи. 

25. 9. – Поводом Европског дана језика, који се обележава сваке године 26. септембра, 

библиотекар школе Бојана Лаловић-Милановић припремила је презентацију за ученике 

од 5. до 8. разреда „Позајмљено, а наше“. Тема су биле позајмљенице у српском језику, 

са посебним освртом на европске језике из којих потичу. На тај начин је испуњен и 

један од циљева Европског дана језика, а то је промовисање језичког и културолошког 

богатства Европе, које мора бити очувано и развијано. Ученици су кроз игре погађања 
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и састављања речи обогатили свој речник и сазнали нове информације о европским 

језицима и културама. Предочено им је и колико је важно чувати српски језик и писмо, 

посебно од непотребних туђица које се користе у свакодневном говору. Презентација је 

прослеђена наставницима српског језика, како би је они проследили свим ученицима 

кроз Google учионицу. 

Октобар 

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. 

8. 10. – Поводом Дечије недеље, 14 ученика IV2 је учествовало на књижевном конкурсу 

Клуба особа са инвалидитетом. Писали су литерарне радове на тему „Разлике нас 

спајају“. 

21. 10. – Пригодним паноом који је урадио ученик Урош Исаиловић VIII2, обележен је 

21. октобар – Дан сећања на српске жртве у II светском рату. Од  2011. године овај 

празник је спомен на 21. октобар 1941. године када су немачке окупационе трупе 

извршиле ратни злочин над српским цивилима у Крагујевцу. Десанка Максимовић је 

поводом овог догађаја и страдања ученика и професора написала чувену песму „Крвава 

бајка“. 

Новембар 

Тим је пратио неколико значајних подсећања на великане писмености, језика и 

уметности и подржао рад ученика и професора. 

У петак, 6. новембра, на дан рођења нашег великана Вука Стефановића Караџића, 

библиотекар Школе Бојана Лаловић-Милановић је одржала час српског језика "На 

слово, на слово" у одељењу II3. Кроз занимљиву презентацију, ученици су се "играли" 

словима, стварали нове речи, одгонетали загонетке и изговарали брзалице. Сећајући се 

Вука и његовог великог дела које нам је оставио, час је протекао у веома занимљивом, 

креативном и активном раду. Хвала Бојани и творцу наше азбуке на оваквим дивним 

подсећањима како је наш језик леп. 

13. 11. – Поводом Европског дана језика, који се сваке године обележава 26. септембра, 

ученици који уче немачки језик приредили су са наставницама немачког језика изложбу 

у холу школе. У Eврoпи постоји 225 аутохтоних jeзикa. Jeзичкa рaзнoликoст je вaжнa 

кoмпoнeнтa eврoпских културa и потребно је да се oдржaвa и нeгује. 

13. 11. – Ученици првог разред који похађају продужени боравак са учитељицом 

Марином Ковачевић су реализовали радионицу Стварање у дигиталном свету 

откривајући различите могућности  стварања са и без дигиталних уређаја. 

13. 11. – Поводом 250 година од рођења Лудвига ван Бетовена наставница немачког 

језика, Душица Рајевац поставила је са својим колегиницама изложбу о овом великом 

немачком композитору. Ученици су путем онлајн наставе били у прилици да се 

упознају са ликом и делима овог великог уметника.  
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Децембар 

Учествовање у хуманитарним акцијама је подржано од стране Тима. 

25. 12. –Ученици и запослени школе увек радо учествују у хуманитарним акцијама. 

Пластичне чепове, које смо сакупљали од почетка школске 2020/2021. године,  предали 

смо  Удружењу родитеља деце, омладине и одраслих са сметњама у развоју „Загрљај“. 

Наша донација ће помоћи деци из Ваљева да што пре добију неопходна ортопедска 

помагала.  

Наша школа је током децембра месеца 2020. године била одабрана да учествује у 

пројекту „Креативни дигитални изазов за врхунске школе и врхунске ђаке“ компаније 

Golux Technologies d.o.o. и Golux IT Education d.o.о. спроведеног у партнерству са 

најбољим учитељима и наставницима Србије и света окупљеним око УГ КРЕАТИВА и 

Дечјег истраживачког центра „Чаробно село“. У оквиру овог дигиталног изазова 

подељено је  36 школских пакета, које чине годишње стипендије за упис Креативне 

дигиталне школе. Пакети су додељени оним школама, које припадају групама школа 

које су на екстерном вредновању добиле највише оцене. 

Јануар 

Од месеца јануара Тим је био укључен око активности у вези промотивних активности 

поводом обележавања школске славе – Светог Саве. С обзиром да овогодишње 

прослављање школске славе – Светога Саве није било на традиционалан начин, као и 

ранијих година, ученици наше школе су са вероучитељем припремили један видео 

програм у част нашег дивног светитеља Саве. 

31. 1. 2020. –  Изузетно значајан податак који је на понос школе и Тима за промоцију 

школе и доприноси значајно промоцији наше школе јесте чињеница да је за висок 

степен стручности, методичке и педагошке обучености за рад у оквиру ученичких 

слободних активности (секција), Друштво за српски језик и књижевност Србије 

доделило ове године признања најбољим наставницима, вођама лингвистичких секција. 

Признања су додељена поводом 30-годишњице такмичења лингвистичких секција. 

Награђено је 18 наставника међу којима је и наставница Рајна Бранковић, професор 

српског језика и књижевности наше школе. 

Фебруар 

Задаци Тима у фебруару су били: професионална оријентација ученика осмих разреда, 

литерарни конкурси ученика, матерњи језик као матица око које се дешава културни и 

духовни развој ученика, затим борба против вршњачког насиља као један од 

најважнијих фактора здравог одрастања. 

У оквиру Професионалне оријентације наше осмаке су посетили представници 

Ваљевске гимназије, Катарина Мирковић, професор немачког језика и књижевности и 

Владимир Мишић, професор математике. Ученици су се упознали са условима уписа у 

специјализована одељења Ваљевске гимназије, припремној настави за полагање 

пријемних испита, као и терминима родитељских састанака. 

18. 2. – Основна школа „Јован Поповић“ из Крушевца расписала је литерарни конкурс 

са темом „Нека победи живот“, а пристигло је преко 200 радова из читаве Србије. Жири 

је након појединачног бодовања између петнаест радова који су ушли у ужи избор, 
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изабрао  три равноправна победника од којих је један ученик наше школе - Јован 

Рајовић. 

22. 2. – Ученици одељења II2, III1 и III2 имали су данас прилику да са библиотекаром 

школе Бојаном Лаловић-Милановић говоре на тему матерњег језика, разматрали смо 

како је језик настао и зашто је важно неговати и чувати свој језик и писмо. 

27. 2. – Обележили смо у нашој Школи Дан борбе против вршњачког насиља. Тог дана 

смо разговарали, гледали спот, писали поруке, цртали, правили паное и посветили 

време правом другарству. Ученици млађих разреда су уживали у раду, били активни у 

разговору и сложили се да је другарство веома важно. Али оно право, без насиља, 

вређања и омаловажавања.  

Март 

Тим је испратио професионални развој својих логопеда и њихову издавачку делатност. 

Такође је обележен и Дан школе. 

„Читај гласно” прва је национална промоција читања коју је покренуло Друштво 

школских библиотекара Србије, акција којој су се прикључили многобројни школски 

библиотекари основних и средњих школа широм земље. Тако су, 1. 3. 2021. године, 

изузетно инспирисани, срећни због лепих књига и рецитовања, и ученици наше школе 

узели учешће у овој вредној и корисној акцији. Посебно надахнути били су ученици 

Првог разреда, јер су тек научили да читају, као и већ много сигурнији на овом плану 

ученици Другог разреда. Вођени тачном и нежном руком својих учитељица, Виолетом 

Кењић, Новком Мосуровић Андрић и Слободанком Ашковић, читали су наглас своје 

омиљене бајке и песме. У школској библиотеци су поново оживели: „Пепељуга“, 

„Хајди“, „Три прасета, „Трнова Ружица“ као и песме Десанке Максимовић, Душка 

Радовића и Љубивоја Ршумовића. Своје умеће и знање, и приврженост књизи показали 

су нам и ученици VII1 вођени професором српског језика, Рајном Бранковић. 

4. 3. 2020. − У оквиру редовних активности Тима за превенцију ризичног понашања 

деце и младих, ученици седмих разреда су направили постере на тему „Болести 

зависности“. Ученици VII1: Тијана Дашковић, Вук Дамњановић, Ана Вилотијевић и 

Невена Богдановић  направили су постер о алкохолизму. Ученици VII2:Лазар Грујичић, 

Филип Анђелковић, Сташа Кузељевић и Ива Бошковић направили су постер на тему 

„Наркоманија“, а ученице VII3: Ана Тадић. Ана Тешић и Јована Остојић су направиле 

постер на тему „Штетност пушења“. Постери су окачени на паное у ходнику Школе и 

представљају један вид упознавања младих са овим великим пороцима, које неке људе  

могу да коштају живота. 

Европска асоцијација логопеда је 2004. године одредила 6. март за Европски дан 

логопеда. Тим поводом Основна школа ,,Нада Пурић'' из Ваљева је издала Водич кроз 

логопедски рад у школи „Говор је слика душе“, чији је аутор Светлана Матић дипл. 

дефектолог – логопед и сарадник Јелена Павловић. Водич је намењен родитељима, 

учитељима, наставницима и свима онима који се баве говорним васпитањем деце. У 

Водичу се могу пронаћи корисне информације о уредном развоју говора деце, од 

рођења до поласка у школу, као и о начинима превазилажења тешкоћа које се могу 

јавити на почетку школовања. Опис наjучесталијих говорно-језичких поремећаја у 

логопедском водичу, помоћи ће родитељима да донесу одлуку када потражити помоћ 

логопеда, како би се ублажиле или потпуно отклониле последице које могу утицати на 

интелектуални, емоционални и социјални развој детета. 
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8. 3. 2021. – Поводом Дана жена постављена је у холу школе изложба о знаменитим 

женама Србије.  На девет паноа представљене су жене, које су с краја 19. и почетком 

20. века биле пионирке у многим областима, које су се доказале у култури, уметности, 

па и у „мушким“ занимањима, а које су неправедно заборављене и о којима се мало зна. 

Изложбу је реализовала наша наставница немачког језика Душица Рајевац са 

колегиницама из Техничке школе, Ружицом Радовановић и Биљаном Ристановић. 

12. 3. 2021. – У наставку акције „Читајмо гласно“ поводом Националног дана књиге, а у 

организавији Друштва школских библиотекара Србије, Бојана Лаловић-Милановић, 

библиотекар, читала је приче о пријатељству ученицима млађих разреда. Након тога, 

они су њој читали омиљена дела из својих читанки, књига и часописа. 

20. 3. 2021. – Поводом Дана школе наставнице немачког језика припремиле су са 

својим ученицима виртуелну изложбу „Настава на даљину? Kein Problem! Deutsch 

macht Spaß!“ („Настава на даљину? Нема проблема! Немачки је забаван!“). Фотографије 

наших ученика, који уче немачки језик, приказују њихове активности током онлајн 

наставе немачког језика. Употреба интернета у настави немачког језика је већ годинама 

неизоставни део сваког часа, јер су уџбеници дигитализовани и нуде многобројне 

онлајн садржаје.  

23. 3. 2021. – На литерерном конкурсу посвећеном Мирославу Антићу  „Лепо је 

волети“, који је расписао Дечји културни центар Београд, Михаило Миловановић I2, 

освојио је друго место! 

25. 3. 2021. – Лист храма Покрова Пресвете Богородице у Ваљеву „Покровски 

благовесник“ расписао је литерарни и ликовни конкурс поводом Васкршњег издања. 

Ана Челекетић, ученица II3 наше Школе, освојила је прво место на ликовном конкурсу 

и њен рад краси насловну страну. Јован Рајовић, ученик V1, освојио је прво место на 

литерарном конкурсу. 

Мај 

Овај месец је био богат спортским такмичењима на којима су наши ученици постигли 

врло високе резултате. Такође су и књижевне теме биле значајно обрађене и са пуно 

ентузијазма изведене. 

5. 5. 2021. – У сусрет празницима ученици одељења са сметњама у развоју, са својим 

наставницима - дефектолозима, организовали су креативну радионицу, изложбу и 

продају  својих радова. Ученици из специјалних одељења  су за овај дан припремали 

ускршње украсе и позвали  другаре из продуженог боравка да им се придруже. Заједно 

су бојили , слушали музику и дружили се. 

21. 5. 2021. – На Малим олимпијским играма, одржаним у Хали спортова у Ваљеву, 

учествовале су екипе првог, другог и трећег разреда. Наши су се ученици храбро 

борили на спортском пољу, и успели да остваре одличне резултате! Мешовита екипа 

првог разреда учитељице Виолете Кењић  и екипа дечака трећег разреда учитељица 

Јасмине Стојановић и Тање Селаковић обезбедиле су пласман на међукоружни ниво у 

Београду. Екипа ученика другог разреда коју је предводила  учитељица Мирјана 

Беговић освојила је друго место. 
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21. 5. 2021. – У дворишту наше школе, организован је читалачки час по мотивима 

„Јежеве кућице“ Бранка Ћопића. Активности су реализоване кроз сарадњу Јасне 

Мирковић и Вање Савић Радовић, дефектолога, и библиотекара Бојане Лаловић-

Милановић. Ученици одељења са посебним потребама учествовали су у припремама 

сценографије, док је наставница ликовне културе Мирјана Лукић израдила маске за 

јунаке наше приче. У тако лепом амбијенту, у читању „Јежеве кућице“ уживали су 

ученици одељења са посебним потребама, наши ђаци прваци и другари из продуженог 

боравка. Ученици су успешно препознали поруку овог дивног књижевног дела, а на 

ликовној радионици су имали могућност да се изразе и кроз боје. У наредним данима 

биће у просторијама школе биће организована и изложба ученичких радова. Посебно је 

значајно што смо баш "Јежеву кућицу" извели у дворишту школе, у учионици на 

отвореном, и тако учествовали у акцији Друштва учитеља Републике Србије „С 

природом на ти“. 

25. 5. 2021. – Ученици наше Школе су у уторак, 25. маја, направили још један у низу 

успеха у спортским такмичењима. На манифестацији „Спортске игре младих“ у игри 

„Између две ватре“, ученици ДРУГОГ разреда су освојили ПРВО место и златну 

медаљу, а ученици ЧЕТВРТОГ разреда ДРУГО место и сребрну медаљу. Градска 

манифестација је ове године одржана у парку на Пећини, а победници четвртог разреда 

ће ићи на републичко такмичење на Копаоник. Нашим четвртацима је ово „путовање“ 

измакло за „длаку“ у финалу. 

27. 5. 2021. – На фото-конкурсу „Разгледница из школске библиотеке“ са темом „Селфи 

са омиљеном књигом“, Друштва школских библиотекара Србије, ученик Ђорђе 

Ненадовић, VI разред, освојио је 3. место у категорији ученика који се образују по 

ИОП-у, а Јаков Jакић, ученик II1, похваљен је у категорији ученика млађих разреда. 

28. 5. 2021. – Ученици првог и трећег разреда освојили су III место на међуокружном 

првенству школског спорта у  Малим олимпијским играма. Такмичење је одржано у 

Спортском центру  „Мастер“ у Земуну. 

Јун 

Месец пред распуст је био испуњен хуманитарним акциијама, такмичењима из 

математике и луткарским, уметничким преставама. 

6. 6. 2021. – Ученици првог разреда учествовали су на првом „Чеп фестивалу“ у 

организацији Удружења „Чеп за хендикеп“,“Загрљај“, Удружења родитеља деце, 

омладине и одраслих са сметњама у развоју под покровитељством града Ваљева. 

Учешће у креативним, музичким, спортским активностима код ученика је подстакло 

радост, хуманост и енпатију. Посебно задовољство је било припремање, прављење, 

излагање пловила од рециклажног материјала. Сва пловила су пливала реком 

Колубаром што је било право задовољство ове манифестације. 

6. 6. 2021. – У нашој Школи је одржано Међународно такмичење „Кенгур без граница“. 

На овом такмичењу, које се одржава и усто време у преко 90 држава на свету, ученици 

решавају исте задатке и размишљају о истим проблемима, разумеју текстове задатака и 

примењују стечено математичко знање. 
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24. 6. 2021. – На сцени свечане сале, последњег дана школске године, одржала се 

занимљива сценско-луткарско-музичка представа. Кроз шест кратких сцена, ученици 

II3 су се први пут у овој години нашли сви заједно на сцени. Представили своје таленте 

у луткарству, музици, ликовној уметности и сценском извођењу. Показали су да, иако 

су мали, могу да изводе и Нушићев комад, али и свирају као прави уметници. 

Заслужују велики аплауз, а њихова учитељица Мирјана Беговић је веома поносна на 

њих!   

27. 6. 2021. – Тара Чулић, ученица V3 одељења наше школе,  са укупно 12 титула 

првака државе, најтрофејнији бициклиста у историји ваљевског бициклизма. 

3.6.5. Тим за професионалну оријентацију 

Тим за професионалну оријентацију у школској 2020/2021. години су чинили: 

Координатор Мирјана Лукић, наставник ликовне културе, 

Чланови: Биљана Тодоровић, наставник музичке културе, Зорица Томић наставник 

историје, Маја Станковић наставник математике, Мирјана Смоловић наставник српског 

језика и Небојша Тодоровић наставник технике и технологије. 

 

Делокруг рада Тима у 2020/2021. 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 2020/2021. 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; 

– следило је индивидуално саветовање ученика и родитеља о избору будућег 

занимања; 

– предметни наставници српског језика раде по већ усаглашеном плану 

професионалне орјентације кроз редовну наставу. Збвог отежаног рада у школи и 

скраћених часова на тридесет минута, због пандемије вируса короне, одељењске 

старешине и предметни наставници VIII разреда више су се базирали на рад са 

ученицима око професионалне орјентације путем онлајн наставе ( Вибер групе, 

платформе коју користе у раду са ученицима…) ; 
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– одељењске старешине су на часу ОЗ преко ЗООМ апликације одржали радионицу 

помоћу које су ученици могли реално да сагледају и процене своје особине, 

способности, вештине и интересовања. Називи радионица су: Добра организација- 

пут до успеха, Размишљање о будућем занимању, Упознај самог себе- 

професионална орјентација; 

– општи родитељски састанак није могао да се организује због пандемије, па је Тим  

припремио текст како да  родитељи усмеравају децу ка правилном избору занимања. 

Одељењскњ старешине осмих разреда су текст проследиле на Вибер групу са 

родитељима; 

– у ходнику Школе постављен је пано на коме је презентована мрежа средњих школа и 

профила који су били у понуди предходне школске године; 

– 5. фебруара 2021. године представници ваљевске Гимназије Катарина Мирковић 

професор немачког језика и Владимир Мишић професор математике, посетили су 

нашу Школу и одржали презентацију у оквиру професионалне орјентације; 

– уз поштовање свих епидемиолошких мера одржан је састанак одељењских 

старешина осмих разреда и родитеља ученика који раде по ИОП-у ради прикупљања 

свих потребних података око уписа у средњу школу; 

– преко Вибер групе родитељима и ученицима прослеђен је допис начелника Средње 

стручне војне школе ,,1300 каплара”. Упис у ову школу почиње од 15.2.-31.3.2021. 

године. сви потребни подаци налазе се на сајту школе 

http://www.vojnaskola.mod.gov.rs/. 

– пробни испит за ученике осмог разреда одржан је периоду од 26.3.-27.3.2021. године 

у просторијама  Школе уз поштовање и примену свих епидемиолошких мера; 

– све новопристигле информације о упису у средње школе одељењске старешине 

осмих разреда су окачили у папирној форми на огласни пано, а исте су проследили у 

електронској форми на Вибер групе ученика;  

– за сваког ученика је ископиран потребан материјал везан за завршне активности у 

овој школској години и предстојећим активностима за упис у средње школе; 

– одељењске старешине осмих разреда су организовале пробно попуњавање листе 

жеља за упис у средње школе; 

– 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. 

