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ОРГАНИЗАЦИЈА И УСЛОВИ РАДА

Материјално – технички услови рада

Основна школа „Бранко Радичевић“, поред матичне школе у Поповцу (осморазредна
школа – шест одељења) има и пет издвојених одељења: Буљане (осморазредна школа – седам
одељења), Стубица (осморазредна школа – осам одељења), Бошњане (четвороразредна
школа – два одељења), Забрега (четвороразредна школа – два одељења) и Шалудовац
(четвороразредна школа – два одељења).

Све школе имају школска дворишта и спортске терене, довољно учионичког простора
и одговарајући намештај, а четири школе имају и фискултурне сале. У четири школе постоје
дигиталне учионице, али и остале две поседују рачунаре и интернет конекцију. Oпремљеност
наставним средствима је недовољна, посебно у предметној настави, тако да нема кабинетске
наставе. Учионице су окречене и естетски уређене, а свако одељење има посебну учионицу.
Матична школа има велику библиотеку, али и у издвојеним одељењима постоји књижни
фонд неопходан ученицима.

Утицај срединских фактора на рад школе

Матична школа удаљена је од Параћина око 13 километара, а издвојена одељења су
од матичне школе 3 до 5 километара. Више од 10% ученика и већина наставника
свакодневно путује до школе. У школској 2018/19.години, као и предходних 11 година
фабрика цемента „ЦРХ“ финансирала је посебан аутобус за превоз ученика из Бошњана до
матичне школе чији је ред вожње у складу са потребама ученика. Путовања наставника и
ученика условљава специфичну организацију рада школе и неповољно утиче на остваривање
ваннаставних активности и коришћење културних садржаја доступних градским  школама.
Из наведених разлога сама школа се труди да надомести овај недостатак нудећи ученицима
више оваквих садржаја.

Смене и распоред часова

У матичној школи и свим издвојеним одељењима настава се одвија само у
преподневној смени од 7:30 до 12:40 часова.

Распоред часова прилагођен је условима рада, а у разредној настави у великој мери и
потребама ученика. У предметној настави тешко је направити распоред у складу са
педагошко – психолошким захтевима јер су три осморазредне школе физички одвојене, а
већина наставника ради у све три или у две школе, док је већи број наставника који део
радног времена раде и у другим градским и сеоским школама. Неким данима ученици и
наставници су оптерећенији што утиче и на резултате рада. Посебно је тешко организовати
остале облике образовно – васпитног рада. Допунска и додатна настава реализују се
углавном пре часова од 7:00 до 7:30 часова. Организација рада секција не може се решити на
задовољавајући начин, услед тога неке од секција су активне у одређеним периодима
године(значајни датуми, Дан школе, Свети Сава, манифестације локалног типа...).

Распоред часова се прави крајем августа, до октобра се врше неопходне измене и тај
распоред важи до краја школске године.
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БРОЈНО СТАЊЕ И КРЕТАЊЕ УЧЕНИКА

разред I II III IV V VI VII VIII УК.
Почетак
2014/15.

52 55 46 64 50 48 59 55 429

Крај
2014/15.

52 56 46 64 50 48 59 55 430

разред I II III IV V VI VII VIII УК.
Почетак
2015/16.

38 52 56 46 64 50 48 59 413

Крај
2015/16.

38 49 53 47 61 52 46 59 405

разред I II III IV V VI VII VIII УК.
Почетак
2016/17.

41 38 49 53 47 61 52 46 387

Крај
2016/17.

41 38 49 52 45 59 51 46 381

разред I II III IV V VI VII VIII УК.
Почетак
2017/18.

43 41 38 49 52 45 59 51 378

Крај
2017/18.

42 40 37 49 52 44 57 49 370

разред I II III IV V VI VII VIII УК.
Почетак
2018/19.

42 42 40 37 49 51 44 57 362

Крај
2018/19.

41 41 40 35 48 50 42 57 354

разред I II III IV V VI VII VIII УК.
Почетак
2019/20.

37 41 42 40 35 48 50 42 335

Крај
2019/20.

37 42 40 38 35 48 50 42 332

разред I II III IV V VI VII VIII УК.
Почетак
2020/21.