– 25. јуна 2021. 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; 

3.6.6. Тим за бригу о талентованим ученицима 

Тим за бригу о талентованим ученицима у школској 2020/2021. години чинили су: 

Координатор: Марија Вуковић, наставник математике 

Чланови:  Лукић Мирјана, наставник ликовне културе, Слободанка Ашковић, учитељ, 

Биљана Тодоровић, наставник музичке културе, Бранка Старчевић, наставник хемије 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.  

http://www.vojnaskola.mod.gov.rs/
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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: 

– Током децембра 2020. године школа је била одабрана да учествује у пројекту 

„Креативни дигитални изазов за врхунске школе и врхунске ђаке“. У оквиру овог 

изазова је подељено 36 школских пакета које чине годишње стипендије за упис 

креативне дигиталне школе. Стипендије су добили: Новица Несторовић I2, Лена 

Беговић II2, Вања Удовичић III3, Немања Дидевски III3, Василије Трифковић V3, 

Филип Марковић VI1, Тијана Дашковић VII1, Марија Младеновић VIII2. 

– Јован Рајовић V1 је освојио награду на литерарном конкурсу „Нека победи живот“. 

– 5. фебруара 2021. године је одржано школско такмичење из математике за ученике 

млађих разреда. На Општинско такмичење се пласирало 10 ученика трећег разреда и 

9 ученика четвртог разреда.   

– 19. фебруара 2021. године се одржало школско такмичење из математике за ученике 

старијих разреда.  На Општинско такмичење су се пласирала 2 ученика петог 

разреда, 4 ученика шестог разреда и 4 ученика осмог разреда. 

– 23. фебруара 2021. године је одржано школско такмичење из физике. На Општинско 

такмичење се пласирало 9 ученика шестог разреда, 2 ученика седмог разреда и 3 

ученика осмог разреда. 

– 20. фебруара 2021. године је одржано Општинско такмичење из немачког језика. 

Ирина Ђурић VIII1 је освојила II место и пласирала се на Окружно такмичење. 

– На литерарном конкурсу посвећеном Мирославу Антићу „Лепо је волети“ ученик 

Михајло Миловановић I2 је освојио друго место 

– Јован Рајовић V1је освојио треће место на литерарном конкурсу „У латицама  

маковог цвета свитац је сину пред спавање шапутао причу саткану од звезда и 

мириса ливадске траве“. 

– Лист Храма Покрова Пресвете Богородице у Ваљеву „Покровски благовесник“ је 

расписао литерарни и ликовни конкурс поводом Васкршњег издања. Ана Челекетић 
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II3 је освојила прво место на ликовном конкурсу и њен рад краси насловну страну. 

Јован Рајовић V1 је освојио прво место на литерарном конкурсу. 

– 25. априла 2021. године је одржано Окружно такмичење из математике. 

Ученицачетврог разреда Ања Суботић је освојила похвалу, Матија Солдатовић VI3 је 

освојио III награду, Вања Танасијевић VI3 је освојио похвалу, Часлав Протић VIII1 је 

освојио III награду. 

– 21. маја 2021. године на Малим олимпијским играма одржаним у Хали спортова у 

Ваљеву учествовале су екипе првог, другог и трећег разреда. Мешовита екипа првог 

разреда учитељице Виолете Кењић и екипа дечака трећег разреда учитељица 

Јасмине Стојановић и Тање Селаковић су обезбедиле пласман на међуокружни ниво 

у Београду. Екипа другог разреда коју је предводила учитељица Мирјана Беговић је 

освојила друго место. 

– 25. маја 2021. године на манифестацији „Спортске игра младих“ у игри „Између две 

ватре“ ученици другог разреда су освојили прво место и златну медаљу,  а ученици 

четвртог разреда друго место и сребрну медаљу. 

– На фото конкурсу „Разгледаница из школске библиотеке“ са темом „Селфи са 

омиљеном књигом“ Друштва школских библиотекара, ученик шестог разреда Ђорђе 

Ненадовић је освојио III место у категорији ученика који се образују по ИОП-у, а 

Јаков Јакић II1 је похваљен у категорији млађих ученика. 

‒ Ђак генерације је Часлав Протић VIII1. 

‒ Спортиста генерације је Нора Дамњановић VIII1. 

3.6.7. Тим за инклузивно образовање 

 

Чланови Тима су били:  

 Координатор: Валентина Савић Радовић, координатор,  

 Чланови: Новка Мосуровић Андрић, Јасмина Стојановић, Славица Глишовић, 

Весна Андрић, Тања Селаковић, Виолета Кењић, Јасна Мирковић, Неда 

Буљубашић, Слободанка Ашковић, Јелена Павловић, Рајна Бранковић 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: 

 17. 9. 2020. – 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. 

 19.10.2020. – 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. 

 16. 11. 2020. – Израда ИОП-а и других видова додатне помоћи. Сарадња са 

родитељима ученика који имају потребу за додатном подршком. 

 30. 11 .2020. – Измене школског календара. Прелазак на “онлајн” наставу ученика од 

петог до осмог разреда. Подршка ученицима који раде по ИОП-у 1 и ИОП-у 2 за 

време “онлајн” наставе 



89 

 

 25. 1. 2021. – Ажурирање документације. Евиденција нових ученика који раде по 

ИОП-у. 

 1. 2. 2021. – Евалуација ИОП-а о постигнућима ученика на крају првог полугодишта. 

Припрема ИОП-а за друго полугодиште. 

 31. 3. 2021. – Подршка ученицима и родитељима за време трајања “онлајн” наставе. 

Сарадња са Мрежом инклузивног образовања. Презентације на тему Даунов 

синдром, поводом међународног дана особа са Дауновим синдромом. 

 28. 5. 2021. – Подршка ученицима и родитељима у настави на даљину. 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. 2021. – Израда тестова за завршни испит за ученике који раде по ИОП-у. 

 25.6.2021. – Израда и евалуација ИОП-а за друго полугодиште. Бесплатни уџбеници . 

Анализа рада Тима за инклузивно образовање у школској 2020-2021. Години. Израда 

извештаја о раду Тима у школској 2020-2021. години. 

 

3.6.7. Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

Чланови Тима у школској 2020/2021. години су били:  

- координатор: Мирјана Смоловић, наставник српског језика, 

- Чланови: Зорица Томић, наставник историје, Весна Ивановић, наставник 

физичког васпитања, Славица Глишовић, наставник разредне наставе, Ана 

Савковић, директор, Милкица Марјановић, дефектолог, Зорица Милић, педагог, 

Лела Петровић, секретар, Катарина Милићевић, представник Савета родитеља, 

Стефан Савић, представник Ученичког парламента, Бојан Селаковић, 

представник јединице локалне самоуправе.  

 

Тим је одржао десет састанака. Остварено је 100% Планом предвиђених активности 

Тима током школске 2020/2021. године. Шест недеља током првог и другог 

полугодишта, због пандемије корона вируса и неповољне епидемиолошке ситуације, 

настава се одвијала на даљину, што је утицало на динамику неких активности. Сви 

чланови Тима су успешно сарађивали. 

 

Активности Тима у школској 2020/21. години: 

– 15. 9. 2020. 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 2019/20. годину. Усвојен је Програм заштите за 

школску 2020/21. годину. 

– 12. 10. 2020. Договор о раду у следећој школској години; евидентирани ученици 

којима је потребан појачан васпитни рад. Сви евидентирани ученици учествовали 

су у случајевима насиља током првог полугодишта школске 2019/20. године. У 

оквиру превентивних мера појачано је и дежурство насатвника на ходнику током 

одмора. Координатор Тима, директор, педагог, представник Савета родитеља и два 

ученика старијих разреда учествовали су у онлајн  анкети за основне школе о 

ефектима мера „школских полицајаца”. 

– 27. 11. 2020. На основу Посебног протокола о поступању у установи педагог и члан 

Тима Зорица Милић саставила је кратак подсетник о процедури поступања у 

случају сумње на наасиље, злостављање и занемаривање. Посетник је прослеђен 

одељењским старешинама за даље коришћење на часовима одељењске заједнице. У 
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Књизи дежурства налазе се потребни обрасци и подсетници, а дежурном 

наставнику  доступни су контакти свих ученика у Школи.  

– 21. 12. 2020. Тим за заштиту пратио је активности ученика старијих разреда током 

периода онлајн наставе у циљу превенције вршњачког насиља међу ученицима. 

Међународни дан људских права обележен је на часовима грађанског васпитања, а 

наставници Мирјана Смоловић и Оливера Продановић учествовали су на семинару 

Људска права и владавина права. 

– 26. 2. 2021. године спроведене су активности Школе у циљу превенције насиља - 

обележавање Међународног дана сигурности на интернету и Међународног дана 

борбе против вршњачког насиља. У том циљу одељењским старешинама 

прослеђене су презентације и материјали које могу користити на часовима 

одељењског старешине. Последња недеља фебруара читава је посвећена 

различитим активностима самих ученика. припремљени су панои, презентације, 

ликовни и литерарни радови, који су послали јасну поруку против вршњачког 

насиља. 

– 31. 3. 2021. године у оквиру превентивних активности Школе, Тим је обавестио 

наставнике и стручне сараднике о пуштању у рад прве националне платформе за 

превенцију и заштиту од вршњачког насиља у Србији - платформе Чувам те. 

Посебно важан сегмент су обуке за све учеснике у образовно-наставном процесу, 

које се спроводе онлајн  и лако су доступне.  

– 29. 4. 2021. године на састанку Тима разматрана је ситуација насиља између 

ученика Мирка Јовановића V3  и Уроша Мијаиловића V2. Ситуацију је евидентирао 

дежурни наставник. Утврђено је да су се после часа шпанског (мешовита група 

ученика петог разреда) ученици V2 враћали у своју учионицу. Пратио их је Мирко, 

који се спуштао низ гелендер, иако је његова учионица на спрату. Урош му је 

рекао: „Пази да не паднеш.”Мирко га је зграбио за врат и гурнуо према зиду. 

Ученици из V2  потврдили су Урошеву изјаву. Главни дежурни наставник 

обавестио је о ситуацији насиља одељењске старешине, педагога, а затим су 

обавештени и родитељи ученика. Тим је проценио да је у питању први ниво 

насиља, да ученику Мирку Јовановићу треба организовати појачан васпитни рад, 

изрећи одговарајућу васпитно-дисциплинску меру и пратити њихове резултате до 

краја школске године. 

– 31. 5. 2021. године одржан је 8. састанак Тима у циљу праћења ефеката појачаног 

васпитног рада са учеником петог разреда Мирком Јовановићем. Одељењски 

старешина Жељка Станојевић указала је на позитивне промене у понашању 

ученика, прихватање одговорности и одсуство даљих сукоба између Мирка 

Јовановића и других ученика.  Појачан васпитни рад спроводиће се до краја 

школске године. 

– 10. 6 2021. Тим за заштиту разматрао је извештај одељењског стрешине V1 Жељке 

Станојевић о резултатима појачаног васпитног рада и констатоаво да су постигнути 

очекивани резузлтати, да ученик и родитељи сарађују са одељењским старешином, 

да се сукоб није наставио и да нема нових елемената насиља међу ученицима.  

– 30. 8. 2021. – Извршена је анализа рада Тима. Закључено је да је Тим испоштовао 

законску процедуру у свим поступцима насиља у Школи и применио адекватне 

мере. Активности Школе и Тима у области превенције насиља, због актуелне 

епидемиолошке ситуације, нису спровођене на начин и у обиму у ком се инече 

спроводе. Овим активностима обично су обухваћени и ученици и наставници, а у 

оквиру редовних родитељских састанака и родитељи ученика. Тим је закључио да 

зато у наредној школској години појача превентивне активности и у њих укључи 

све учеснике васпитно-образовног процеса. 
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3.6.7.1. Школски полицајац 

 Школски полицајац у Основној школи „Нада Пурићˮ је почео са радом 2011. 

године. У току школске 2020/2021. 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. 

3.6.8. Тим за уређење Школе 

Чланови Тима за уређење школе и школске средине у школској 2020/2021. години били 

су: Јасмина Стојановић, Тања Селаковић, Светлана Арсић, професори разредне наставе, 

Бојана Лаловић Милановић, библиотекарка и Неда Аћимовић, дефектолог. 

Координатор Тима је Тања Селаковић, а записничар  Неда Аћимовић. Тим је у току 

школске 2020/2021. године одржао девет састанака: 

– 16. септембра 2020. године је одржан  први састанак Тима. Конституисан је Тим, за 

координатора Тима изабрана је Тања Селаковић, а за записничара Неда Аћимовић. Тим 

је усвојио План рада за школску 2020/2021. 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. 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 
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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. Хол и 

Свечана сала нису посебно уређивани за ову прилику јер због епидемиолошке 

ситуације није било могуће обавити свечани пријем првака и припремити одговарајући 

програм као протеклих година. Свечани пријем првака обављен је у школском 

дворишту, на отвореном. Будући прваци били су подељени у групе. Урађени су и нови 

панои у учионицама, ходницима и улазу школе,специјално за ову прилику.  

– 16. октобра 2020. године је одржан други састанак Тима. Чланови Тима испратили су 

уређење школског простора и паноа поводом обележавања „Дечје недељеˮ. Ове 

школске године активности везане за „Дечју недељу“ одвијале су се у оквиру 

одељенских заједница због епидемиолошке ситуације, тако да шклоски простор није 

посебно припреман као претходних година. Учешће у изради паноа узели су ученици и 

учитељице из Продуженог боравка.   Додата је фотографија ученика генерације за 

школску 2019/2020. годину. Чланови Тима разговарали су о предстојећим 

активностима, од којих су најважније повећање мера одржавања хигијене школског 

простора. 

– 18. новембра 2020. године је одржан трећи састанак Тима.  У новембру 2020. године 

опремљена је канцеларија логопеда са два нова тепиха; поправљена су хармоника врата 

на Свечаној сали; дата је листа предлога за даље уређивање школског простора. 

 У ходнику Школе, на спрату, се и даље постављају похвале, признања и дипломе. У 

школском дворишту замењене су осушене тује. 

Све просторије Школе су опремљене средствима за хигијену и дезинфекцију.  

- 1. децембра 2020. године одржан је четврти састанак Тима за уређење школе. 

Ученици млађих разреда, заједно са својим  учитељицама, украсили су своје учионице 

и окитили јелке, а украшена је и учионица  Продуженог боравка. 

За потребе новогодишњих представа Свечана сала неће бити посебно декорисала у 

складу са новогодишњим празницима јер се приредбе неће одржавати пред родитељима 

и публиком због епидемиолошке ситуације. 

Чланови Тима обишли су просторије Школе и забележили шта је потребно урадити у 

следећој години: набавка нових ормарића ; сређивање наставничке канцеларије- замена 

платна и тапацирање столица; 

Чланови Тима пратили су акцију “Чепом до осмеха” која се континуирано одвијала у 

школској 2020/ 2021. Години. 

– 24. фебруара 2021.године је одржан пети састанак Тима. Чланови Тима су 

учествовали у припреми прославе школске славе, Светог Саве, која је ове године 

прослављена у ужем кругу ( просветни и помоћни радници, вероучитељ и свештеник ). 

Том приликом изломљен је славски колач и сви присутни имали су прилику да уживају 
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у гледању снимљене приредбе коју је вероучитељ Јован Новитовић припремио са 

својим ученицима.  Припремљен је пано на улазу у Школу, у чијој припреми су 

учествовали ученици из Продуженог боравка, њихове учитељице и вероучитељ Јован 

Новитовић. 

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 току месеца марта сређивана је школска архива и стари уџбеници. 

У приземљу школе сређени су тоалети. 

Овог месеца набављена су четири нова стабла и дотерана земља за насипање и 

сређивање школског дворишта. 

– 9. марта 2021. је одржан шести састанак Тима. 

Овог месеца је обављено орезивање дрвећа, украсних жбунова и кошење траве. Насута 

је земља и посађена нова трава.  Ученици одељења са проблемима у развоју су засадили 

украсне биљке у старим гумама које ће бити употребљено за уређење школског 

дворишта. 

Поводом прославе Дана школе (21. марта 2021. године), чланови Тима су се договарали 

око уређења школског простора.  Прослава је организована у најуужем кругу без 

гостију због тренутне епидемиолошке ситуације. 

– 26. априла 2021. године одржан је седми састанак Тима. У току месеца априла 

замењене су осушене тује и посађене су нове. У акцији „Посади свој хлад Школа је од 

Града добила пет садница белог јасена. 

– 27. маја 2021. године одржан је осми састанак Тима. 

 У току месеца маја постављене су клупе у школско двориште где ученици могу седети 

за време великог одмора и постављена је једна велика жардињера испред главног улаза 

Школе. 

У току пројекта „С' природом на ти“ ученици су учествовали у многим акцијама као и у 

сређивању школског дворишта и сађељу цвећа. 

Постављене су нове дипломе и захвалице у ходнику Школе. 

Евидентирано је шта треба поправити и заменити у сензорној соби. 

– 16. јуна 2021. године одржан је девети састанак Тима. Чланови Тима испратили су 

сређивање учионица за полагање Пробног завршног испита. 

Поводом Светског дана заштите животне средине који се обележава 5. јуна предати су 

чепови који су скупљени у акцији “ Чепом до осмеха”. Ученици Школе учествовали су 
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и на првом „Чеп фесту“, где се од рециклираног материјала и чепова правило пловило 

које је пуштано на Колубари испред Центра за културу. Том приликом бирано је 

најбрже пловило. 

 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). 

 Поводом прославе Мале матуре, организовано је чишћење школског хола и припрема 

за прославу. 

Ученици који су у току школске 2020/2021. године користили бесплатне уџбенике 

обавештени су о датумима за њихово враћање. Бојана Лаловић Миловановић и Драган 

Павловић, школски библиотекари , били су задужени за њихово складиштење у 

школској библиотеци и Архиву Школе. Уџбеници ће, као и претходних година, бити 

складиштени по разредима. 

 Чланови Тима испратили су активности поводом завршетка наставе у другом 

полугодишту . 

Помоћни радници вредно су радили на одржавању школског дворишта и неговању 

украсних биљака у школи (додавање земље биљкама, уредно заливање и размештање 

биљака). 

Чланови Тима су обишли школске просторије и уочили шта би требало урадити и 

променити током распуста и у наредном периоду. 

Чланови Тима анализирали су урађене и праћене послове у току школске 2020/2021. 

године. Закључили су да је обављен велики број послова и да је школски простор 

редовно уређиван и чишћен у слкаду са епидемиолошком ситуацијом, али и улепшаван 

на разне начине.  Приређивани су панои за различите поводе. Чишћено је и уређивано 

школско двориште.  Сређивано је и неговано украсно биље унутар школе и ван ње. 

Чланови Тима израдили су извештај о раду Тима у школској 2020/2021. 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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3.6.9. Тим за здравствену превенцију и заштиту животне средине 

Координатор тима: Сузана Јаневска (задужена за заштиту животне средине) 

Чланови тима: 

1.Милосав Милић (задужен за здравствену превенцију) 

2.Светлана Арсић 

3.Рада Ђуровић 

 

Овај тим је радио током целе школске 2020/2021. године и углавном су реализовани сви 

програмски задаци тима. Сви чланови тима су успешно сарађивали. 

 

ЕКО-КАЛЕНДАР 

16.септембар 2020. -  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 2020. – Дан чистих планина; реализатори учитељи другог разреда; 

учитељи су својим ученицима говорили о значају постојања планина у одржавању 

живота на Земљи. 

4.октобар 2020. – 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 2020. – 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 2020. – 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 2020. – Дан права човека; реализатор Сузана Јаневска, професор 

француског језика; професор је одржао предавање о правима човека ученицима који 

похађају грађанско васпитање.  

2.фебруар 2021. – Светски дан мочварних подручја; реализатор Милосав Милић, 

професор географије; чланови географске секције су уредили пано у холу школе. 

21.март 2021. – 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 2021. – Светски дан вода; реалозатор Милосав Милић, професор географије; 

овај дан је обележен постављањем паноа у кабинету географије. 

31.март 2021. – Дан борбе против пушења; реализатор Мирјана Лукић, наставник 

ликовне културе; одржано је предавање за ученике осмог разреда на ову тему. 

7.април 2021. – Светски дан здравља; реализатори учитељи првог разреда; урадили су 

пано у учионици. 

3.мај 2021. – Дан Сунца; реализатор Милосав Милић, професор географије; професор је 

одржао предавање ученицима на часу географске секције. 