33 37 42 40 38 35 48 50 323
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ИЗВЕШТАЈ О УСПЕХУ И ДИСЦИПЛИНИ УЧЕНИКА НА КРАЈУ
ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Бројно стање ученика

На почетку школске године уписано 334 ученика,  3 ученика досељена, 5 одсељених. На
крају школске године укупно 332 ученика (157 у млађим разредима и 175 у старијим
разредима).
разред – 37 ученика
разред – 42 ученика
разред – 40 ученика
разред – 38 ученика
разред – 35 ученика
разред – 48 ученика
разред – 50 ученика
разред – 42 ученика

Успех – млађи разреди

Од 120 ученика другог, трећег и четвртог разреда 120 има позитиван успех (100%),
Сви ученици млађих разреда имају примерно владање.

Успех – старији разреди

На крају школске године 174 ученика има позитиван успех 99,43%, 1 ученик је
неоцењен (0,57%) због одласка у иностранство.

Три ученика старијих разреда има врло добро владање, два ученика имају добро
владање, један је неоцењен, а 169 ученика има примерно владање (96,57%).

Средње оцене по одељењима

У млађим разредима просечна оцена свих одељења је 4,59 (други разред 4,70, трећи
разред 4,65 и четврти разред 4,43).

Други разред : Трећи разред : Четврти разред :
2/6 – 4,97 3/1 – 5,00 4/2 – 4,64
2/2 – 4,88 3/2 – 4,67 4/1 – 4,61
2/1 – 4,75 3/4 – 4,67 4/4 – 4,56
2/4 – 4,68 3/5 – 4,47 4/5 – 4,41
2/5 – 4,59 3/3 – 4,43 4/3 – 4,22
2/3 – 4,33 4/6 – 4,14

У старијим разредима просечна оцена свих одељења је 4,16 (пети разред 4,25, шести
разред 4,15, седми разред 4,16 и осми разред 4,09).
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Пети разред : Шести разред : Седми разред : Осми разред :
5/2 – 4,36 6/2 – 4,21 7/3 – 4,30 8/1 – 4,32
5/1 – 4,25 6/3 – 4,15 7/2 – 4,17 8/2 – 4,03
5/3 – 4,15 6/1 – 4,10 7/1 – 4,04 8/3 – 3,93

Успех ученика по разредима:

бр.уч. по
раз.

одлични врло
добри

добри довољни недов. неоц. прос.
оцена

2.раз.-42 33 7 2 4,70
3.раз.-40 25 13 2 4,65
4.раз.-38 23 11 4 4,43
Ук.ученика
120

81 31 8

2. до 4. раз. 67,50% 25,83% 6,67% 4,59

5.раз.-35 19 12 4 4,25
6.раз.-48 19 20 9 4,15
7.раз.-49* 23 17 9 4,16
8.раз.-42 18 17 7 4,09
Ук.ученика
174*

79 66 29

5. до 8. раз. 45,40% 37,93% 16,67% 4,16

Ук.ученика
294

160 97 37

Збирно 54,42% 32,99% 12,59% 4,37
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ РАДА

Млађи разреди-број одржаних часова по одељењима:

Разред ЧОС ДОП.-с.ј. ДОП.-
матем.

ДОП.-е.ј. ДОД.-
матем.

СЛОБ.
АКТ.

1/1 36 / / 38
1/2 35 15 8 35
1/3 36 31 30 36
1/4 24 13 / 25
1/5 37 17 6 36
УК. 158 76 44 170
2/1 26 6 7 26
2/2 28 18 19 33
2/3 30 30 30 27
2/4 27 13 19 27
2/5 37 12 6 36
2/6 28 20 21 30
УК. 176 89 121 179
3/1 36 4 36 3 37
3/2 36 27 27 9 36
3/3 36 30 31 5 32
3/4 24 22 11 16 24
3/5 37 12 12 / 36
УК. 169 95 117 33 165
4/1 32 2 7 17 / 25
4/2 34 7 20 / 20 35
4/3 36 37 11 18 6 39
4/4 25 14 18 / / 27
4/5 37 12 12 / 25 36
4/6 36 16 18 / 34 36
УК. 200 88 86 35 85 198

Старији разреди-број одржаних часова ЧОС-а и допунске наставе:

Разр. ЧОС српски мат. енгл. руски физ. хем. гео. ист. био.
5/1 36 10 13 5 9 / / /
5/2 37 / 15 / / / / /
5/3 36 11 9 4 13 / / /
УК. 109 21 37 9 22
6/1 36 11 9 / 3 / / / /
6/2 35 / 11 / 17 / / / /
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6/3 36 11 12 11 / / / / /
УК. 107 22 32 11 20 0 0 0 0
7/1 36 9 6 / 14 3 3 / / /
7/2 29 5 14 / 18 / / 15 / /
7/3 35 10 9 14 13 1 / / / /
УК. 100 24 29 14 45 4 3 15 0 0
8/1 34 1 7 / / 1 / / 1 1
8/2 34 2 16 / / / / / / /
8/3 33 / 1 / / / / / / 1
УК. 101 3 24 0 0 1 0 0 1 2

Старији разреди-број одржаних часова додатног рада:

Разр. српски мат. енгл. руски физ. хем. гео. ист. био.
5/1 10 9 / / / / /
5/2 / 7 / / / / /
5/3 / / / / / / /
УК. 10 16 0 0 0 0 0
6/1 7 / / / / / / /
6/2 8 6 / / / / / /
6/3 / / / / / / / /
УК. 15 6 0 0 0 0 0 0
7/1 11 / / / / 3 / / /
7/2 / / / / / / / / 15
7/3 4 / / / / / / / /
УК. 15 0 0 0 0 3 0 0 15
8/1 5 / / / / / / / /
8/2 / / / / / / / / /
8/3 3 / / / / / 11 / /
УК. 8 0 0 0 0 0 11 0 0

Припремна настава у осмом разреду:

Од. српски мат. ист. гео. био. физ. хем.
8/1 24 27 8 7 7 7 5
8/2 17 17 8 7 8 6 6
8/3 17 17 8 7 7 7 5
УК. 58 61 24 21 22 20 16

Старији разреди-секције:

Разр. спортска ликовна драмска новинарска чит. клуб роботика
5/1 5
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6/1 13 12
7/1 10 14
8/1 12 8
5/2 1
6/2 16 1
7/2 16 1
8/2 16 1
5/3 9 19
6/3 8 19 1
7/3 6 19
8/3 16 19 1
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ИЗВЕШТАЈ СА ТАКМИЧЕЊА
школска 2019/20. година

ШКОЛСКА ТАКМИЧЕЊА-УЧЕШЋЕ УЧЕНИКА

предмет 3.разред 4.разред 5.разред 6.разред 7.разред 8.разред укупно
Српски
језик

7 4 3 1 15

Књижевна
олимпијада

10 3 13

Математика 14 6 15 3 1 39

Историја 6 12 6 5 39

Биологија 9 9

УКУПНО 14 6 28 19 29 9 105

Због ванредне ситуације, у току школске године нису одржана сва општинска
такмичења, а од окружних такмчења одржано је само такмичење из математике (наши
ученици нису учествовали).

УЧЕШЋЕ И РЕЗУЛТАТИ  УЧЕНИКА НА ОПШТИНСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА

предмет 3.разред 4.разред 5.разред 6.разред 7.разред 8.разред укупно
Српски
језик

4 2 1 1 8

Књижевна
олимпијада

3 3 6

Математика 3 1 2 1 1 8

Историја 2 6 3 3 14

Хемија 1 1

Правосл.
катихизис

1 1

УКУПНО 3 1 8 9 8 9 38

На општинским такмичењима учествовало је 38 ученика (11,45 % од укупног броја ученика).
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МАТЕМАТИКА
*учествовало 8 ученика, 1 треће место
-Богдан Милетић 3/2-3.место
-Матеја Матић 3/5
-Алекса Вукићевић 3/3
-Петра Ђорђевић 4/2
-Никола Антонијевић 5/1
-Лана Тодосијевић 5/1
-Катарина Антић 6/2
-Лена Лукић 8/1

КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА
*учествовало 6 ученика, 2 трећа места
-Софија Мијајловић 7/1
-Ива Јовић 7/1
-Андријана Маринковић 7/1
-Лена Лукић 8/1
-Вања Миленковић 8/3 – 3. место и пласман
-Марта Алексић 8/1 – 3. место и пласман

СРПСКИ ЈЕЗИК
*учествовало 8 ученика
-Ања Лукић 5/1
-Теодора Стефановић 5/1
-Никола Антонијевић 5/1
-Стефан Михајловић 5/2
-Катарина Антић 6/2
-Андријана Савић 6/2
-Софија Мијајловић 7/1
-Лена Лукић 8/1