4.мај 2021. – 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 2021. – Светски дан без дуванског дима; реализатор Мирјана Лукић, наставник 

ликовне културе; одржано је предавање за ученике осмог разреда на ову тему. 
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5.јун 2021. – 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. 

3.6.10. Тим за излете и посете 

У школској 2020/2021. години Тим за излете и посете чинили су:  

 Координатор: Милосав Милић, професор географије 

 Чланови:Виолета Кењић, професор разредне наставе, Светлана Арсић, професор 

разредне наставе 

 

Тим је током 2020/2021 године радио у складу са препорукама Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја а које су се односиле на  епидемиолошку ситуацију.  

 

Уз подршку Школе, за заинтересоване запослене, организовано је путовање на релацији 

Ваљево – Бања Лука – Травник – Сарајево – Ваљево, које је успешно реализовано 12. и 

13. јуна 2021. године.  

 

 

3.6.11. Тим за подршку Ромима и унапређење дечјег стандарда 

 

Чланови Тима у току школске 2020/2021. 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. 

 

 9. 9. 2020. 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. 

 16. 10. 2020.. Одржан је састанак, са дневним редом:  Хуманитарна акција ,,Друг – 

другу”. Сарадња са локалном заједницом /Подела прибора . 

 12. 11. 2020.Анализа постигнитих резултата на крају првог тромесечја школске 

2019/2020. године. Вапитно – дисциплинске мере. Рад са ученицима који се образују 

по ИОП-у. Сарадња са локалном заједницом. 

 15. 12. 2020. Одржан је састанак, са дневним редом: Вођење евиденције о раду и 

напредовању ученика.Сумирање постигнутих резултата на крају првог полугодишта 

и планирање рада и подршке у другом полугодишту.  

 19 .1. 2021. Одржан је састанак, са дневним редом: Подела новогодишњих пакетића. 

 4. 2. 2021.Бесплатну уџбеници. Афирмативне мере за упис ученика у средњу школу. 

 22. 3. 2021. Одржан је састанак, са дневним редом: Акција ,,Друг-другу“. 

 28. 5.2021.Договор о упису ученика осмог разреда у средњу школу. Индивидуални 

разговори са родитељима ученика. 

 27. 6. 2020. Успех ученика на крају школске године 2019/2020. Године. Бесплатни 

уџбеници. Писање извештаја.        
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Закључак: 

У току школске 2020/2021. 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 шесторо 

деце. У школској 2020/2021. години ученици су напредовали у складу са својим 

могућностима. Вођена је документација и евиденција о напредовању ученика који раде 

по ИОП-у. 

3.6.12. Тим за новопридошле наставнике и ученике 

Тим за новопридошле наставнике и ученике  школске 2020/21. године радио је у 

саставу: 

– Координатор: Зорица Милић, педагог 

– Чланови:  Ана Савковић, директор, Зорица Томић, наставник историје, и Драган 

Павловић, 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 2020/21. године у Школи су ангажовани нови запослени: 

– Бојана Лаловић-Милановић, библиотекар, 50% допуна норме, запослена и у 

Основној школи „Прота Матеја Ненадовић“ Бранковина 

– Ленка Срећковић, наставник енглеског језика у млађим разредима, 10% 

технолошки вишак у Основној школи „Прота Матеја Ненадовић“ Бранковина 

– Наташа Андрић-Несторовић, наставник енглеског језика 15,56% технолошки 

вишак у Основној школи „Здравко Јовановић“ Поћута 

 

У току школске 2020/21. године у Школу су дошли нови ученици: 

– Анђела Ђорђевић из Основне школе „Свети Сава“ Попучке, у одељење I1  

– Душан Илић Бесара из Мексика,  у одељење I2 

– Давид Бераковић из Сопота, у одељење II1  

– Никола Јованов из Основне школе „Сестре Илић“ Ваљево, у одељење II2 

– Теодора Вукадиновић из Прве основне школе Ваљево, у одељење II2 

– Лена Петровић са Малте, у одељење II3 

– Немања Кузмановић из Основне школе „Сестре Илић“ Ваљево, у одељење III1 

– Тамара Бераковић из Сопота, у одељење III2 

– Нађа Спасојевић из Основне школе „Петар Враголић“ Љубовија,  у одељење III2 
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– Живомир Ђорђевић из Основне школе „Свети Сава“ Попучке, у одељење IV2 

– Анђела Савић из Прве основне школе Ваљево, у одељење V2 

– Лидија Крунић из Основне школе „Сестре Илић“ Ваљево, у одељење V3 

– Матеја Андрић из Основне школе „Војвода Мишић“ Пецка, у одељење VI1 

– Живота Спасојевић из Основне школе „Петар Враголић“ Љубовија,  у одељење 

VI1 

– Анастасија Ђорђевић из Основне школе „Свети Сава“ Попучке, у одељење VI3 

– Михаило Теодосић из Прве основне школе Ваљево, у одељење VI3 

– Лана Младеновић из Врања, у одељење VIII1. 

3.6.13. Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво 

Чланови Тима за школску 2020/2021. 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 био је Милован Лековић. 

 

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. 2020. усвојен је План рада Тима. Констатовано је да је  у 

оперативне и глобалне планове 3. и 7. разреда извршена имплементација 

међупредметних компетенција.   

Реализација рада Тима била је отежана због обустављања наставе у школама и преласка 

на онлајн наставу као и извођења наставе комбинованим моделом због пандемије 

вируса корона. 

 

 

3.6.14. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 

Чланови тима:  Милић Зорица-координатор, Ана Савковић, директор, Марина 

Ковачевић руководилац Тима за самовредновање, Вилета Кењић представник 

разредног већа 1. разреда и Оливера Продановић, координатор за Ученички парламент, 

Маја Орестијевић преставник Савета родитеља, Сретен Маринковић, представик 

локалне самоуправе и Николина Павловић представник Ученичког парламента.   

Први послови везани су за конституисање Тима и израду оријентационог плана рада 

Тима. Важни послови у овој школској години односили су се на сагледавање и анализу 

специфичности рада у 2020-21, због епидемиолошке ситуације у свету и Србији. 

Реализација образовно-васпитвог рада одвијала се у условима дуготрајне пандемије 

заразне болести Covid19, светских размера. Због изразито специфичних услова 

реализација образовно-васпитвог рада, организационо и програмски била је сасвим 

посебна, као никада до сада. Према томе, и вредновање квалитета рада установе имало 

је  специфичности. Тим ће се бавио праћењем и обезбеђивањем квалитета свих процеса 

рада, прилагођено условима.  Вредновање је обављено у смислу описне анализе. 

Тим је одржао 13 редовних и 2 ванредна састанка у циљу обезбеђивања квалитета рада 

установе у измењеним околностима, праћења и вредновања. 
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Област квалитета 1. Програмирање, планирање, извештавање 

1.1. Програмирање у функцији квалитета рада школе 

Стандард 1.1.3. Садржај књучних школских докумената одражава специфичности 

установе (у овој школској години установа ради у измењеним околностима у 

окружењу). 

1.2. Планирање рада органа, тела и тимова jе у функциjи ефективног и ефикасног рада у 

школи. 

Стандард 1.2.3. Планови органа, тела и Тимова одсликавају процесе рада и пројектују 

промене на свим нивоима деловања. 

 

Тим је је сачинио 5 Оперативних планова и 3 посебна Извештаја, који су достављени  

Школској  управи  Ваљево. 

 

На основу "Смерница за организовање и  реализоваење наставе  у школској 2020-2021. 

години" Тим је имао за за задатак да на основу свих актуелних и нових докумената 

прописаних од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Упутстава 

Кризног штаба  и  Владе Републике Србије, а у складу са актуелном епидемиолошком 

ситуацијом у Србији, сачини Оперативне планове организације и реализације рада 

Школе у отежаним условима. Свака промена епидемиолошке ситуације захтевала је 

промену модела реализације наставе у Школи, и сходно томе израду новог, 

Оперативног плана који је достављан саветницима школске  управе Ваљево , на 

одобравање. 

 

Припремама, проучавању докумената и сачињавању Оперативних планова  посвећено 

је  пет  састанака. Полазиште за планирање, поред  обавезујућих докумената било је и 

сагледавање просторних и кадровских услова школе, као и резултати изјашњавања 

родитеља о начину похађања наставе њихове деце у одређеним периодима школске 

године, а у складу са епидемиолошком ситуацијом. 

Први Оперативни план односио се на почетак рада у школској 2020-21. Оперативни 

план сачињен је и достављен надлежним службама у Школској управи Ваљево 27. 8. 

2020. године, а односио се на период од 1.9.2020.године. Школа се определила за 

понуђени "комбиновани" модел реализације наставе уз обавезу придржавања 

прописаних епидемиолошких мера у просторима школе, од стране свих који бораве у 

школи: ученици, радници  школе и родитељи који су, изузетно,  били у обавези  да због 

важности посла уђу у школску зграду. 

 

Измене  оперативног  плана, било је нужно сачинити због наглог и драстичног 

погоршања епидемиолошке ситуације.  На основу Упутрства од 27. 11. 2020. године, 

Тим је хитно сачинио Измене оперативног плана  које су се односиле на период почев 

од 30. 11. 2020. године.  Тим планом је предвиђено да ученици првог циклуса прате 

наставу у школи као и од почетка школске године, свако одељење подељено у две 

групе, уз појачану примену епидемиолошких мера. Сви ученици другог циклуса 

наставу су пратили од куће, у комуникацији са наставницима електронским путем 

преко инсталитране платформе за учење на даљину Google G Suite for Education (Гугл 

учионица). У изменама је предвиђена измена школског календара, којим се прво 

полугодиште завршава 18. децембра, уместо 31. јануара 2021. године. Планирано је да 

друго полугодиште почне 18. јануара 2021. године. У изменама су усклађени термини 

за писмене провере и писмене задатке, у циљу што објективнијег закључивања оцена.  
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Трећи Оперативни план усаглашен је са епидемиолошком ситуацијом, и односио се на 

период од 18. 1. 2021. године.  Тим Оператиним планом предвиђен је за ученике другог 

циклуса "комбиновани" модел који је важио за перод почетка  школске године, од 1. 9. 

2020. године. 

 

Четврти Оперативни план, био је условљен погоршаном епидемиолошком ситуацијом.  

Планом је дефинисано да само ученици другог циклуса промене модел и да сви  

ученици наставу прате од куће почев од 15. 3. 2021. године. Овим планом нешто 

прецизније су дефинисани начини провере и оцењивања ученика, приликом наставе на 

даљину. 

 

Пети Оперативни план је сачињен због побољшане епидемиолошке ситуације. Овим 

планом ученици првог циклуса наставили су рад, као и целе школске године, а ученици 

другог циклуса наставу су пратили по "комбинованом"  моделу, као од 1. 9. 2020. 

године. Часови целе године трајали  30 минута.  Овај оперативни план односио се 

период од 19. 4. 2021. године до краја школске године. 

 

Поред  усаглашавања Оперативних планова који се односе на рад школе у целини Тим 

је у септембру реализовао активности праћења и вредновања  усаглашености 

оперативних планова наставника и стручних органа у области наставе-учења и 

оцењивања. 

Планирање у школи усаглашено је са акуелним документима у циљу остваривања  

неопходних промена у свим сегментима школског живота. 

 

Документа са којима је усклађен Годишњи план рада, распоред и трајање часова, а  

посебно  оперативни  планови  наставника су: 

1. Стручно упутство за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у 

основној школи у школској 2020-2021. години. 

 2. Закњучци кризног штаба и Уредба владе РС. 

 3. Правилник о посебном програму образовања и васпитања  у случају ратне 

опасности, ратног стања, ванредног стања и других вардних околности. " Сл.гласник 

РС110-2020". Овај документ  уређује: програм, садржаје наставе-учења за сваки разред 

и сваки предмет. 

4. Упутство о мерама зашитите здравља ученика и запослених у основним школама од 

заразне болести Covid 19. 

 5. Допис којим се одређује трајање и  фонд часова за наставнике у условима рада на 

даљину. 

6. Правилник о остваривању образовно-васпитног рада  и обезбеђиваању квалитета у 

условима наставе на даљину. 

 

Тим је сагледао да је школа у целини организовала рад у сагласности са наведеним 

документима. Да су  радна решења наставника прилагођена наведеним документима. 

Да су оператини планови непосредног рада са ученицима, као и начини и стандарди 

оцењивања  усклађени са Правилницима и новим Упутствима МПНТР. 

 

У плановима посебно су планиране активноси за  подршку професионалном  развоју 

наставника и ученика за коришћење ИТ за  рад  у настави,  која се у школама 

остваривала  делимично,  а  некад у потпуности  на даљину. 
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Тим је обезбедио да сви родитељи о свим изменама буду прецизно и у потпуности 

информисани. 

 

Тим је констатовао да је усклађивање планирања рада наставника, органа, тела и 

тимова у потпуности  у функциjи ефективног и ефикасног рада у школи. 

 

Област квалитета 4: Подршка ученицима 

 

4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита човекове 

околине. 

 

Крајем октобра Тим је анализирао и вредновао спровођење епидемиолошких мера и 

учесталост обољевања  ученика и наставника од заразне болести Covid19. 

 

Вредновање је вршено на основу сагледавања документације праћења  које је обављано 

прецизно и континуирано. Евиденција је вршена помоћу: 

 1. евиденционих листа које су свакодневно попуњавали  дежурни наставници, 

ажурним подацима, 

2. седмичних и месечних извештаја које  су педагог и Тим  сумирали и обавештавали 

Школску управу Ваљево. 

 

Тим је проценио да је овај стандард којим се у школи промовишу здрави стилови 

живота и заштита других, у овом случају поштовање  епидемиолошких меара заштите, 

ради свог здравља и заштите других  у потпуности реализован. Мере су изразито 

поштоване.  Високо је оцењен рад свих радника за обезбеђивање услова  и  бригу о 

хигијени, бригу о деци при  спровођењу мера заштите, као и одговорнот родитеља да 

обавештавају школу о здравственом стању деце. Није била ретка појава да су родитељи  

обавештавали шоклу, да ће сами предузети меру самоизолације детета које има неке 

симптоме, док се не утврди који је здравствени проблем. 

 

До краја октобра забележена су 2 случаја обољевања ученика од Covid19. 

 

Тим је сагласан да је наведени стандард - брига о здрављу деце у отежаним условима, 

успешно реализован. Евиденције и извештавање које су у овим условима имале 

приоритет је обављен веома одговорно и на време од стране задужених наставних , 

ненаставних радника и родитеља. 

 

Новембар 

 

Због наглог погоршања епидемиолошке ситуације у Србији и свету током новембра 

2020. године, Тим је проценио да је неопходно спровести синхронизоване активности 

за обезбеђивање квалитета у следећим областиама : 

Подршка ученицима,  настава и учење и ресурси за реализацију наставе на даљину кроз 

стандарде: 

4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима у области 

праћења наставе на даљину. 

6.5. Материjално-технички ресурси користе се функционално 

6.2.4. У школи се користе подаци из jединственог информационог система просвете за 

вредновање и унапређивање рада школе. 
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6.2.5. Школа ствара услове за континуирано праћење и вредновање дигиталне зрелости 

школе. 

6.4.4. Запослени примењуjу новостечена знања из области у коjима су се усавршавали. 

(Детаљније о видовима стручног усавршавања  је наведено у посебном поглављу овог 

Извештаја.) Основна карактеристика стручног усавршавања  за примену у раду је 

подизање  ИКТ компетенција свих. Изразито обимно и квалитетно у овој години је  

постигнут напредак стандарада: 6. Организација рада школе, управљање  људским  и 

материјалним ресурсима ,   6.4. Људски ресурси су у функциjи квалитета рада школе 

6.5.2. Наставници континуирано користе наставна средства у циљу побољшања 

квалитета наставе 

 

Ситуацијом у окружењу наметнула се потреба да се реализује убрзано усавршавање 

дигиталних компетенција и наставника и ученика. Усмереност на подизање дигиталне 

зрелости Школе. У ту сврху искоришћени су одабрани семинари и вебинари. Дошла је 

до изражаја вршњачка и колегијална сарадња, едукација,  у циљу обука за ученике и 

наставнике,  од стране наставника информатике или наставника који су похађали 

семинаре за примену корисних платфоми за употребу у настави-учењу. 

 

Поред  наведених обука,  Тим је са Тимом за самовредновање, због нагло насталих  

отежаних услова у окружењу сматрао да треба да има увид у дигиталну опремљеност 

ученика код куће. Због ефикасне сарадње са ученицима  и реализацији наставе, хитно је 

организовано испитивање дигиталне опремљености ученика  код куће и то,   само 

ученика другог циклуса. Резултати тог испитивања, које није било анонимно, 

користило је наставницима да благовремено планирају вид комуникације са сваким 

учеником у процесу наставе-учења на даљуну. Проверено је да је већина, 80% ученика 

умрежено у платформу  Гугл учионица, са свим алатима које поседује ова платформа. 

За остале ученке  коришћени су Вајбер, и писани материјали који су физички 

размењивани у школи у безбедним условима. 

 

На  крају полугодишта, на састанку 15. децембра 2020. године, Тим је вредновао начине 

и  успешност реализације наставе на даљину. Настава се одвијала преко умрежене 

платформе Гугл учионица, (Google Meet-a i Google Classrom-a). На овом састанку 

сагледавано је постизање стандарда: 

 6.4.4. Запослени  примењуjу  новостечена  знања из области у коjима су се 

усавршавали. 

 

Обогаћивање разоврсности приступа настави и постизање квалитетнијег образовања на 

даљину наставници су успешно постизали тако што су користили и друге платформе и 

алате,  поред већ наведених  основних  платформи  за учење и то: Електронски 

уџбеници Клет и Нови Логос који корите сајт eucionica.rs. За вежбе из страних језика 

коришћени су сајтови: hueber.de.learningapps.org, quizlet и kahoot.  Програм Скреч 

(Scratch), програмирање квизова (Quizziz), едукативних игрица (програмиране игре и 

игре програмирањем). Wordwall - прављење едукативних  игрица, укрштеница, 

едукативни лавиринти, спајалице. Сви су били корисни за обнављање  и утврђивање 

садржаја, проверу знања у настави на даљину.  Видео материјали у Power Point 2019 

презентацијама  i  Prezi  презентације.  Апликација Learning apss, коришћена је за 

израду дигиталних алата за наству и подучавање. Google Drive.  QR код коришћен је на 

сајту за директно налажење потребних информација.  Мирјана Смоловић, наставница 

српскoг језикa и књижевности, отворила је свој блог 

https://vodickrozsrpski.wordpress.com/author/mirjanasmolovic. За подршку талентима у 
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српском језику ученици су користили платформу Друштва за српски језики 

књижевност Moodle, Mreža Srbije, на којој је било постављено 3200 такмичарских 

задатака.  Уз  moza Book i moza Web, ученици су долазили до анимираних  задатака из 

свих предмета, уз које учење постаје игра. 

 

Подршка талентованим  ученицима је најизраженија у новини што је омогућено 

најталентованијим ученицима у ИКТ да учествују у Пројекту "Креативни дигитални 

изазов - за врхунске школе и врхунске ђаке" у  децембру 2020. године. 

 

Тим је проценио да је квалитет рада обезбеђен јер квалитетном применом дигиталних 

компетенција дошла до изражаја неопходна  сарадње  са ученицима, приликом 

рализације и других  облика наставе и ваннаставних активности.  Праћењем Тим је 

утврдио да је примена дигиталних компетенција омогућила реализацију  допунске, 

додатне и припремне наставе. 

 

На исти начин реализовани су и неки видови ваннаставних активности, када је било 

нужно окупити већи број учесника на истом месту. Организоване су онлајн ликовне 

изложбе радова ученика. Часови хора " Свирамо и певамо заједно". Он лајн час у 

оквиру пројекта "Школа за 21.век"- развој креативног мишљења. Онлајн презентација и 

предавање " Промене у пубертету" за ученице 6, разреда. Одржавани су часови 

одељењског старешине и Ученичког парламента помоћу Googlee Meet-a. 

 

Применом дигиталних медија снимљена је традиционална приредба ученика за дан 

прославе школске славе Светог Саве. Припремили су је ученици у сарадњи са 

наставницима  верске наставе, музичког васпитања и информатике и рачунарства. 

Приредба је снимљена и емитована за све ученике преко Googlee Meet-a, а и 

постављена је на сајт школе. 

 

Стручни органи школе су применом  дигиталних компетенција, омогућили неопходанo  

функционисање  у ванредним условима коришћењем апликације ZOOM. Значајано је 

јачање компетенција одређеног броја радника школе за ефикасну примену и употребу 

ЈИСП. Кроз овај  систем се  врши, Е упис,  упис ученика у први разред, а на тај начин  

је започето пре две године. 

 

Тим је проценио да су сви видови рада,  у изненадним отежаним околностима, успешно 

реализовани. То је успело захваљујући усавршавању наставника и ученика у примени 

ИКТ, односно усавршавањем дигиталних компетенција и њиховој примени у 

свакодневном раду. 

 

Област квалитета  3: Образовна постигнућа 

 

3.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика. 

 

Анализи обезбеђивања квалитета рада Школе  у циљу постизања адекватних 

постигнућа ученика и  анализи постигнућа ученика Тим је посветио три састанка. 

Почетком другог полугодишта, после одржаног Пробног завршног испита и  после 

коначног Завршног испита. Тим је праћењем наставе, на основу увида у документацију 

наставника и стручних органа сагледао активности и вредновао ову област. 
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Резултати праћења образовних постигнућа ученика док су наставу пратили у школи, 

наставници су  користили  за даљи развоj ученика. Праћење постигнућа ученика су 

реализовали на начине прописане Правилником. За ученике којима је потребна додатна 

или допунска настава пружана је подршка у складу са индивидуалним циљевима кроз 

додатну, допунску и припремну наставу за завршни испит. Ученицима коjима jе 

потребна додатна образовна подршка, ИОП, пружана је адекватана подршка  у складу 

са индивидуалним циљевима учења, прилагођеним образовним стандардима, а 

комуникацијом која највише одговара родитељима ученика, имајући у виду 

специфичну епидемиолошку ситуацију. Констатовано је да су сви ученици који су 

похађали наведене  видове наставе постизали напредак и боља постигнућа. 

 

Изненадна промена школског календара, којим је полугодиште одређено 40 дана раније 

од очекиваног термина, изазвала је одређене промене и тешкоће и ученицима и 

наставницима.  Да би ученици постигли  адекватни успех, стручни органи школе 

заузели су став да своје процене успеха базирају на постигнућима ученика из периода 

наставе по "комбинованом" моделу, док су ученици били на настави.  У Периоду од 2-

18. 12. 2020. године, када су ученици другог циклуса наставу похађали на даљину 

одлучено је да буду уважени само постигнућа која представљају напредак. Разлози су у 

тешкоћама које неки ученици имају у електронској  комуникацији, као и здравствени 

проблеми ученика или чланова  породица који су изазвани болешћу Covid19. Као 

подршку ученицима који желе да допуне своја постигнућа, школа је омогућила 

распоред просторија и времена за неопходни директан сусрет, истовремено до 5 

ученика у истој просторији, са предметним наставником у циљу проверавања знања на 

начин који је познат ученицима, тако да се ученици најбоље сналазе. Наставници су 

пружили подршку ученицима и при завођењу закључних оцена и то у смислу да су 

давали упутства а захтеве прилагодили ситуацији, свесни разних тешкоћа у породицама 

ученика због болести,  као и чињенице да је велики број ученика губио мотивацију за 

наставу од куће, јер је то потпуно нов,  непознат, за моге ученике компликован вид 

наставе са којим се они први пут срећу у свом животу. Већина ученика је имала 

довољан број одговора за закључивање адекватних оцена. У првом циклусу сви су били 

оцењени, а у друом  три  ученика нису била оцењена из неких предмета. Тешкоћа је 

била и у томе што је и један број наставника оболео и  извесно време није реализовао 

наставу, већ га је замењивао непознати наставник. 

 

У другом полугодишту сви су били прилагођенији на ову врсту наставе па су и 

резултати на крају године били, за већину ученика, адекватни успеху од прошле 

школске године. 

 

Тим је проценио да су наставници и ученици постигли максималне резултате у односу 

на објективне услове  и  психичке притиске, страхове и болести. 

 

У априлу и јуну Тим се бавио обезбеђивањем квалитета и вредновањем начина  

реализације и постигнућа ученика на пробном и завршном  испиту за ученике 8. 

разреда. Вршена је анализа остварења стандарда: 

3.1. Резултати ученика на завршном испиту показуjу оствареност стандарда постигнућа 

наставних предмета, односно оствареност постављених индивидуалних циљева учења. 

3.2.6. Школа реализуjе  квалитетан  програм припреме ученика за завршни испит. 

 

Реализација припрема ученика за завршни испит реализована је по предвиђеном плану, 

у потпуности. 
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Спровођење пробног и завршног испита захтевало је додатни напор и обуку  

наставника. У овој школској години на нивоу Србије уведено је низ промена у 

процедури спровођења завршног испита. Промене су биле и у самој реализацији израде 

испита, прегледања тестова и саопштавања резултата и приговора. Због тога,  сви 

задужени наставници уз помоћ обука електронском комуникацијом, вебинарима, 

унапредили су своје компетенције за спровођење свих фаза завршног испита. 

Припремни завршни испит који је реализован 9. и 10. априла 2021. године, имао је за 

циљ, примену, вежбу и усавршавање наставника у  познавању процедура и техника,  

како би Завршни испит, који је заказан за 23. и 24. 6. 2021. године, протекао без 

тешкоћа и што објективније.  И у овој области рада наставници су усавршавали своје 

компетенције у примени ИТ технологије и спровели испите тачно и прецизно. 

 

На пробни завршни испит нису приступила три ученика због болести. Завршни испит у 

јуну реализовали су сви ученици. Детаљнији подаци  о постигнућима  на завршном 

испту налази се у посебном поглављу истог Извештаја о раду Школе. 

 

Тим је проценио да су ученици у целости  постигли адекватна постигнућа. То је 

закључено на основу показатеља да су сумиран општи успех и резултати на завршном 

иситу омогућили свим ученицима 8. разреда  да у првом  уписном кругу упишу жељену 

средњу школу.  Ове чињенице показују да су наведени стандарди адекватно и  

квалитетно реализовани. 

 

Овим извештајем Тим процењује да су наставници и ученици у затеченим 

околностима, поред свих новина у раду и болести ученика, неких наставника и 

блиских особа у окружењу,  успели да обезбеде квалитет рада установе  на високом 

нивоу.  
 

3.7. Рад одељењских старешина 

Одељењске 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 
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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. 

3.8. Рад стручних сарадника 

3.8.1. Педагог 

Специфичности  рада педагога у протеклој школској години настале су због погоршања 

епидемиолошке ситуације, услед пандемије заразне болести Covid 19, на нивоу целе 

Републике Србије, Кризни штаб и Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја донело је низ Правилника и Упутстава за организацију, реализацију и 

обезбеђивање квалитета  наставе учења у 2020-21.години. Рад педагога је задржао све 

своје области али је реализација била прилагођена условима.  

 

Педагог је учествовао у Тиму за израду Оперативних  планова Школе за организацију и 

реализацију образовно васпитног рада по посебном програму за рад у условима 

пандемије вируса  Covid19. Оперативне планове Школа је прилагођавала у зависности 

од епидемиолошких околности у окружењу.  

 

Због настале ситуације педагог је био одговоран за сумирање података о одсутности са 

наставе ученика и радника Школе, услед здравствене ситуације везане за заразну 

болест Covid 19. Седмично је био у обавези да на основу сумирсних података шаље 

извештај о ситуацији у Школи одговарајућим службама у граду и Школској управи.  

 

Послови  педагога у протеклој школској години били 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. сарадња са надлежним установама; 

7. вођење документације, припрема за рад; 

8. био је кординатор у Тима за  вредновање квалитета рада установе и Стручног актива 

за развој школе. 
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9. рад са ученицима у постизању одговарајућег успеха и припреми за полагање 

завршног испита; 

10.учешће у организацији и реализацији Пробног и Завршног испита по усавршеној, 

новој,  процедури.  

11. рад у тиму за самовредновање у областима: 

- опремљеност ученика средствима за учење на даљину електронском 

комуникацијом.  

− 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.  

 

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“ и ИПС 

− 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.  

− Сарађивао са наставницима у изради планова и припрема за додатну наставу, 

часове одељењског старешине, секција, екскурзија и посета. 

 

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 

класификационим периодима (тромесечја, полугодиште и крај школске године). 

− Активно учествовао у процесу самовредновања рада Школе. 
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− Учествовао у праћењу реализације Развојног плана, као члан Тима. 

− 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, 

посебно ученика који немају адекватна средства за учење на даљину помоћу ИТ   

− 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, и младим 

наставницима, у процесу планирања и припремања наставног процеса. 

Реализована два стручна испита о припремљености  приправника за полагање 

испита за лиценцу.  

− 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 

− Обављани саветодавни и инструктивни разговори и рад са ученицима који су 

имали проблеме у учењу, понашању или друге личне проблеме, и проблеме 

услед последица у породици и окружењу насталих услед Covid 19 

− 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.  

 

− 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 
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− 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.  

Комуникација са родитељима обављена је углавном, електронским путем. 

Изузетно лично, у посебној просторији уз поштовање епидемиолошких мера. 

Рад са директором, логопедом, дефектолозима, педагошким асистентом и 

пратиоцем ученика 

− Сарадња је са свима обављана по потреби, у свим областима рада педагога.  

Рад у стручним органима и тимовима 

− Одвијао се кроз 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 спровођења мера безбедности у односу на Covid19. 

- Анализу станја у школи у односу на степен и бројност оболелих од 

Covid19. 

- анализу постигнућа ученика на пробном и завршном тесту у VIII 

разреду; 

- 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 здравља, Завод за заштиту 

здравља, Центар за социјални рад, 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. 

− Педагог је био гост у једночасовној емисији за ТВ Ва, на тему “Последице 

корона вируса на ученике и породице”  
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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; 

 

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 опремљености ученика средствима ИТ у циљу праћења наставе на 

даљину. 

 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 организовање 

 скоро 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.  

3. 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 2020/2021. години школска библиотека је бројала 579 чланoвa (509 ученика 

и 70 запослених). Библиотека Школе радила је сваког радног дана, а радно време је 

било усклађено са распоредом доласка ученика у школу.  

 

У школској 2020/2021. години у библиотеци Школе су радила два библиотекара – 

Драган Павловић, професор македонског језика и књижевности – смер библиотекарски 

(50% радног времена), и Бојана Лаловић-Милановић, дипломирани библиотекар-

информатичар (50% радног времена). 

 

Као и претходних година, библиотека и њени запослени радили су на развијању и 

неговању читалачких навика ученика и наставника. Школски библиотекари 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. Школски библиотекари су задужени за вођење Летописа школе. 

 

Школа поседује савремену библиотеку са фондом од око 6800 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 2020/2021. 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. 
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У школској 2020/2021. години најчитанија издања од I до IV разреда биле су књиге о 

суперхеројима и цртаним јунацима, књиге о српским великанима, аутора Слободана 

Станишића, књиге Уроша Петровића, књиге из збирке Џеронима Стилтона, књиге из 

едиције „Мале књиге о великим људима“. 

 

Најчитаније књиге од V до VIII разреда, поред обавезне лектире, биле су романи из 

едиције „Читалачки маратон”, књиге Јасмине Петровић, Игора Коларова, Виолете 

Бабић. 

 

Школски библиотекари су учествовали у одабиру књига чију је набавку финансирало 

Министарство науке, просвете и технолошког развоја у оквиру пројекта “Богаћење 

библиотечког фонда”. 

 

Школски библиотекари су у сарадњи са директором Школе одабрали књиге за 

награђивање одличних ученика. 

 

Школски библиоткари су учествовали у обележавању акције “Читајмо гласно” у 

организацији Друштва школских библиотекара, а поводом Националног дана књиге.  

 

Школски библиотекар Драган Павловић, заједно са педагогом Школе и одабраном 

Комисијом, учествовао је у реализацији пројекта Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја, који се односио на доделу бесплатних уџбеника ученицима за 

школску 2021/2022. годину. 

 

Школски библиотекар Бојана Лаловић-Милановић била је технички уредник Школског 

листа “Наш глас” за 2020/2021. годину.  

 

Школски библиотекар Бојана Лаловић-Милановић је са учитељицама и ученицима 

четвртог разреда учествовала у међународном пројекту размене обележивача књига у 

организацији Међународног удружења школских библиотекара. Ученици су правили 

обележиваче за књиге које смо разменили са школом у Хрватској и Литваније, а о 

нашим активностима писао је   “Просветни преглед” и лист “Напред”. 

 

Школски библиотекар Бојана Лаловић-Милановић са ученицима млађих разреда 

одржала је час српског језика “На слово, на слово” поводом дана рођења Вука 

Стефановића Караџића. 

 

Поводом Европског дана језика, који се обележава сваке године 26. септембра, 

библиотекар школе Бојана Лаловић-Милановић припремила је угледну активност за 

ученике од 5. до 8. разреда „Позајмљено, а наше“.  Час је одржан у свим одељењима а 

презентација је подељена преко Гугл учионице.  

Библиотекар школе Бојана лаловић-Милановић је у сарадњи са Јасном Мирковић и 

Вањом Савић Радовић, дефектолозима, организовала читалачки час по мотивима 

„Јежеве кућице“ Бранка Ћопића. Ученици одељења са посебним потребама 

учествовали су у припремама сценографије, а на ликовној радионици су имали 

могућност да се изразе и кроз боје. Посебно је значајно што смо баш "Јежеву кућицу" 

извели у дворишту школе, у учионици на отвореном, и тако учествовали у акцији 

Друштва учитеља Републике Србије „С природом на ти“. 
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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 36 ученика од првог до осмог разреда, 14 ученика 

који похађају одељења ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом и 3 ученика 

који су повремено долазили на логопедске третмане. Петнаест ученика од првог до 

четвртог разреда су наставу пратили по ИОП-у и код њих су присутне вишеструке 

сметње, као и код ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом. 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 30 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, медијима 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 2020/ 2021. 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 
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– Израда распореда за сваког ученика према врстама и степену говорних 

поремећаја 

– Писање извештаја по потреби 

– Вредновање ИОП-а у сарадњи са наставницима 

 

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 
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– 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. 

– 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 

– 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 
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7. Рад у стручним органима и тимовима 

– Учешће у раду Тима за ИОП – једном месечно  

– 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 

– 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 Институтом за психофизиолошке поремећаје и говорну 

патологију 

– Сарадња са Институтом за ментално здравље 

– Сарадња са школама 

– Сарадња са Центром за социјални рад 

– Сарадња са Домом здравља 

– Сарадња са стоматолошком службом у Школи 

– Сарадња са медијима 

– Стални члан Интерресорне комисије 

– Сарадња са логопедима се перманентно одвијала 

 

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 

– Логопед је била у сталном контакту са родитељима ученика који се 

образују по ИОП-у. Поштујући индивидуалност сваког ученика рад се 

одвијао у складу са могућностима ученика и актуелном епидемиолошком 

ситуацијом. Путем разних апликација прослеђиван је материјал за рад у 

кућним условима за све ученике који су наставу пратили он лајн. Савети 

којима се остварује учење на даљину су били доступни на сајту Школе.Од 
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родитеља је добијана повратна информација о томе колико су били у 

могућности да примене разне задатке у кућним условима. 

 

10. Стручно усавршавање 

– Водич кроз логопедски рад у школи - аутор, 6.3.2021. 

– Угледни час у продуженом боравку - Дигитални свет - алгоритамски 

начин    размишљања са учитељицом Марином Ковачевић , 28.4.2021. 

– Дигитална учионица  од 30.4.2021 

–  ,, Аутизам, заблуде и чињенице” 22.5. и 29.5.2021. 

– ,, Бихејвиорална анализа АББА терапија” 4.6.2021. 

– Посете тематским данима - током године 

– Дежурство на завршном испиту и на пробном завршном испиту 

3.8.4. 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. 

 

– 1.9.2020. – 30.9.2020.Пружање помоћи и додатне подршке ученицима. Реализовано 

укупно 42 часа. 

– 1. 9.2020. – 30.9.2020. Помоћ и разговор са ученицима од V до VIII разреда. 

Обављено  10 разговора са ученицима. 

– 1.9.2020. – 30.9.2020. Сарадња са родитељима/старатељима. Обављено 11 разговора 

са родитељима на терену. 

– 1.9.2020.– 30.2020. Помоћ наставницима / учитељима и стручним сарадницима. 

Обављено 16 разговора. 

– 1.9.2020.– 30.2020. Сарадња са установама, организацијама, удружењима и Градском 

управом. Реализовано 7 састанака. 
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– 1.9.2020. – 30.9.2020. Припрема за рад. Педагошки асистент свакодневнo врши 

припрему за рад кроз консултације и договоре са учитељима за сваког ученика. 

– 1.9.2020. – 30.9.2020. Вођење документације. Педагошки асистент свакодневно води 

дневну евиденцију, коју на крају месеца сумира. 

– 4.9.2020. – 30.9.2020.Рад у стручним органима. Тим за инклузију. План рада тима за 

школску 2018/2019 годину. 

– 7.9.2020. Рад у стручним органима. Тим за Подршку Ромима и унапређење дечијег 

стандарда. Организација и припрема плана за школску 2020/2021. годину. План рада 

са ученицима који раде по ИОП-у. Пријем ромских првака и рад на њиховој 

социјализацији. 

– 24.9.2020.- Шеф делегације Европске уније Сем Фабрици је посетио ромско насеље 

Обрена Николића у пратњи чланова организације цивилног друштва Центра за 

интеграцију Рома и педагошког асистента. 

– 1.10.2020. – 31.10.2020. Пружање помоћи и додатне подршке ученицима. 

Реализовано укупно 87 часова. 

– 1.10.2020. – 31.10.2020. Помоћ и разговор са ученицима од V доVIII разреда. 

Обављено 10 разговора са ученицима. 

– 1.10.2020.  – 31.10.2020. Сарадња са родитељима/старатељима. Обављено 6 

разговора са родитељима на терену. 

– 17.10.2020.– 22.10.2020. Сарадња са установама, организацијама, удружењима и 

Градском управом. Одржано 1 састанак. Комисија за социјално укључивање Рома и 

Ромкиња. 

– 1.10.2020.  – 31.10.2020. Помоћ наставницима/учитељима и стручним сарадницима. 

Обављено 5  разговора са наставницима/учитељима. 

– 1.10.2020. – 31.10.2020. Припрема за рад. Педагошки асистент свакодневно врши 

припрему за рад кроз консултације и договоре са учитељима за сваког ученика. 

– 1.10.2020. – 31.10.2020. 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“. 

– 28.10.2020. 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. 

– 1.11.2020. – 30.11.2020. Пружање помоћи и додатне подршке ученицима. 

Реализовано укупно 86 часова. 

– 1.11.2020. – 30.11.2020. Помоћ и разговор са ученицима од V до VIII разреда. 

Обављено 8 разговора са ученицима. 

– 1.11.2020. – 30.11.2020. Сарадња са родитељима / старатељима. Обављено 35 

разговора са родитељима на терену. 

– 1.11.2020. – 30.11.2020. Помоћ наставницима/учитељима и стручним сарадницима. 

Обављено 2 разговора са наставницима/учитељима. 

– 1.11.2020. – 30.11.2020. Припрема за рад. Педагошки асистент свакодневни врши 

припрему за рад кроз консултације и договоре са учитељима за сваког ученика. 
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– 1.11.2020. – 30.11.2020. Вођење документације. Педагошки асистент свакодневно 

води дневну евиденцију, коју на крају месеца сумира. 

– 5.11.2020. 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. 

– 6.11.2020. 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. 12. 2020. – 31. 12. 2020. Пружање помоћи и додатне подршке ученицима. 

Реализовано укупно 71 часова. 

– 1.12.2020. – 31.12.2020. Помоћ и разговор са ученицима од V до VIII разреда. 

Обављено 10 разговора са ученицима. 

– 1. 12. 2020. – 31. 12. 2020. Сарадња са родитељима/старатељима. Обављено 12  

разговора са родитељима на терену. 

– 3.12.2020. – 28.12.2020. Сарадња са установама, организацијама, удружењима и 

Градском управом. 

– 1.12.2020. – 31.12.2020. Помоћ наставницима/учитељима и стручним сарадницима. 