ХЕМИЈА
*учествовao 1 ученик
-Андријана Маринковић 7/1

ИСТОРИЈА
*учествовало 14 ученика, 1 прво место, 1 друго место, 5 пласмана на окружно
-Милица Богдановић 5/2
-Лара Стефановић 5/3
-Лука Стојадиновић 6/3 - 1. место
-Милош Радисављевић 6/3 – пласман на окружно
-Стефан Аранђеловић 6/3
-Анђелија Милојковић 6/1
-Урош Алексић 6/1
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-Давид Танасковић 7/3 - 2 место
-Андријана Савић 7/2 – пласман на окружно
-Миљана Милетић 7/2
-Анђела Ивковић 7/2
-Вања Миленковић 8/3 – пласман на окружно
-Марта Алексић 8/1 – пласман на окружно
-Лена Лукић 8/1 – пласман на окружно

ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС
*учествовао 1 ученик, 1 пласман
-Јована Миленковић 8/3 - пласман на епархијско

УЧЕШЋЕ НА ОПШТИНСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА – 38
ПРВО МЕСТО – 1 ученик
ДРУГО МЕСТО – 1 ученик
ТРЕЋЕ МЕСТО/РАНГ/НАГРАДА – 3 ученика
УКУПНО МЕСТА - 5
ПЛАСМАН НА ОКРУЖНО (без места) - 6
УКУПНО ПЛАСИРАНИХ НА ОКРУЖНА ТАКМИЧЕЊА – 10

СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА

СТОНИ ТЕНИС – ОПШТИНСКО
1. место екипно (Вељко Вучковић 8/1, Стефан Милетић 8/1)

СТОНИ ТЕНИС – ОПШТИНСКО
3. место екипно (Вељко Вучковић 8/1, Стефан Милетић 8/1)

ПЛИВАЊЕ – ОКРУЖНО
-Вања Тошић 1/2 - 1 место
-Данијел Ивковић 3/2 - 1.место

АТЛЕТИКА – ОПШТИНСКО
-укупни пласман мушка екипа-3. место
-Никола Вучковић 7/1 – 1. место и пласман на окружно (трка на 100 метара)
-Богдан Перушиновић 7/1 – 2. место (трка на 300 метара)
-Милош Степановић 8/3 – 3. место (трка на 800 метара)
-Марко Милојевић 7/3-3. место (скок у даљ)
-Милош Рајић 8/1-3. место (бацање кугле)
-Стефан Милетић 8/1, Вељко Вучковић 8/1, Марко Јанковић 8/1, Милош Рајић 8/1 – 3. место
екипно (штафета 4х100м)

СТРЕЉАШТВО
-Теодора Марић 8/1-2. место
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-женска екипа-2. место (Теодора Марић 8/1, Зорана Михајловић 8/1, Лена Лукић 8/1,
Кристина Антонијевић 8/1)
-мушка екипа-3. место (Стефан Милетић 8/1, Вељко Вучковић 8/1, Марко Јанковић 8/1,
Андрија Нешић 8/3, Јован Мијајловић 8/3, Ђорђе Радовановић 8/3

ОСТАЛА ТАКМИЧЕЊА

МИНИ-ТИНИ ФЕСТ
-Лана Тодосијевић 5/1 – 3. награда за интерпретацију (мини категорија)
-Зорана Михајловић 8/1-3. награда за интерпретацију (тини категорија)
-Тамара Стајић 8/3-3. награда за интерпретацију (тини категорија)

ФЕСТИВАЛ ДЕЧИЈИХ СЦЕНА
(награде за најбоље глумце у предтсви „Лилипутанска свадба“)
-Магдалена Вељковић 4/3
-Теодора Лазаревић 3/3
Матеја Милојевић 3/3

КВИЗОТЕКА „ВУКОВИ ЗНАЛЦИ“ (српски и енглески језик, музичка култура)-ЋУПРИЈА
-екипно-1. место (Лана Тодосијевић 5/1, Катарина Антић 6/2, Ленка Јовановић 7/1,
Александра Радојковић 8/3)

КВИЗ „МУЋНИ ГЛАВОМ“-ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“ ПАРАЋИН
-екипно-1. место (Урош Алексић 6/1, Ива Јовић 7/1, Вања Миленковић 8/3)
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ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ШКОЛСКЕ
2019/20. ГОДИНЕ ЗА УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

(за школску 2020/21. годину)

У јуну 2020. године 42 ученика полагали су завршни испит из српског језика и
математике и комбиновани тест из пет предмета.