Обављено 4 разговора са наставницима/учитељима. 

– 1.12.2020. – 31.12.2020. Припрема за рад. Педагошки асистент свакодневни врши 

припрему за рад кроз консултације и договоре са учитељима за сваког ученика. 

– 1.12.2020. – 31.12.2020. Вођење документације. Педагошки асистент свакодневно 

води дневну евиденцију, коју на крају месеца сумира. 

– 26.12.2020. 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. 

–   14.12.2020. Рад у стручним органима. Тим за инклузију. Сарадња са родитељима. 

– 15.12.2021.Одељенско  веће нижих разреда. Успех и владање ученика на крају првог 

полугодишта. 

– 18.12.2021.- Наставничко веће. Успех и владање ученика на крају првог 

полугодишта. 

– 18.1.2021. – 31.1.2021. Пружање помоћи и додатне подршке ученицима. Реализовано 

укупно 23 часова 

– 18.1.2021. – 31.1.2020. Помоћ и разговор са ученицима од V до VIII разреда. 

Обављено 6 разговора са ученицима. 

– 18.1.2021. – 31.1.2021. – Сарадња са родитељима/старатељима.Обављено 18 

разговора. 

– 18.1.2021. – 31.1.2021. – Сарадња са установама, организацијама, удружењима и 

Градском управом. 

– 18.1.2021. – 31.1.2020. Помоћ наставницима/учитељима и стручним сарадницима. 

Обављено 14  разговора са наставницима/учитељима. 
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– 18.1.2021. – 31.1.2021. Припрема за рад. Педагошки асистент свакодневни врши 

припрему за рад кроз консултације и договоре са учитељима за сваког ученика. 

– 18.1.2021. – 31.1.2021. Вођење документације. Педагошки асистент свакодневно 

води дневну евиденцију, коју на крају месеца сумира. 

– 1.2.2021. – 28.2.2021. – Пружање помоћи и додатне подршке ученицима. 

Реализовано укупно 36 часова. 

– 1.2.2021. – 28.2.2021. Помоћ и разговор са ученицима од V до VIII разреда. 

Обављено 6 разговора са ученицима. 

– 1.2.2021. – 28.2.2021. Сарадња са родитељима/старатељима. Обављено30 разговора 

са родитељима на терену. 

– 1.2.2021. – 28.2.2021. Помоћ наставницима/учитељима и стручним сарадницима. 

Обављено 7 разговор са наставницима/учитељима. 

– 1.2.2021. – 28.2.2021. Припрема за рад. Педагошки асистент свакодневно врши 

припрему за рад кроз консултације и договоре са учитељима за сваког ученика. 

– 1.2.2021. – 28.2.2021. Вођење документације. Педагошки асистент свакодневно води 

дневну евиденцију, коју на крају месеца сумира. 

– 27.2.2021. 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. 

– 20.2.2021. Рад у стручним органима. Тим за инклузивно образовање. Преглед 

документације ученика који раде по ИОП-у. 

– 1.3.2021. – 13.3.2021. Пружање помоћи и додатне подршке ученицима. Реализовано 

укупно 129 часова. 

– 1.3.2021. – 13.3.2021. Помоћ и разговор са ученицима од V до VIII разреда. 

Обављено 9 разговора. 

– 1.3.2021. – 13.3. 2021. Сарадња са родитељима/старатељима. Обављено 15 разговора. 

– 1.3.2021. – 13.3. 2021. Помоћ наставницима/учитељима и стручним сарадницима. 

Обављено 8 разговора. 

– 1.3.2021. – 13.3.2021. Сарадња са установама, организацијама, удружењима и 

Градском управом. 

– 1.3.2021. – 13.3.2021. Припрема за рад. Педагошки асистент свакодневни врши 

припрему за рад кроз консултације и договоре са учитељима за сваког ученика. 

– 1.3.2021 – 13.3.2021. Вођење документације. Педагошки асистент свакодневно води 

дневну евиденцију, коју на крају месеца сумира. 

– 15.3. 2021. Рад у стручним органима. Тим за инклузивно образовање. Текућа питања. 

– 13.3.2021. 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“. 

– 1.4.2021. – 30.4.2021. Пружање помоћи и додатне подршке ученицима. Реализовано 

укупно 97 часова. 

– 1.4.2021. – 30.4.2021. Помоћ и разговор са ученицима од V до VIII разреда. 

Обављено 13 разговора. 

– 1.4.2021. – 30.4.2021. Сарадња са родитељима/старатељима. Обављено 13 разговора. 
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– 1.4.2021.–30.4.2021. Помоћ наставницима/учитељима и стручним сарадницима. 

Обављено 5 разговора са наставницима/учитељима. 

– 1.4.2021 – 30.4.2021. Сарадња са установама, организацијама, удружењима и 

Градском управом. Одржана 2 састанка. Састанак са представником Градске управе 

и састанак са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, 

пројекатПремошћавање дигиталног јаза за најугроженију децу. 

– 1.4.2021. – 30.4.2021. Припрема за рад. Педагошки асистент свакодневно врши 

припрему за рад кроз консултације и договоре са учитељима за сваког ученика. 

– 1.4.2021 – 30.4.2021. Вођење документације. Педагошки асистент свакодневно води 

дневну евиденцију, коју на крају месеца сумира. 

– 3.5.2021. – 31.5.2021. Пружање помоћи и додатне подршке ученицима у виду 

консултација за време ванредног стања. Реализовано укупно54 часова. 

– 3.5.2021. – 31.5.2021. Помоћ и разговор са ученицима од Vдо VIII разреда. Обављено 

14разговора. 

– 3.5.2021. – 31.5.2021. Сарадња са родитељима/старатељима. Обављено 11 разговора. 

– 3.5.2021. – 31.5.2021. Припрема за рад. Педагошки асистент свакодневни врши 

припрему за рад кроз консултације и договоре са учитељима за сваког ученика. 

– 4.5.2021. – 31.5.2021. Помоћ наставницима/учитељима и стручним сарадницима. 

Обављено 6  разговора са наставницима/учитељима. 

– 30.5.2020. Рад у стручним органима. Тим за инклузивно образовање. Сарадња са 

родитељима. 

– 4.5.2021. – 31.5.2021. Вођење документације. Педагошки асистент свакодневно води 

дневну евиденцију, коју на крају месеца сумира. 

– 21.5.2021. 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. 

– 1.6.2021. – 30.6.2021. Пружање помоћи и додатне подршке ученицима. Реализовано 

укупно 55 часова. 

– 1.6.2021. – 30.6.2021. Помоћ и разговор са ученицима од V до VIII разреда. 

Обављено 10 разговора са ученицима. 

– 1.6.2021. – 30.6.2021. Сарадња са родитељима/старатељима. Обављено 10 разговора 

са родитељима. 

– 1.6.2021. – 30.6.2021. Помоћ наставницима/учитељима и стручним сарадницима. 

Обављено 10 разговора са наставницима/учитељима. 

– 1.4.2021. – 30.4.2021. Сарадња са установама, организацијама, удружењима и 

Градском управом. Одржана 1 састанак. Састанак са представницима Центра за 

интеграцију Рома Ваљево 

– 20.6.2021. Рад у стручним органима. Тим за инклузивно образовање. Извештај и 

вредновање ИОП-а. Разматрање и усвајање извештаја о раду Тима за инклузију. 

– 17.6.2021. 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. 6.2021. Одељенско веће. Реализација плана и програма, успех и владање. 

– 22.23.24.6. 2021. – Матурски испит. 
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– 23.6.2021 – 30. 6. 2021. Припрема месечног извештаја за јун, годишњег извештаја о 

раду педагошког асистента, годишњег извештај Тима за инклузију . 

– 23.6.2021. Наставничко веће.Реализација плана и програма, успех и владање 

 

4. Ваннаставне активности 

4.1. 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 6 ученика. Уочене су следеће 

карактеристике ученика - рецитатора као смернице за даљи рад: 

– Александра Радовановић VII3− 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 VII3 -  воли да рецитује, али има велику трему приликом јавног 

наступа. Не уживљава се довољно у песму. Можда му највише одговара љубавна 

поезија; 

– Матија Солдатовић VI3 – 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 VI3- воли да рецитује, али има велику трему приликом јавног 

наступа. Треба пуно радити на дикцији, јасноћи изговора, интонацији. 

– Филип Марковић VI1 - 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. 

– Тамара Дражић V2 - самопоуздана, амбициозна, са дбором дикцијом. Треба јој 

помоћи да одабере адекватну песму  и унесе емоције у интерпретацију. 

 

Одржано је 29  часова, на којима су ученици припремани за школске програме и 

Општинско и окружно такмичење. Садржаји којима је посвећена пажња: 

– основни принципи версификације – теорија, 

– основни принципи версификације – вежба на конкретном делу, 

– поезија у интерпретацији драмских уметника, 

– 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 први пут је одржано 

онлајн због актуелне епидемиолошке ситуације. Нашколско такмичење је изашло 6 
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ученика, а не  општинском нивоу је учествовало пет ученика. Матија Солдатовић 

освојио је треће место на општинском такмичењу. На окружно такмичење пласирали су 

се Матија Солдатовић, Филип Марковић, Лазар Петровић и Александра Радовановић. 

Нико од ученика није оставрио пласман на републичко такмичење. 

 

Рецитаторску секцију водила је Мирјана Смоловић, професор српског језика. 

4.2. 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 2020/2021. години били су следећи 

ученици: Анђела Савић (V разред), Јован Рајовић (V разред), Лола Радивојевић, Матија 

Солдатовић, Вања Танасијевић, Филип Марковић и Давид Додовић (VI разред) 

Александра Радовановић, Лазар Петровић, Ана Тешић и Лазар Грујичић (VII 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. 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 11 ученика   VI  и  VII 

разреда у раду Читалачког клуба у оквиру Клетовог „Читалачког маратона 3ˮ, који 

окупља око 520 школа и преко 10000 ученика. Ученици су током пет радиониц 

тумачили пет романа из овогодишње едиције, неки од њих учествовали су и у Летњем 

Читалачком маратону. 

 

Радови чланова литерарне секције нашли су се у овогодишњем школском листу. 

Ученици су похваљени за своје залагање, уз жељу да буду још бољи у будућем раду.  

 

Руководиоци секције су Рајна Бранковић и Мирјана Смоловић, наставници српског 

језика и књижевности. 

4.3. 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. 
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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 и за крај школске године посвећен осмацима. 

 

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 и Стефан Савић – технички уредници 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). 

 

Руководилац секције је Љиљана Павловић, наставник српског језика. 

4.4. 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 ће 

ученици изводити пред својим вршњацима. Пригодне и наменске тачке припремане су 

и  за Дан Светог Саве и Дан школе, али које нису изведене због  ограничења изазваних 

пандемијом вируса. 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 углавном онлајн. 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. 

 

Најбоље урађене представе су: “Лоза Немањћа”, сцене из филма, “Аналфабета” 

Бранислава Нушића и “И ми трку за коња имамо”  

 

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. 
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4.5. 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 

успешнa сарадња са образовно-културним институцијама у Ваљеву (Музеј, Библиотека, 

Гимназија). Секцију је водила Рајна Бранковић, професор српског језика и 

књижевности. Секција је награђена од Друштва за српски језик и књижевност. 

 

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; 

 Обрађиване су и сталне теме: 

– 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 седмог један разреда.  

 

На завршном састанку секције анализиран је рад у протеклом периоду. Закључено је, да 

је било мање заједништва чланова у раду због ковида. 

4.6. 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.  

 

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.  

 

Чланови секције су учествовали у еколошком квизу, уређењу паноа у кабинету 

биологије и холу школе, изради зидних новина, уређењу кабинета биологије. 
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4.7.Саобраћајна секција 

 

Секција jе у школској 2020/2021. 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 

 

Због лоше епидемиолошке ситуације, рад секције се одвијао онлајн до јуна 2021. 

 

У јуну су се отвориле могућности за вожњу бицикла на полигону спретности. 

 

септембар 2020. 

–  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, као и знакова које даје саобраћајни милиционер на раскрсници 

 

октобар 2020. 

– 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. 

–  свака област је евалуирана решавањем саобраћајних тестова. 

 

новембар 2020. 

– 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 2020. 

– 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. 

–  свака област је евалуирана решавањем саобраћајних тестова. 

 

јануар 2021. 

– обрађивано је укључивање и искључивање из саобраћаја, као и полукружно окретање 

возила 

–  свака област је евалуирана решавањем саобраћајних тестова. 
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фебруар 2021. 

–  обрађивана су правила заустављања и паркирања возила, дефиниције претицања, 

мимоилажења и обилажења 

–  свака област је евалуирана решавањем саобраћајних тестова. 

 

март 2021. 

–  обрађивани су делови бицикла, као и његово одржавање. 

–  због предстојећих (потенцијалних) такмичења проучен је Правилник такмичења 

„Шта знаш о саобраћају?“ (начин и време израде тестова, вожња бицикла на полигону 

спретности, симулација градске вожње). 

–  онлајн решавање тестова са Општинских такмичења везаних за саобраћајне знакове 

 

април 2021. 

– онлајн решавање тестова са Општинских, Окружних и Републичких такмичења 

везаних за кретање пешака, бициклисте и мопеда на регулисаној раскрсници 

 

мај 2021. 

– онлајн решавање тестова везаних за кретање пешака, бициклисте и мопеда на 

нерегулисаној раскрсници, уз важан осврт на саобраћајне знакове 

 

јун 2021. 

–    вожња бицикла на полигону спретности 

–   систематизација градива 

4.8. Историјска секција 

 

Историјска секција је организована за ученике од 5. до 8. разреда. Циљ секције је да се 

кроз израду тематских паноа, реферата, хронолошких табела, ППТ презентација и 

родослова, подстакне интересовање ученика за светску и националну историју  и 

развије  истраживачки дух 

 

У току ове школске године ученици су групно радили на прикупљању материјала и 

изради паноа за следеће теме: 

–   „21. октобар -Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату“ 

–„11. новембар - Дан примирја у Првом светском рату“ 

–     „Растко Немањић“ 

-„Сретење - Дан државности Републике Србије“ 

 

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 Обреновића. 

 

Израдом ППТ презентација обрађене су следеће теме: 

–  „Словенска митологија“ 

– „Милан Обреновић - први српски нововековни краљ“ 

– „Наоружање у Другом  светском рату“ 

– „Културне и друштевене прилике у Краљевини Југославији“ 

– „Техника ратовања и наоружање у Првом светском рату“  
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Ученици петог разреда су радили на изради ленте времена „Периодизација прошлости“ 

као и изради породичног стабла. 

 

Рад секције био је прилагођен специфичним околностима због настале  пандемијске 

ситуације. 

4.9. Географска секција 

 

Према плану и програму рада у школској 2020/2021. години Милосав Милић, наставник 

географије, руководио је географском секцијом и одржао је 36 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:  

 

Овим видом наставе обухваћени су они ученици који показују смисао и интересовање 

за географију. Одлуком Географског друштва Србије није било такмичењеа због 

неповољне  епидемиолошке ситуације.   

 

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. 

  

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. 

4.10. Секција енглеског језика 

Секција енглеског језика је реализована у седмом разреду са 36 часова. На часовима је 

присуствовало неколико ученика седмог разреда. 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 и правили презентације на енглеском језику. 
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4.11. Секција немачког језика 

Секција је организована за ученике свих 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. 

У оквиру секције немачког језика, важне су следеће теме: 

26.9.2020. - Изложба поводом Европског дана језика 

20.11.2020. - Поводом Светског дана детета, који се обележава 20. новембра, 

постављена је у холу школе изложба „Златни кључ слободе“ 

03.12.2021. - Ученици су се упознали са прославом и обичајима на Бадње вече и Божић 

у Немачкој. 

17.12.2020. – Изложба поводом 250 година од рођења Лудвига ван Бетовена 

02.03.2021. - У циљу обележавања годишњице смрти Ане Франк послати онлајн 

материјали на тему њеног живота, скривања и смрти. 

6.3.2021. - Поводом Дана жена изложба о знаменитим женама Србије 

20.3.2021. Виртуелна изложба „Настава на даљину? Kein Problem! Deutsch macht Spaß!" 

Ученици су, такође, радили и презентације на тему “Берлин” и тако се упознали са 

културом и начином живота у овом граду. 

4.12. Секција шпанског језика 

Секција шпанског језика у школској 2020/2021. години је организована за 

заинтересоване ученике који су желели да прошире знања из шпанског језика. Због 

пандемије и ванредног стања у држави, часови секције су реализовани 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. 

 

23. априла 2020. године обележили смо Дан књиге читањем стихова на шпанском 

језику као и израдом паноа о познатим шпанским писцима. У овој активности 

учествовали су ученици: Емина Јовановић VII3, Ана Тадић VII3, Вукашин Недељковић 

VII3, Урош Мишковић VII2, Данило Тројанчевић VI1, Давид Додовић VI1, Лана 

Стефановић V3 и Василије Трифковић V3. О овом догађају је снимљен 

филмићhttps://www.youtube.com/watch?v=8CeSGSZ7GcI 
 

За крај године ученици су уредили и шпански кутак у школи паноима, књигама и 

порукама на шпанском језику. 

https://www.youtube.com/watch?v=8CeSGSZ7GcI
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4.13. Секција из физике 

Ученици VI, VII и VIII разреда су, са наставником физике,  учествовали у разним 

експериментима који су организовани у блиској вези са дододатном наставом. Због 

настале епидемиолошке ситуације и прекида наставе у Школи, поједини планирани 

часови  нису одржани. 

4.14. Информатичка секцијa 

 

Школске 2020/2021. године ученици су интересовање за учешће у секцији из 

информатике и рачунарства, али је оно због ситуације у којој се одвијала настава било 

неупоредиво слабије него ранијих година.  

 

Због актуелне пандемије такмичење из информатике и рачунарства се у целој 

Републици Србији одржавало онлајн. На такмичењу су учествовали ученици VIII 

разреда Часлав Протић VIII1 и Лука Протић VIII1. Остварили су пласман на окружно 

такмичење.  

 

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 16. до 20. новембра 2020. године у Школи je одржано Mеђународно 

онлајн такмичење из рачунарске и информатичке писмености „Дабар” на школском 

нивоу. На такмичењу је учествовало више од 100 ученика старијих разреда – у 

категорији „Дабарчић” и „Млади дабар”. Ученици су врло заинтересовано учествовали 

у решавању задатакa.  

4.15. Математичка секцијa 

Математичка секција је организована у блиској вези са дододатном наставом. 

 

Укупно је одржано 7 часова секције у VI и VIII разреду.  

 

5. Извештаји рада додатне наставе 

5.1. Математика у IV разреду 

Наставним планом за IV разред предвиђени су часови додатне наставе из математике. 

Због рада по групама, и нове организације рада додатна настава је реализована на 

даљину. Реализовано је 36 часова. Сви часови који су реализовани били су 

презентовани путем мејла, вајбер-групе или  на гугл-учионици, и примера за 

самостални рад, које су ученици добијали у штампаној форми. 

 

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 и троуглa. 
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-28. 2. 2021. Општинско такмичење из математике је одржано у Првој основној школи, 

од 10 часова. На такмичење је ишло девет ученика 4.разреда, према пропозицијама 

овогодишњег такмичења, ради поштовања епидемиолошких мера. То су: Ања Суботић, 

Немања Додевски, Милан Алексијевић, Вук Гавриловић, Марко Милутиновић, 

Николина Стевановић, Андрија Димитријевић, Немања Качар, Јустин Матић. 

Похваљени су: Немања Додевски, Јустин Матић и Николина Стевановић. 

Награде: Ања Суботић (3.награда) и Милан Алексијевић (3.награда). 

-25. 4. 2021. Окружно такмичење из математике је одржано након одлагања, у Првој 

основној школи. На овом такмичењу учествовали су: Ања Суботић, Немања Додевски, 

Милан Алексијевић. Ученике је пратила Весна Андрић. 

Похвале: Ања Суботић и Милан Алексијевић (3-3) 

Tакмичењe „Кенгур без границаˮ, oве школске године одржано је због пандемије 

корона вируса тек у јуну, тачније 10. 6. 2021. „Кенгур без граница“, организовано је за 

ученике од 1-4. разреда. Учествовало је 26 ученика четвртог разреда. 

 

5.2. Математика од V до VIII разреда 

Додатну наставу у школској 2020/2021. години реализовали су Маја Станковић, Јелена 

Лазаревић и Марија Вуковић, наставници математике. Додатна настава је реализована 

по предвиђеном плану и програму за школску 2020/2021. годину, уз одређене промене 

због ванредне ситуације. Настава је реализована за ученике V, VI, VII и VIII разреда, у 

укупном обиму од 84 школских часова.  

 

На Општинском такмичењу су учествовали: Диона Даниловић V3 (похвала), Анђела 

Савић V2 (похвала), Вања Танасијевић VI3 (похвала), Матија Солдатовић VI3 (похвала), 

Лука Богдановић VI2, Вук Обрадовић VI1, Стефан Савић VIII3 (похвала), Часлав Протић 

VIII1, Лука Протић VIII1.  

 

На Окружном такмичењу су учествовали: Диона Даниловић V3 (похвала), Матија 

Солдатовић VI3 (III место), Вања Танасијевић VI3 (похвала),  Часлав Протић VIII1 (III 

место), Лука Протић VIII1. 

5.3. Српски језик 

Додатна настава из српског језика у V разреду 

Додатну наставу из српског језика у V разреду реализовале су Рајна Бранковић и 

Мирјана Смоловић, наставници српског језика и књижевности. 

 

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: Сергеј Крстић, Лука Милошевић, 

Ђурђа Давидовић, Наталија Савић и Јован Рајовић V1, Анђела Савић, Дуња Поповић и 

Невена Тепић V2  Милица Ђерић , Лидија Крунић, Вишња Ђурђевић, Василије 

Трифковић, Диона Даниловић и Илија Андрић V3. Због пандемије изазване вирусом 
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короне и неповољне епидемиолошке ситуације такмичења из српског језика и језичке 

културе нису одржана за V разред. 

 

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 Љиљана Павловић, професор 

српског језика, похађали су следећи ученици: Матеја Андрић, Милица Деспотовић, 

Давид Додовић, Бојан Мићић, Лазар Јовановић, Филип Марковић, Тијана Јанковић и 

Татјана Недељковић. Додатну наставу из српског језика, коју је реализовала Мирјана 

Смоловић, професор српског језика, похађали су следећи ученици одељења VI2 и VI3: 

Лука Богдановић, Војин Остојић, Вељко Митровић, Вања Танасијевић и Андреј 

Николић. 

 

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 

на Школском такмичењу из српског језика и језичке културе.  

 

Због пандемије изазване вирусом короне и неповољне епидемиолошке ситуације 

такмичења из српског језика и језичке културе нису одржана за VI разред. 

 

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. 

 

Ученици су успешно пратили све програме додатне наставе. 

 

Додатна настава из српског језика у VII разреду 

 

Додатну наставу из српског језика у седмом разреду реализовале су Рајна Бранковић и 

Мирјана Смоловић, професори српског језика и књижевности. Наставу су похађали 

следећи ученици VII разреда: Ана Вилотијевић, Нађа Косић, Ивана Спасојевић из VII1, 

Анђела Анђелковић, Михаило Гајић и Сташа Кузељевић из VII2 и Ана Тешић, 

Александра Радовановић и Лазар Петровић VII3 .  

 

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. 

 

Због пандемије изазване вирусом короне и неповољне епидемиолошке ситуације 

такмичења из српског језика и језичке културе нису одржана за VII разред. 

 

У додатној настави са ученицима VII 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. 

http://www.eucionica.rs/
http://www.eucionica.rs/
http://www.eucionica.rs/
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Додатна настава из српског језика у VIII разреду 

Додатну наставу из српског језика у VIII разреду реализовала је Љиљана Павловић, 

наставница српског језика. Наставу су похађали ученици: Душица Јовановић, Ирина 

Ђурић, Урош Исаиловић, Марија Младеновић, Мина Филповић, Стефан Савић и 

Матија Пантелић и Софија Давидовић. 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. Ученица Софија Давидовић се пласирал на општински 

ниво такмичења Књижевна олимпијада, али због изолације није учествовала. На 

Школском такмичењу из српског језика и језичке културе тест су добро урадили: Мина 

Филиповић, Урош Исаиловић и Ирина Ђурић  и пласирале се на Општинско 

такмичење. Због пандемије изазване вирусом короне ученици се нису такмичили на 

осталим нивоима. 

 

5.4. Физика 

 

 Додатна настава је реализована по Плану и програму током  школске 2020/2021. 

године, уз појачан рад пред такмичења с тим што је због пандемије вируса корона у 

појединим тренуцима 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 2020/2021. године похађало је 10 ученика VI разреда, 8 

ученика VII разреда и 7 ученика VIII разреда.  

  

Општинско такмичење из физике је одржано  у Основној школи „Андра Савчићˮ. 

Ученици који су се пласирали на Окружно такмичење били су: Стефан Савић,  ученик  

VIII разреда и  Матија Солдатовић ученик VI разреда. 

  

5.5. Хемија 

 

Додатна настава је извођена по Плану и програму. С обзиром на ванредне околности и 

пандемију Корона вирусанастава се одвијала комбиновано, онлајн преко мејла и у 

школи. Настава је реализована за ученике VII иVIII разреда. Овај вид наставе је 

похађало 4 до 6 ученика VII разреда и 3 до 5 ученикa VIII разреда. 

  

Школско такмичење их хемије је одржано 24.фебруара 2021. године. На такмичењу је 

учествовало 7 ученика Школе (2 ученика VIII разреда и 5 ученика VII разреда). На 

Општинско такмичење су се пласирали ученици (VIII1)Огњен Пешић и(VIII3    разреда 

Стефан Савић.  
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У Основној школи „Сестре Илићˮ 6. марта 2021. је одржано Општинско такмичење из 

хемије. Ученик Огњен Пешић(VIII1)није се пласирао на Окружно такмичење. 

 

Додатна настава се одвијала у зависности од заинтересованости ученика и 

епидемиолошке ситуације. 

5.6. Биологија 

Додатну наставу су похађали ученици од 5 до 8 разреда. На часовима додатне наставе 

продубљиване су теме са редовне наставе. 

 

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. 

 

Oве школске године због пандемијске ситуације такмичења из биологије нису одржана. 

 

5.7. Историја 

 

Додатна наставе из историје организована је за ученике петог, шестог, седмог и осмог 

разреда. Часови додатне наставе  у току школске 2020/2021 године су се одвијали путем 

наставе на даљину због пандемијске ситуације у земљи. Према плану и програму рада у 

школској 2020/2021. години, реализовано је 36 часова додатне наставе . Због 

пандемијске ситуације садржај додатне наставе, који је планиран на почетку школске 

године  је делимично измењен, али су   циљеви и задаци остварени. 

 

С обзиром да су чланови актива наставника историје Ваљева донели одлуку да ове 

године не припремају ученике за такмичење због неизвесности његовог одржавања, 

тежиште додатне наставе је било на проширивању наставних садржаја путем гледања  и 

коментарисања документарних, играних и анимираних филмова историјске садржине. 

Ученици су такође имали могућност  да раде на одабраним   историјским изворима. 

Највеће интересовање ученици су показали за учешће у онлајн  квизовима  у којима су 

на занимљив начин могли да провере и прошире своје знање. 

 

5.8. Географија 

Према плану и програму рада у школској 2020/2021. 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 географију. 

Програмом рада нису планирана такмичења за V и VI разред. 

 



135 

 

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.  

5.9. Енглески језик у старијим разредима  

У току школске 2020/2021. године одржано је 72 додатне наставе, од чега 66 часова у 

седмом разреду, а у петом разреду 6 часова. Часовима додатне наставе су 

присуствовали ученици који су показали интересовање за додатни рад из енглеског 

језика. Због пандемије корона вируса и проглашења ванредног стања у држави, додатна 

се реализовала преко интернета. 

На часовима додатне за пети разред ученици су вежбали садашња времена која су 

учили у овом разреду кроз текстове и кроз појединачне реченице, модалне глаголе, 

бројиве и небројиве именице, присвојне придеве, објекатске заменице, будуће време − 

Going to , показне придеве и друго. 

Ученици седмог разреда су читали 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, први и други тип кондиционалних реченица, поређење придева, грађење и 

поређење прилога, модалне глаголе, фразалне глаголе и друго. 

У току школске 2020/2021. године одржано је 72 додатне наставе, од чега 60 часова у 

осмом разреду, а у шестом разреду 12 часова. Од 60 часова у осмом разреду 50 је 

одржано на даљину а 10 часова непосредно у школи и то су били завршни часови 

припреме за општинско такмичење и припрема за полагање пријемног испита за 

Филолошко одељење Ваљевске гимназије. Ученици су вежбали и усавршавали 

граматичке јединице и вежбали разговор на задату тему. Ученици шестог разреда на 

часовима додатне наставе су богатили  свој речник и правили постере који илуструју 

граматичке и лексичке јединице обрађење на редовним часовима. 

5.10. 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 

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 ученике осмог 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 општинском 

такмичењу из немачког језика је ученица осмог разреда, Ирина Ђурић, освојила друго 

место и обезбедила пласман на окружно такмичење. На пријемном за билингвално су 

сви ученици остварили успешне резултате. 
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5.11. Шпански језик 

 

Додатна настава шпанског језика у школској 2020/2021. години је организована за 

заинтересоване ученике који су желели да прошире знања из шпанског језика. Због 

пандемије и ванредног стања у држави, часови секције су реализовани на даљину. 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. 

 

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. 

 

23. апприла 2020. године обележили смо Дан књиге читањем стихова на шпанском 

језику као и израдом паноа о познатим шпанским писцима. 

За крај године ученици су уредили и шпански кутак у школи паноима, књигама и 

порукама на шпанском језику. 

 

6. Извештаји рада допунске наставе 

6.1. Српски језик и математика у I разреду 

Допунска настава у првом разреду је обухватила предмете српски језик и математику.  

 

Одржано је по 36 часова допунске наставе  из оба предмета, укупно 72 часа у школској 

2020./2021. години у оба одељења. 

 

Допунска настава  је извођена по посебном начину рада због поштовања епидемијских 

мера које су прописане. Часови допунске наставе су реализовани онлајн. 

 

На допунској настави из српског језика у првом полугодишту школске 

2020./2021.године највише се радило на описмењавању штампаним словима ћирилице и 

читању. Ученици су напредовали у складу са својим могућностима. 

 

У другом полугодишту наставило се са вежбама писања штампаним и писаним словима 

ћирилице, са вежбама читања, коришћење знакова 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 напредовали, али је неопходно наставити са радом у другом разреду. 
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На допунској настави из математике у првом полугодишту увежбавано је сабирање и 

одузимање до 20.Сви ученици су напредовали, али је са радом на овим садржајима 

настављено у другом полугодишту. 

 

У другом полугодишту увежбавано је сабирање и одузимање до 100, једноставни 

текстуални задаци, као и задаци са више рачунских операција. 

  

Ученици са прилагођеним програмом рада савладали су рачунске операције са 

бројевима до 10. 

 

За време пандемије допунски часови су везани за видео- лекције на РТС каналу и 

коришћене су за обнављање и утврђивање наставних садржаја. 

6.2. Српски језик и математика у II разреду 

Допунска настава у другом разреду је обухватила предмете српски језик и математику.  

 

Одржано је по 18 часова допунске наставе из оба предмета, укупно 36 часова у  

школској 2020/2021. години у сва три  одељења.  Допунска настава је извођена по 

посебном начину рада због поштовања епидемијских мера које су прописане. Часови 

допунске наставе су реализовани онлајн. Допунску наставу из оба предмета су 

похађали следећи ученици: Давид Бераковић, Јован Радовановић, Никола Селаковић, 

Андреј Тадић и Лазар Тодоровић (II1). Бењамин Гољићи, Никола Јованов и Бојана 

Николић (II2); Немања Веселиновић, Деспот Јанковић, Коста Срећковић и Вукашин 

Тешић (II3). 

 

Допунску наставу из српског језика похађао је  ученик: Василије Гајић (II3).     

 

На допунској настави из српског језика у првом полугодишту школске 2020/2021. 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  допунски часови су везани за видео-лекције на РТС каналу и 

коришћене су за обнављање и утврђивање наставних садржаја. 
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6.3. Допунска настава из српског језика и математике у III разреду 

 

Допунска настава у трећем разреду је обухватила предмете српски језик и математику. 

 

Одржано је по 18 часова допунске наставе из оба предмета, укупно 36 часова у  

школској 2020/2021. години.  Допунска настава је извођена по посебном начину рада 

због поштовања епидемијских мера које су прописане. Часови допунске наставе су 

реализовани онлајн. Допунску наставу из оба предмета су похађали следећи ученици: 

Немања Кузмановић, Анђела Јовановић, Никола Матић, Маријана Ненадовић, Давид 

Ђорђевић (III1); Магдалена Ивановић, Вук Петровић и Нађа Спасојевић(III2); Алекса 

Ђурић, Александра Савић, Хана Богдановић, Анђела Ђорђевић, Душан Павловић  (III3). 

  

Допунску наставу из српског језика похађали су  ученици: Зоран Ђорђевић и Љујић 

Бранислав(III1).     

 

Допунску наставу из српског језика похађали су  ученици: Марко Јанковић и Ђорђе 

Рајовић (III3). 

 

Допунску наставу из математике похађали су ученици: Ђурђина Урошевић и Вања 

Тодорић (III1). 

 

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, а неки су радили и на описмењавању штампаним словима 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. Сви ученици су доста напредовали, али је 

неопходно да се настави са радом. 

 

На допунској настави из математике у првом полугодишту увежбавано је сабирање и 

одузимање бројева до 1000, 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 са прилагођеним програмом рада су савладали рачунске операције са 

бројевима до 20.  

   

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. 
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6.4. 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 похађали допунску наставу и остварили знатан напредак у раду и савладавању 

планираних садржаја. Неки часови су морали бити реализовани у одељењу, а неки 

онлајн. 

 

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 садржаја које треба дорадити и обновити због тога је потребно наставити са  

интензивнијим  радом  у наредној школској години. 

 

6.5 Математика V-VIII разред 

Допунску наставу у току школске 2020/2021. године реализовали су Маја Станковић, 

Тамара Лазић, Јелена Лазаревић и Марија Вуковић, наставници математике. 

 

Допунскa наставa је реализована по потреби са ученицима V, VI, VII и VIII разреда у 

укупном обиму од  119 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 број 

ученика имао проблеме у савладавању наставних садржаја, поготово због наставе на 

даљину услед пандемије. Ти ученици су упућени на часове допунске наставе. Допунска 

настава се реализовала на даљину, а уз сагласност директора и у просторијама школе. 

Један број ученика се ретко укључивао у допунски рад, иако им је помоћ у учењу била 

неопходна. О начинима реализације 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 евиденција о укупном броју часова на којима су присуствовали и садржаји 

рада налазе се у дневнику. 
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6.6. Српски језик V-VIII разред 

У одељењима V разреда допунску наставу реализовале су Рајна Бранковић и Мирјана 

Смоловић, наставници српског језика и књижевности. Било је неопходно да се ради 

индивидуално, онлајн и у школи. 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: Тијана Грујичић и Валентино Митровић V1, Урош 

Мијаиловић, Јована Исајловић, Михаило Вилотић, Алекса Миловановић, Јован 

Фетовски и Драгиња Митровић V2 и Тара Тешић V3.  

 

Допунску наставу са ученицима VI разреда 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 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: Данило Тројанчевић VI1, ЛанаЛукић VI1 и Урош Станојевић 

VI1, Живота Спасојевић VI1 Љубисав Митровић, Габријела Романовић, Алекса 

Усаиновић, Милован Живковић VI2, Немања Вуковић, Милан Ђорђевић, Урош 

Радосављевић, Надица Крстић VI3. 

 

Допунску наставу са ученицима VII разреда реализовале су Рајна Бранковић и Мирјана 

Смоловић, наставнице српског језика и књижевности. Било је неопходно да се ради 

индивидуално, а затим су ученици укључени у рад групе. Тешке  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: Стефан Жупац и Лазар Јовановић из VII1 и 

Анђела Челекетић из VII2,  Вукашин Недељковић, Тијана Јелић, Виктор Митровић, 

Вукашин Недељковић и Максим Тошић VII3.  

 

У допунској настави са ученицима од V до VII 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 VIII разреда реализовалa је Љиљана Павловић, 

наставник 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 

http://www.eucionica.rs/
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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.  

 

На часове су долазили: Јелена Митровић, Петар Радосављевић, а повремено и по 

различитим областима: Лука Павловић, Филип Милинковић, Теодора Миловановић и 

Кристина Ђедовић. 

 

Сви ученици су изашли на Завршни испит и положили га. 

6.7. Хемија 

Допунскa наставa сe у току школске 2020/2021. године реализовала по потреби са 

ученицима VII и VIII разреда. 

 

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.  

6.8. Физика 

 

Допунска настава је у току школске 2020/2021. године извођена по потреби за ученике 

VI, VII и VIII разреда, у укупном обиму од 20 часова с тим што је извођена у складу са 

препорукама Министарства просвете 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. 

6.9. Енглески језик V-VIII разред 

У току школске 2020/21 године одржано је 36 часова допунске наставе у петом разреду. 

Због пандемије корона вируса и проглашења ванредног стања у држави, часови су 

одржавани на даљину, преко интернета. 

 

Часовима допунске наставе петог разреда присуствовали су ученици којима је  била 

потребна додатна помоћ. Вежбањем су утврђивана глаголска времена која су учена у 

петом разреду.Ученици радили вежбања на основу којих су успели да савладају 



142 

 

најосновније градиво предвиђено за тај узраст. Били су слободни да питају све што им 

није било јасно, што нису савладали на редовним часовима. 

6.10. Енглески језик IV разред 

У току школске 2020/2021. 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. 

6.11. Немачки језик 

Допунска настава је реализована за ученике седмог разреда. По потреби су ђаци 

одељења VII1 и VII2 долазили у школу или радили додатно онлајн материјале на теме 

из школског плана и програма. Пажња је посвећена граматици и вокабулару. Највише 

су рађени презент и перфекат, садашње и прошло време, као и зависне реченице. Кроз 

интересантне вежбе обнављане су и речи, али и писање кратких мејлова. Путем 

интернета слати су и текстови за читање, па би ученици решавали питања у вези са 

њима и на тај начин, такође, учили или се подсећали речи на немачком језику.  

7. Извештај припремне наставе 

7.1. Математика 

Припремна настава за полагање завршног испита из математике је реализована 

континуирано током школске године за три одељења осмог разреда. Наставници 

математике Јелена Лазаревић и Марија Вуковић одржале су укупно 60 часа припремене 

наставе, припремајући ученицима наставне материјале у облику тестова, подељених по 

нивоима и областима. Наставу је редовно похађао одређен број ученика. Коришћена 

литература: Збирка задатака из математике за завршни испит у основном образовању и 

васпитању за школску 2020/2021. годину издата од стране Завода за вредновање 

квалитета образовања и васпитања у Београду. 

7.2. Српски језик 

Припремна настава за полагање Завршног испита из српског језика је реализована 

континуирано током школске године, за сва три одељења VIII разреда. Љиљана 

Павловић, наставници српског језика, одржала је 44 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 
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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. 

 

Настава је реализована на даљину, коришћењем мита на гуглучионици. Сви ученици су 

изашли на Завршни испит и положили га. 

7.3. Биологија 

Припремна настава из биологије за полагање завршног испита у Основној школи за 

ученике VIII разреда реализована је са 20 часова. У току одржавања припремне наставе 

обрађиване су наставне теме по избору наставника из градива V, VI, VII и VIII разреда. 

На часовима су присуствовали ученици из сва три одељења VIII разреда. 

 

7.4. Хемија 

 

Припремна настава за полагање Завршног испита из хемије је реализована у периоду од 

12. маја до 16. јуна 2021. године, са одржаних 22 часа у учионици у Школи.. . 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. 

7.5. Физика 

 Припремна настава из физике за полагање Завршног испита је реализована у периоду 

од 19. маја до 20. јуна 2021. године, са укупно 20 часова. Настава је организована у 

складу са препорукама Министарства просвете. 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. 

 

7.6. Историја 

 

Припремна настава из историје за полагање завршног испита је реализована 

континуирано у току другог полугодишта школске године. Одржано је 20 часова: 8 

часова у току другог полугодишта, а 12 након завршетка школске године, непосредно 

пре полагања завршног испита.  На часовима су обновљене све наставне области од V 

до VIII  разреда. Наставу су похађали ученици из сва три одељења VIII разреда. 

Ученицима који нису похађали припремну наставу у школи пружена је могућност 

обнављања градива онлајн, углавном путем решавања квиз питања.  
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7.7. 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. 

 

8. 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. 

 

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 

2020/2021. године налази се у Извештају Тима за стручно усавршавање, којим је 

руководила Биљана Тодоровић, наставник музичке културе.  

8.1. Менторство у школској 2020/2021. години 

У току школске 2020/2021. године реализован је менторски рад са следећим 

сарадницима: 

1. Милкица Марјановић, наставник олигофрено педагог, студентима Факултета за 

специјалну едукацију и рехабилитацију: Дуњи Јанковић и Анђели Вукићевић, 

тифлолошки смер,  Јовани Симеуновић, смер дефектологија – модул 

сензомоторичке сметње и поремећаји, Јелени Вићентијевић и Марији Лазаревић, 

смер дефектологија – модул сметње и поремећаји слуха. 

 

9. Здравствена заштита 

9.1. Школски стоматолог 

Зубна амбуланта је важан сегмент јер Школа поред образовања и васпитања води 

рачуна и о здрављу ученика.  

 

Ординрајући лекар у току школске 2020/2021. године била је Јасмина Лома, а зубни 

техничар Радовић Милена. Радно време амбуланте било је прилагођено измењеном 

начину рада, па је уторком преподне била отворена за ученика млађих разреда, док је 

средом поподне радила са ученицима старијих разреда.  
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У току школске 2020/2021. године у зубној амбуланти Школе урађено је: 

– укупно прегледа – 350; 

– здравстевно-васпитни рад – 350; 

– флуоризација – 380; 

– пломбе – 104; 

– превентивне пломбе – 50; 

– заливање фусура – 66; 

– уклањање наслага – 315. 

 

10. Хуманитарне акције Школе 

Поносни смо на чињеницу да се ученици и запослени наше Школе увек радо одазову 

хуманитарним акцијама, а неретко их и сами покрећу. 

 

Током октобра месеца 2020. године у школи је организована акција прикупљања 

хуманитарне помоћи за Милоша Пијановића, нашег бившег ученика. Запослени су 

сакупили 101180,00 динара. Ученици одељења 3/2, у које иде Милошев брат Вук, 

прикупили су 17600,00 а некадашњи Милошеви другари из одељења 13500,00 динара. 

 

Ученици 4-1 на иницијативу родитеља ученика Јелене Весић, прикупили су 5000 

динара за лечење девојчице Лане (децембар, 2020.). 

 

За помоћ породици Ситарица, чији је отац изненада преминуо, одељење I3 прикупило 

је 13000 динара, док је колектив Школе помогао са 47000 динара. 

 

Поводом обележавања Дана школе ученици одељења са сметњама у развоју и ученици 

из продуженог боравка су спровели акцију “Друг другу“.  Ученици одељења са 

сметњама у развоју су правили и поклонили магнете ученицима из продуженог 

боравка, а они су њима поклонили слатке пакетиће. 

 

Пластичне чепове, које смо сакупљали од почетка школске 2020/2021. године,  предали 

смо  Удружењу родитеља деце, омладине и одраслих са сметњама у развоју „Загрљај“. 

Наша донација ће помоћи деци из Ваљева да што пре добију неопходна ортопедска 

помагала.  
 

11. Пројекти 

У току школске 2020/2021. 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 2020. 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 
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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 са 24 нове књиге домаће 

књижевности.   

2. Пројекат „Набавка бесплатних уџбеника и других наставних средстава“ 

У току школске 2020/2021. 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; 

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, 

Драган Павловић, 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 2020/202. годину остварило је 94 ученика 

Школе: 11 ученика I разреда; 12 ученика II разреда; 17 ученика III разреда; 11 

ученика IV разреда; 5 ученика V разреда; 15 ученика VI разреда; 11 ученика VII 

разреда; 12 ученика VIII разреда. 

3. Наша школа је током децембра месеца 2020. године била одабрана да учествује у 

пројекту „Креативни дигитални изазов за врхунске школе и врхунске 

ђаке“компаније Golux Technologies d.o.o. и Golux IT Education d.o.о. спроведеног у 

партнерству са најбољим учитељима и наставницима Србије и света окупљеним 

око УГ КРЕАТИВА и Дечјег истраживачког центра „Чаробно село“. У оквиру овог 

дигиталног изазова подељено је  36 школских пакета, које чине годишње 

стипендије за упис Креативне дигиталне школе. Пакети су додељени оним 
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школама, које припадају групама школа које су на екстерном вредновању добиле 

највише оцене. 

Стипендије су добили следећи ученици школе: 

 Новица Несторовић, I2 

 Лена Беговић, II2 

 Вања Удовичић, III3 

 Немања Додевски, IV3 

 Василије Трифковић, V3 

 Филип Марковић, VI1 

 Тијана Дашковић, VII1 

 Марија Младеновић, VIII2 

 

Стипендирани ученици су  искључиво ученици са најбољим оценама, како би се 

показало да се труд и вредан рад исплате. 

 

12. Издавачка делатност школе 

12.1. Школски лист 

Школски лист под називом „Наш глас“ објављује се једном годишње, у месецу марту, 

пред обележавање Дана 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. 

 

У припреми школског листа учествовали су  наставници српског језика, учитељи,  

чланови новинарске и ликовне секције. Главни и одговорни уредник листа била је 

Љиљана Павловић, наставник српског језика и књижевности, док је технички уредник 

била  Бојана Лаловић-Милановић, библиотекар Школе. 

 

Школски лист за 2020/2021. годину доступан је само у електронској верзији на сајту 

Школе (у делу „Ученици“/„Наш глас“ – лист ученика/„Наш глас“2021). 

 

13. Награђени ученици 

13. 1. Награђени ученици на такмичењима у организацији Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја 

Ученици Школе учествовали су на  такмичењима које је организовало Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја. 

 

Због епидемилошке ситуације бројна такмичења нису ни одржана, а нека су 

реализована само до одређеног нивоа.  
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Страни језик 

Р.Б. Име и презиме ученика Разред Језик Окружно 

1. Ирина Ђурић VIII немачки учешће 

 

Физика 

Р.Б. Име и презиме ученика Разред 

 

Општинско 

 

1. Стефан Савић VIII учешће 

2. Матија Солдатовић VI учешће 

 

Математика 

Р.Б. Име и презиме ученика Разред 

Општинско

такмичење 

28.2.2021. 

Окружно 

такмичење 

25.4.2021. 

1. Ања Суботић IV3 III награда     похвала 

2. Немања Додевски IV3 похвала учешће 

3. Милан Алексијевић IV3 III награда похвала 

4. Вук Гавриловић IV2 учешће - 

5. Марко Милутиновић IV2 учешће - 

6. Николина Стевановић IV2 похвала - 

7. Андрија Димитријевић IV1 учешће - 

8. Немања Качар IV1 учешће - 

9. Јустин Матић IV3 похвала - 

10. Диона Даниловић V3 похвала похвала 

11. Анђела Савић V2     похвала  - 

12. Вања Танасијевић VI3 похвала  похвала 

13. Матија Солдатовић VI3 похвала III награда 

14. Лука Богдановић VI2 учешће - 

15. Вук Обрадовић VI1 учешће - 
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16. Стефан Савић VIII3 похвала - 

17. Часлав Протић VIII1 учешће III награда 

18. Лука Протић VIII1 учешће учешће 

 

 Хемија 

 

Р.Б. Име и презиме ученика Разред 
Општинско 

6. 3. 2021. 

1. Огњен Пешић VIII1 III награда 
 

13.2. Награђени ученици VIII разреда 

У школској 2020/2021. години најуспешнији ученици генерације били су: 

– Ученик генерације  Часлав Протић VIII1. 

– Спортиста генерације Нора Дамњановић VIII1. 
 

13.2.1. Ученици носиоци Вукове дипломе и посебних диплома 

Вукове дипломе 

 

VIII1 

1. Нора Дамњановић 

2. Ирина Ђурић 

3. Душица Јовановић 

4. Огњен Пешић 

5. Лука Протић 

6. Часлав Протић 

 

VIII2 

1. Урош Исаиловић 

2. Богдан Јовић 

3. Марија Младеновић 

4. Јулија Симеуновић 

5. Лука Тодоровић 

  

VIII3 
1. Стефан Савић 

2. Елена Радосављевић 

 

Посебне дипломе 

 

VIII1 

1. Нора Дамњановић, физичко и здравствено васпитање, ликовна култура 

2. Ирина Ђурић, немачки језик, ликовна култура 

3. Душица Јовановић, историја, ликовна култура 

4. Огњен Пешић, историја, хемија, биологија,  
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5. Лука Протић, математика, информатика и рачунарство, биологија, музичка 

култура 

6. Часлав Протић, математика, информатика и рачунарство, физика, биологија, 

историја, музичка култура 

7. Срђан Радовановић, историја, ликовна култура 

 

VIII2 

1. Филип Андрић, хемија 

2. Урош Исаиловић, ликовна култура 

3. Богдан Јовић, ликовна култура 

4. Марија Младеновић, ликовна култура, музичка култура 

5. Јулија Симеунович, ликовна култура 

6. Лука Тодорович, ликовна култура 

 

VIII3  

 

1. Стефан Савић , математика, физика, хемија 

2. Елена Радосављевић, ликовна култура 

13.2.2 О Ученику генерације школске 2020/2021. године 

Часлав Протић, 2020/2021. Син Милорада и Снежане, рођен 7.јула 2006. године у 

Београду. Носилац је  дипломе „Вук Стефановић Караџић“ као и посебних диплома за 

изузетна постигнућа из математике, физике, информатике и рачунарства, историје, 

биологије и музичке културе. Своју свестраност показао је учешћем на великом броју 

такмичења као и учешћем у раду великог броја секција. Учествовао је на следећим  

такмичењима и постигао успехе :математикау III разредуIII награда на Општинском 

такмичењу; у IV разреду I награда на Општинском и I награда на Окружном 

такмичењу; у IV разреду похвала на такмичењу „Мислиша“; у V разреду III награда на 

Општинском и I награда на Окружном такмичењу; у VI разреду II награда на 

Општинском, II награда на Окружном и похвала на Републичком такмичењу; у VII 

разреду III награда на Општинском и II награда на Окружном такмичењу; у VIII 

разреду учешће на Општинском и III награда на Окружном такмичењу; у IV разреду III 

наградa на Архимедесовом турниру као члан екипе, а у V разреду похвала; у III, IV и V 

разреду учестовао је на међународном такмичењу „Кенгур без граница“; на такмичењу 

из информатике у VI разреду I награда на Општинском, I награда на Окружном и II 

награда на Републиком; у VI разреду похвала на међународном такмичењу из 

информатичке и рачунарске писмености „Дабар“; у VII разреду I награда на 

Општинском такмичењу; у VIII разреду учешће на Општинском и Окружном 

такмичењу; из физике у VII разреду III награда на Општинском такмичењу; из 

биологије у V разреду II награда на Општинском и III награда на Окружном 

такмичењу; из историјеу V разреду III награда на Општинском такмичењу. Био је 

полазник матаматичке школе Интеграл од  V  до VIII разреда. Школовање је наставио у 

Ваљевској гимназији, у специјализованом одељењу ученика са посебним 

способностима за рачунарство и информатику. 
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14. Успех ученика у школској 2020/21. години 

14.1. Успех на крају другог полугодишта – јун 2021. 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 - - - I 

II 60 45 75,00 11 18,33 4 6,66 - - - - - - 60 100 - - - II 

III 66 40 60,60 24 36,36 2 3,03 - - - - - - 66 100   - III 

IV 65 38 58,46 25 38,46 2 3,07 - - - - - - 65 100   - IV 

V 68 33 48,52 23 33,82 12 17,64 - - - - - - 68 100 - - - V 

VI 69 30 43,48 23 33,33 16 23.19 -     - - - - - 69 100 - - - VI 

VII 52 28 53,84 17 32,69 7 13,46 - - - - - - 52 100 - - - VII 

VIII 62 32 51,61 18 29,03 11 17,74 1 1,61 - - - - 62 100 - - - VIII 

I –

VIII 
    500 

(442)* 
246 55,65 141 31,9 54 12,21 1 0,22 - - - - 500 100 - - - 

I –

VII

I 

*број ученика за рачунање просека од 2-8. разреда 
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14.2. Успех на крају школске године – 31. августа 2021. 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 60 45 75,00 11 18,33 4 6,66 - - - - - - 60 100 - - - - 

III 66 40 60,60 24 36,36 2 3,03 - - - - - - 66 100   - - 

IV 65 38 58,46 25 38,46 2 3,07 - - - - - - 65 100   - - 

V 68 33 48,52 23 33,82 12 17,64 - - - - - - 68 100 - - - - 

VI 69 30 43,48 23 33,33 16 23.19 -     - - - - - 69 100 - - - - 

VII 52 28 53,84 17 32,69 7 13,46 - - - - - - 52 100 - - - - 

VIII 62 32 51,61 18 29,03 11 17,74 1 1,61 - - - - 62 100 - - - - 

I –

VIII 
    500 

(442)* 
246 55,65 141 31,9 54 12,21 1 0,22 - - - - 500 100 - - - - 

*број ученика за рачунање просека од 2-8.разреда 
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14.3. Успех ученика са посебним потребама на крају школске године – 31. августа 2021. 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 3 - - - - - - - - - - - - 3 100 - - - - 

II 2 1 50 - - 1 50 - - - - - - 2 100 - - - - 

III 2 - - 1 50 1 50 - - - - - - 2 100 - - - - 

IV 2 1 50 1 50 - - - - - - - - 2 100 - - - - 

V 3 1 33,33 - - 2 66,66 - - - - - - 3 100 - - - - 

VI 5 1 20 - - 4 80 - - - - - - 5 100 - - - - 

VII 1 1 100 - - - - - - - - - - 4 100 - - - - 

VIII 4 1 25 1 25 1  25 1 25 - - - - 4 100 - - - - 

I–VIII 221 6 
27, 

27 
3 13,64 9 

40, 

90 
1 

4, 

55 
- - - - 22 100 - - - - 

                                                 
1
Просек општег успеха израчунава се за ученике од II до VIII разреда  
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14.4. Успех по разредима – средња оцена одељења

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разред Средња оцена 

Први − 

Други 4,68 

Трећи 4,58 

Четврти 4,58 

Пети 4,30 

Шести 4,20 

Седми 4,40 

Осми 4,40 

Просек 4,44 
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15. Савет родитеља 

 

 

Савет родитеља Основне школе „Нада Пурић” у Ваљеву за школску 2020/2021. 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 

2020/2021. годину био је Немања Мирковић. Састанцима су редовно присуствовале 

Ана Савковић, директор Школе, и Биљана Сеничић, записничар. 

 

Одржано је укупно пет састанка Савета родитеља: 

 

Први састанак Савета родитеља Основне школе „Нада Пурић” за школску 2020/2021. 

годину одржан је 30. 9. 2020. године на коме су реализоване следеће активности: 

 конституисан је Савет родитеља Основне школе „Нада Пурић” за школску 

2020/2021. годину; 

 изабран је председник Савета родитеља Основне школе „Нада Пурић” за школску 

2020/2021. годину; 

 изабран је представник и његов заменик за локални Савет родитеља; 

 разматран је Извештај о остваривању Годишњег плана рада Школе за школску 

2020/2021. годину; 

  разматран је предлог Годишњег плана рада Основне школе „Нада Пурић” за 

школску 2020/2021. годину 

 дато је обавештење о избору уџбеника који ће се користити у Основној школи 

„Нада Пурић” за школску 2020/2021. годину; 

  разматране су понуде за осигурање ученика за школску 2020/2021. годину, као и 

висина “Ученичког динара” ; 

 разматран је Извештај о остваривању развојног плана за школску 2019/2020. 

годину; 

 предложен је представник родитеља у стручни актив за развојно планирање; 

 предложени су представници родитеља у обавезне тимове школе; 

 разматран је Извештај о спољашњем вредновању и самовредновању, Извештај о 

завршном испиту у школској 2019/2020. години и Извештај Савета родитеља о 

свим питањима из своје надлежности прописане Статутом.Овом састанку 

присуствовало је 20 родитеља који су једногласно донели следеће ОДЛУКЕ: 

 конституисање Савета родитеља Основне школе „Нада Пурић” у Ваљеву 

за школску 2020/2021. годину;  

 за председника је изабран Немања Мирковић, представник одељења II2, 

његов заменик је Снежана Марковић, представник одељења VI1; 

 Савет родитеља се слoжио са избором уџбеника; 

 Савет родитеља је једногласно донео одлуку да „Ученички динар” износи 

1000 динара и да се плаћа у две месечне рате; 

 донета је одлука да „Дунав осигурање” осигурава ученике у школској 

2020/2021. години; 

 за представника Савета родитеља за локални Савет родитеља изабрана је 

Биљана Манојловић, представник одељења VIIз, заменик представника је 

Соња Миленковић, представник одељења I2 

 предложен је Горан Јовић, представник Савета родитеља у Стручни актив 

за развојно планирање за школску 2020/2021. 
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 предложени су представници Савета родитеља у обавезне и друге тимове 

Школе за школску 2020/2021. годину и то:  

1. Тим за инклузивно образовање - Снежана Јанковић; 

2. Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања - Катарина Милићевић; 

3. Тим за самовредновање - Љубица Ема Пејчић 

4. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе - Маја 

Орестијевић 

5. Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва - 

Горан Јовић 

6. Тим за професионални развој - Александра Петровић 

7. Тим за бригу о ученицима и подршку талентованим ученицима - 

Немања Мирковић 

8. Тим за бригу о уређењу школског простора - Александар 

Радојевић 

9. Тим за промоцију Школе, Школски веб сајт, сарадњу са медијима, 

редакцију школског листа, извештаја  Школе - Маја Лучић 

10. Тим за излете и посете - Љубица Ема Пејчић 

11. Тим за подршку Ромима и праћење дечијег стандарда - Слађана 

Булатовић 

12. Тим за заштиту животне средине - Јелена Јанковић 

13. Тим за превенцију ризичног понашања деце и младих - Катарина 

Милићевић 

14. Тим за професионалну орјентацију ученика - Снежана Тодоровић 

 након излагања Директора школе, Савет родитеља донео је закључак да 

је остварен Годишњи програм рада школе за школску 2019/2020. годину. 

  

Други састанак Савета родитеља Основне школе „Нада Пурић” за школску 2020/2021. 

годину одржан је 3. 12. 2020. године.Ова седница одржана је онлајн, чланови Савета 

родитеља су приступили платфоми зоом у заказано време. На овом састанку Савет 

родитеља Основне школе “Нада Пурић” у Ваљеву утврдио је мишљење да 

епидемиолошка ситуација у Основној школи “Нада Пурић” у Ваљеву, не дозвољава 

наставак непосредног образовно - васпитног рада за ученике у одељењима са сметњама 

у развоју и инвалидитетом. 

 

Трећи састанак Савета родитеља Основне школе „Нада Пурић” за школску 2020/2021. 

годину одржан је 18. 3. 2021. године. Ова седница је одржана онлајн, чланови Савета 

родитеља су приступили платформи зоом у заказано време.  

 

Родитељи су обавештени о успеху и владању ученика на крају првог полугодишта 

школске 2020/2021. године.  

 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. Наша 

Школа из КАТАЛОГА уџбеника, бира уџбенике за сваки предмет у сваком разреду 

о чему обавештава Савет родитеља. Одлуку о избору уџбеника доноси Наставничко 

веће на образложен предлог Стручног већа за области предмета, односно Стручног 

већа за разредну наставу. Школа је обавезна да избор уџбеника за трећи, четврти, 

седми и осми разред основног образовања и васпитања у потпуности усклади са 

чланом 34 закона о уџбеницима. Избор уџбеника на основу члана 34 став 12 Закона 

о уџбеницима, избор уџбеника се врши за период од четири школске године како је 
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одлучено за трећи и седми разред а за школску годину у којој се први пут 

примењује школски програм наставе и учења, уџбеници се бирају на период од 

једне школске године, што је учињено за четврти и осми разред. 

 Наставничко веће је обавестило Савет родитеља да ће предметни наставници 

уважити уџбенике из пројекта фондације “Алек Кавчић” за разреде који ове године 

имају право избора. 

 Изабран је члан Комисије за избор ученика генерације од стране родитеља - Маја 

Орестијевић, родитељ ученика из VII1 

 

Четврти састанак Савета родитеља Основне школе „Нада Пурић” за школску 

2020/2021. годину одржан је 22. 6. 2021. године. Седница је одржана онлајн, чланови 

Савета родитеља су добили линк за седницу којој су приступили у заказано време. На 

овом састанку реализоване су следеће активности: 

 родитељи су упознати са ученицима којима су додељене Вукове и специјалне 

дипломе; 

 родитељи су упознати са избором ученика генерације. На Наставничком већу 

предложена су два кандидата: Часлав Протић и Стефан Савић. Комисија је на 

основу Правилника донела објективну оцену. Кандидат Стефан Савић је имао 147 

бодова, а Часлав Протић 405 бода. За ученика генерације је изабран Часлав Протић 

из VIII - 1. За Спортисту генерације изабрана је Нора Дамњановић из VIII - 1. 

 изабрана су два родитеља за дежурство на завршном испиту школске 2020/2021. 

године које ће се одржати 23.,24. и 25. јуна у периоду од 9 до 11 часова. То су: Маја 

Орестијевић, представник VII-1 и Биљана Манојловић, представник VII-2, 

 родитељи су упознати са припремама за организовање „Мале матуре” у 

просторијама Школе уз придржавање препоручених безбедносних мера. Матурска 

свечаност ће бити одржана 1.07.2021 у холу Школе. од 20 до 24 часа. Прослава 

пријављена СУП-у Ваљево. Свечаности ће присуствовати 62 ученика и њихови 

наставници.. Цена прославе је 650 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.  

 

Пети састанак Савета родитеља Основне школе “Нада Пурић” у Ваљеву, заказан за 30. 

6. 2021. године. Седница је одржана онлајн, чланови Савета родитеља су добили линк 

за седницу.  

 Родитељи су обавештени о успеху и владању ученика на крају школске 2020/2021. 

године 

 Разматран је Извештај о резултатима Завршног испита који је одржан 23. 24. и 25. 

јуна. Завршни испит је полагало 62 ученика. Сва три теста ученици су успешно 

решили с обзиром на организацију наставе у претходном периоду, у старијим 

разредима школске 2020/2021 - комбинација класичне и онлајн наставе на 

седмичном нивоу. 

 Руководилац Ученичког парламента Оливера Продановић, наставница шпанског 

језика поднела је извештај Савету родитеља. Родитељи су упознати са 

реализованим акивностима и активностима које због епидемије и увођења 

вандредних мера нису реализоване. 
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16. Ученички парламент 

 

Ученички парламент у школској 2020/2021. години су чинили по два представника из 

три одељења VII и три одељења VIII разреда. Ученички парламент Основне школе 

„Нада Пурићˮ има укупно дванаест чланова и то су: Нађа Косић   VII1,Ана 

Вилотијевић    VII1, Анђела Анђелковић VII2, Николина Павловић  VII2, Емина 

Јовановић VII3, Ана Тешић VII3, (Лазар Петровић VII3 од другог полугодишта), Душица 

Јовановић VIII1, Срђан Радовановић VIII1, Катарина Живановић VIII2, Урош Исаиловић 

VIII2, Стефан Савић VIII3, Елена Радосављевић VIII3. Руководилац Ученичког 

парламента у школској 2020/2021. години била је Оливера Продановић, наставница 

шпанског језика. 

Реализоване су следеће активности: 

– 18. септембра 2020. године је одржана прва седница Ученичког парламента. За 

председника Парламента изабрана је Катарина Живановић VIII2, а заменик Анђела 

Анђелковић VII2. Ове две ученице су биле 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 

2019/2020. Члановима Парламента представљен је Годишњи план рада Школе, 

Школски развојни план и Школски програм. Упознати су и са Планом и програмом 

рада Парламента; 

– 16. октобра 2020. године чланови Ученичког парламента су подржали и укључили се 

у хуманитарну акцију помоћи Милошу Пјановићу, бившем ученику Школе, који је 

доживео саобраћајну несрећу. 

– 24. фебруара 2021. године чланови Ученичког парламента су обележили Дан против  

вршњачког насиља и напавили су пано којим су покушали да подигну свест ученика 

о проблему вршњачког насиља и да укажу на значај толеранције, емпатије, 

поштовање права и различитости, развијање сарадње и оснаживање за ненасилну 

комуникацију и ненасилно решавање конфликата. 

– 12. март 2021. године на састанку са директорком чланови Ученичког парламента су 

указали на потребу да се у школском дворишту посади ново дрвеће уместо старог 

које је посечено јер је својим корењем угрожавало боравак и рад ученика и 

запослених у Школи. Изразили су спремност да они учествују у тој акцији уређења 

дворишта. 

– 1. јула 2021. године је организована 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 уз поштовање епидемиолошких мера. 

Због епидемије и увођења ванредних мера један део плана није реализован. 
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17. ПРИЛОГ 

 

17.1.Извештај самовредновања рада Школе у школској 2020/2021. години 

 

У оквиру акционог плана стручног Тима самовредновања и вредновања рада школе за 

школску 2020/2021. годину су спроведене следеће активности: 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 1: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 

1.1. Програмирање образовно-васпитног рада jе у функциjи квалитетног рада школе. 

1.1.4. Програмирање рада заснива се на аналитичко-истраживачким подацима и 

проценама квалитета рада установе. 

1.1.5. У програмирању рада уважаваjу се узрасне, развоjне и специфичне потребе 

ученика. 

 

На основу акционог плана стручног Тима за самовредновање рада школе за школску 

2020/2021. годину у оквиру области Програмирање, планирање и извештавање 

спроведена је анкета за ученике од V до VIII разреда о техничким могућностима за 

праћење онлајн настави. Циљ спровођења анкете је увид у технолошке могућности 

ученика приликом спровођења онлајн наставе, као и помоћ и подршка ученицима и 

побољшању квалитета наставе. 

 

Резултати анкете која је имала за циљ да испта каква је техничка опремљеност ученика 

за реализацију онлајн наставе 

 

Сумирани су резултати анкета коју су попуњавали ученици. Већина ученика је 

учествовала у испитивању. 

 

Упоређивањем  са списковима ученика утврђено је који ученици из сваког одељења 

нису учествовали у анкетирању. 

 

Резултати 

 

5.Разред 

 

5-1 , Рајна Бранковић 

укупно 23 ученика , 

3 ученика похађала наставу онлајн: Јован Рајовић, Теодора Ћосић и Данијела Јовановић 

2 ученика нису учествовала у анкети и немамо податке о њима, Јањић Бојана и Косић 

Лазар. 

18 ученика се изјаснило у анкети. 

од тога 15  има само рачунар или рачунар и телефон, дакле имају средства за рад.   

2 ученика има само телефон. 

1. нема свој уређај. 2  немају интернет. Сава Николић и Лука Милошевић су се 

изјаснили да имају технички проблем да прате наставу. 

 

5-2 , Радмила Ђуровић 

укупно 23 ученика , 

1 ученик похађао наставу онлајн: Маша Карановић 
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1 ученик није учествовао у анкети и немамо податке о Маши Милошевић. 

21 ученика се изјаснило у анкети. 

од тога 17  има само рачунар или рачунар и телефон, дакле имају средства за учење. 

3 ученика има само телефон. 

1 нема свој уређај. 1  нема интернет.  Миловановић Алекса нема услова ( ни уређај ни 

интернет)за електронску комуникацију у циљу учења. 

Треба лично са родитељима проверити податке које су дали Анђела Савић,(зна  да 

користи све платформе а има само ТВ),  Митровић Драгиња,( има све а ништа не уме да 

користи)  и Ичагић Душан( има лаптоп и интернет, а нема услова да прати наставу).  

Њихови одговори не дају јасну слику о могућностима за учење. 

Маша Карановић не прати наставу ни онлајн. 

 

5-3 , Жељка Станојевић 

укупно 22 ученика , 

1 ученик похађао наставу онлајн: Константин Вељић 

Сви учествовали у  анкети, 21 ученика се изјаснило у анкети. 

Сви имају интернет. 

од тога 15  има само рачунар или рачунар и телефон, дакле имају средства за учење. 

5 ученика има само телефон. 

1 нема свој уређај. Вук Станојевић је навео да има само ТВ,а користи Гугл учионицу. 

Треба проверити. 

 

Дакле, у 5. разреду има 68 ученика, од којих је 5 пратило наставу од куће. 

3 ученика нису учествовала у анкети. 

Анкету попунило 60 ученика. 

47 ученика има адекватне уређаје за учење е- комуникацијом, 

10 ученика има само телефон што омогућава одређени ниво комуникације 

3 ученика нема адекватне услове , од тога двоје нема интернет. Само ТВ. 

 

6. Разред 

 

6-1  Љиљана Павловић 

укупно 23 ученика , 

3 ученика је  похађао наставу онлајн: Милица Деспотовић, Давид Додовић, Бојан 

Мићић, 

3 ученице нису   учествовале у  анкети: Лукић Лана, Недељковић Татјана и Срећковић 

Мина 

17 ученика се изјаснило у анкети. 

Сви имају интернет. 

од тога 15  има само рачунар или рачунар, таблет  и телефон, дакле имају средства за 

учење. 

1 ученик има само телефон. 

1 нема свој уређај. Урош  Станојевић је навео да има само ТВ, а користи Гугл 

учионицу. Треба проверити. 

 

6-2  Весна Ивановић 

укупно 23 ученика , 

Нема ученика који су   похађали наставу онлајн: 

4 ученика нису   учествовали у  анкети: Миља Милићевић, Тешић Алекса, Тешић Ирис, 

Габријела Романовић. 
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19 ученика се изјаснило у анкети. 

1 ученик нема интернет. 

од тога 17  има само рачунар или рачунар, таблет  и телефон, дакле имају средства за 

учење. 

1 ученик има само телефон. 

1ученик  нема свој уређај. 

Митровић Љубисав нема струје, нема ништа.   

Миливоје Живановић није навео шта од платформи уме да користи. Проверити. 

 

6-3  Милосав Милић 

укупно 23 ученика 

1 ученица је  похађала наставу онлајн: Татјана Миловановић 

4 ученика нису   учествовали у  анкети: Немања Вуковић, Наталија Маринковић, 

Андреј Николић, Филип Рајовић 

18 ученика се изјаснило у анкети. 

2 ученика нема интернет. - Анастасија Ђорђевић и Виктор Вујић 

од испитаних  11  има само рачунар или рачунар, таблет  и телефон, дакле имају 

средства за учење. 

5 ученика има само телефон. 

2 нема свој уређај.  Надица Крстић, нема свој телефон, и Анастасија Ђорђевић нема 

свој телефон а има у кући ТВ. 

 

Дакле, у 6. разреду има 69 ученика, од којих је 4 пратило наставу од куће. 

11 ученика нису учествовала у анкети. 

Анкету попунило 54 ученика. 

43 ученика има адекватне уређаје за учење е- комуникацијом, 

7 ученика има само телефон што омогућава одређени ниво комуникације 

4. ученика нема адекватне услове , од тога 3 нема интернет. Само ТВ. 

 

7. Разред 

 

7-1  Небојша Тодоровић 

укупно 19 ученика , 

1 ученица је  похађала наставу онлајн: Јелена Станковић. 

1 ученица није   учествовала у  анкети: Богдановић Невена 

17 ученика се изјаснило у анкети. 

Сви имају интернет. 

од тога 8  има рачунар или рачунар, таблет  и телефон, дакле имају средства за учење. 

 7 ученика има само телефон. 

2. нема свој уређај. 

- Стефан Жупац, има само ТВ. 

- Анђелка Поповић се изјаснила да користи  само ТВ а изјаснила се да уме да користи 

мејл, вибер, и гугл учионицу. Проверити податке за њу. 

 

7-2  Маја Станковић 

укупно 17 ученика , 

1 ученик је  похађао наставу онлајн: Димитрије Ерић. 

1 ученик није   учествовао у  анкети: Манојловић Вељко 

15 ученика се изјаснило у анкети. 

Сви имају интернет. 
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од тога 13  има рачунар или рачунар, таблет  и телефон, дакле имају средства за учење. 

 2 ученика има само телефон. 

0- нема свој уређај. 

 

7-3  Мирјана Смоловић 

укупно 17 ученика , 

1 ученик је  похађао наставу онлајн: Вукашин Недељковић. 

1 ученик није   учествовао у  анкети: Бојић Владимир 

15 ученика се изјаснило у анкети. 

Сви имају интернет. 

од тога 14  има на коришћење рачунар или рачунар, таблет  и телефон, дакле имају 

средства за учење. 

1 ученик има само телефон. В.М. 

1 нема свој лични уређај али довољно може да користи породични. Мама ради од куће. 

 

Дакле, у 7. разреду има 53 ученика, од којих је 3 пратило наставу од куће. 

3 ученика нису учествовала у анкети. 

Анкету попунило 47 ученика. 

35  ученика има адекватне уређаје за учење е- комуникацијом, 

10  ученика има само телефон што омогућава одређени ниво комуникације 

2 ученика нема адекватне услове . Само ТВ. 

 

 

8. Разред 

 

8-1  Зорица Томић 

укупно 20 ученика , 

1 ученица је  похађала наставу онлајн: Драгана Мишић. 

2 ученика није   учествовало у  анкети: Милановић Лана и Пешић Огњен 

17 ученика се изјаснило у анкети. 

Сви имају интернет. 

од тога 14  има рачунар или рачунар, таблет  и телефон, дакле имају средства за учење. 

3 ученика има само телефон. 

0 нема свој уређај. 

 

8-2  Мирјана Лукић 

укупно 21 ученика , 

1 ученик је  похађао наставу онлајн: Јовановић Горан. 

3 ученикa није   учествовала у  анкети: Лука Остојић, Богдан Филиповић и Мина 

Филиповић. 

17 ученика се изјаснило у анкети. 

Сви имају интернет. 

од тога 14  има рачунар или рачунар, таблет  и телефон, дакле имају средства за учење. 

3 ученика има само телефон. 

0 нема свој уређај 

 

8-3  Биљана Тодоровић 

укупно 21 ученика , 

Нема  ученика који су  похађали  наставу онлајн 

0 ученица није   учествовала у  анкети: 
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21 ученик се изјаснило у анкети. 

2  ученика нема интернет, Јелена Митровић, која нема ни струју само обичан телефон,и 

Петар Радосављевић, који има ТВ. 

од тога 15  има рачунар или рачунар, таблет  и телефон, дакле имају средства за учење. 

3 ученика има само телефон. 

1. нема свој уређај - Маја Митровић има услужни  телефон. 

  

 

Дакле, у 8. разреду има 62 ученика, од којих је 2 пратило наставу од куће. 

5 ученика нису учествовала у анкети. 

Анкету попунило 55 ученика. 

43  ученика има адекватне уређаје за учење е- комуникацијом, 

10  ученика има само телефон што омогућава одређени ниво комуникације 

2 ученика нема адекватне услове . 1 само ТВ и 1 услужни обичан телефон.   

 

1.3. Планирање образовно-васпитног рада усмерено jе на развоj и остваривањециљева 

образовања и васпитања, стандарда постигнућа/исхода у наставнимпредметима и 

општих међупредметих и предметних компетенциjа. 

1.3.5. Планирање васпитног рада са ученицима засновано jе на аналитичко-

истраживачким подацима, специфичним потребама ученика и условима 

непосредногокружења. 

1.3.6. Припреме за наставни рад садрже самовредновање рада наставника 

и/илинапомене о реализациjи планираних активности. 

 

У оквиру пројекта ,,Дигитална школа“  - европски пилот програм за добијање ознаке 

дигитална школа наставници су прердставили своје примере добре праксе кроз угледне 

часове и тематске дане. 

 

Припреме се могу погледсати на следећем линку: 

https://drive.google.com/drive/folders/19DnJVSjmNtBNeTW7dZJdo3_HfqGSS40S?usp=shar

ing 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

2.4.1. Наставник формативно и сумативно оцењује у складу са прописима, укључујући 

и оцењивање оног што су ученици приказали током рада  

 

Ученици и њихови родитељи су свакодневно у могућносида добију повратну 

информацију формативног и сумативног оцењивања приступајући подацима у Ес-

дневнику. Веома је значајно да у пероду пандемије ковид 19 сви облици комуникације 

– онлајн настава и комуникација са родитељима имају одређени континуитет ради 

бољег праћења напредовања ученика. 

 

Такође је од великог значаја да се константним паћењем рада ученика и интересних 

група и редовним извештавањем о њиховом напредовању у овим околностима постигну 

што  бољи резултати у учењу. 
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

4.1.3. На основу анализе успеха и владања подразумевају се мере подршке ученицима 

 

Наставници, стручни сарадници и сви запослени су се потрудили да помогну 

ученицима да што боље савладају градиво у условима који су због пандемије ковид 19 

морали да се прилагоде условима онлајн наставе и својим могућностима и знању везано 

за дигитализацију. У томе нам је доста помогло спровођење анкете и прикупљање 

података о техничким могућностима ученика а све са циљем бољег и квалитетнијег 

спровођења онлајн наставе. 

 

Такође су нам помогле и анкете које смо спровели за наставнике и ученике о онлајн 

настави и њеним предностима и манама. Подаци представљени на горе наведеним 

графиконима нам помажу да ако буде потребе за поновним онлајн учењем спроведемо 

на најбољи могућ начин и наставу унапредимо, учинимо ученицима занимљивом и 

постигнемо што боље резултате. 

 

Такође је од великог значаја рад на јачању одговорности за учење и самосталан рад 

ослушкујући инересовања ученика и мотивацију за рад. На пример, велики број 

ученика је у анкети написао да би било добро да буде више квизова што би наставу 

учинило занимљивијом. 

Aнкета за наставнике 
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Анкета за ученике 
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ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 5: ЕТОС 

 

5.5. Школа је центар иновација и васпитно – образовне изузетности 

Школа је укључена у све иновативне процесе образовно – васпитног рада 

5.5.2. Наставници континуирано преиспитују сопствену васпитно – образовну праксу, 

мењају је и унапређују  

Наставници се кроз стручно усавршавање стално унапређују. 

 

Углед и обележја, промоција успешности, кулутара понашања, естетско и 

функционално уређење школског простора, комуникација са родитељима ,сарадња 

унутар стручних већа. 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА РАДА 6: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ 

ЉУДСКИМ   И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

 

6.2. У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада 

6.2.5. Директор ствара услове за континуирано праћење и вредновање дигиталне 

зрелости школе 

6.6. Школа подржава иницијативу и развија предузетнички дух 

6.6.2. У школи се подржава реализација пројеката којима се развијају опште 

међупредметне компетенције 

 

Школа је од 2017. године учесник у пројекту Селфи. 
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Наставак пројекта током 2021. године под називом Дигитална школа – европски пилот 

програм чији је циљ да школа кроз примере добре праксе и добре организације рада, 

руковођења, инфраструктурним побољшањем,  вредновањем рада, развојем 

дигиталнекомпетенције ученика и додатним коришћењем дигиталних технологија 

добије звања дигиталне школе. 

6.6.3. Школа кроз школске пројекте развија предузимљивост, орјентацију ка 

предузетништву и предузетничке компетенције ученика и наставнка 

6.6.4. Школа укључује ученике и родитеље у конкретне активности у кључним 

областима квалитета 

Напомена:  У оквиру акционог плана стручног Тима самовредновања и вредновања 

рада школе за школску 2020/2021. годину је спроведен у складу са епидмиолошком 

ситуацијом прописаном Министарством просвете, науке и технолошког развоја 

спроводећи наставни план и програм по групама и по препоруци- конбиновано онлајн и 

у школи. 

Све активности које су спроведене, праћење и напредовање ученика, оцењивање било 

да је сумативно или формативно може се видети у Ес-дневнику. 

Праћење стручног усавршавања и напредовања наставника се налази у годишњем 

извештају школе и на линку који се односи на струшно усавршавање на гугл диску. 

Примери добре праксе се могу видети такође на линку који је предвиђен за слање 

података у оквиру пројекта Дигитална школа. 
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