РЕЗУЛТАТИ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ПО ПРЕДМЕТИМА (број бодова из базе)

ОДЕЉЕЊЕ/ПРЕДМЕТ СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА КОМБИНОВАНИ
ТЕСТ

8/1 7,76 7,20 10,08
8/2 7,50 7,92 10,85
8/3 7,30 6,70 9,89

ПРОСЕЧАН БРОЈ
БОДОВА 7,52 7,27 10,27

РЕЗУЛТАТИ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ПО ПРЕДМЕТИМА (број бодова на тестовима)
ОДЕЉЕЊЕ/ПРЕДМЕТ СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА КОМБИНОВАНИ

ТЕСТ
8/1 11,94 11,07 14,40
8/2 11,54 12,18 15,50
8/3 11,22 10,31 14,12

ПРОСЕЧАН БРОЈ
БОДОВА

11,57 11,19 14,70

ПРОСЕЧАН БРОЈ БОДОВА НА КВАЛИФИКАЦИОНОМ/ЗАВРШНОМ ИСПИТУ У
ПОСЛЕДЊИХ СЕДАМ ГОДИНА
ШКОЛСКА ГОДИНА СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА КОМБ. ТЕСТ

2013/14. 8,54 8,89 10,91
2014/15. 12,19 10,46 15,19
2015/16. 11,49 6,54 10,22
2016/17. 13,32 7,76 12,80
2017/18. 11,07 7,78 12,24
2018/19. 11,00 9,24 11,58
2019/20. 11,57 11,19 14,70

УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
У првом уписном кругу средње школе уписао је 41 ученик (1 ученик није желео да

настави школовање). Четворогодишње средње школе уписало је 29 ученика, а трогодишње
12 ученика.

Средње школе у Парћину уписао је 26 наших ученика, осталих 15 ученика уписало је
школе у Ћуприји, Јагодини, Свилајнцу, Зајечару, Краљеву, Крагујевцу и Београду :
-Технолошка школа, Параћин - 9
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-Економско-трговинска школа, Параћин - 8
-Машинско-електротехничка школа, Параћин - 8
-Гимназија, Параћин - 1
-Шумарска школа, Краљево – 4
-Техничка школа, Ћуприја – 4
-Електротехничко-грађевинска школа, Јагодина - 2
-Економско-трговинска школа, Јагодина – 1
-Пољопривредно-ветеринарска школа, Свилајнац – 1
-Медицинска школа, Зајечар – 1
-Медицинска школа, Београд – 1
-Друга крагујевачка гимназија, Крагујевац – 1

Од укупно 42 ученика, њих 39 уписало је средњу школу у првом кругу, 2 ученика су
распоређена у жељене школе на основу решења Окружне уписне комисије, а 1 ученик није
желео да нстави школовање.  Прву школу са листе жеља уписало је 28 ученика (72%), другу
школу са листе жеља уписало је 10 ученика и четврту 1 ученик.

ПРОЦЕНАТ УЧЕНИКА КОЈИ СУ УПИСАЛИ ЖЕЉЕНУ ШКОЛУ
Претходн
е године

2010/11
.

2011/12
.

2012/13
.

2013/14
.

2014/15
.

2015/16
.

2016/17
.

2017/18
.

до 50% 71% 75% 82% 66% 65% 68% 71% 63%

2018/19. – 69% ученика уписало је прву школу са листе жеља
2019/20. – 72% ученика уписало је прву школу са листе жеља
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Школски одбор чини 9 (девет) чланова: представници запослених (3), представници
родитеља (3)  и представници локалне самоуправе (3).

Школски одбор именован је решењем Скупштине општине Параћин бр. 02-93/2016-
01- II од 02.11.2016.год.

За чланове ШО као представнике локалне самоуправе именовани су: Иван Стајић
из Буљана, Драгана Пап из Параћина и Милош Арсић из Горње Мутнице, који је
решењем бр. 02-89/2019- II  од 17.04.2019.год. именован за члана Школског одбора ОШ
“Бранко Радичевић” у Поповцу, након разрешења Далибора Радисављевића из Стубице.
Далибор Радисављевић именован је решењем бр. 02-48/2019- II  од 27.03.2019.год. за члана
Школског одбора ОШ “ Бранко Радичевић” у Поповцу, након разрешења  Александра
Милановића, који је решењем бр. 02-92/2017- II  од 29.05.2017.год. именован за члана
Школског одбора ОШ “ Бранко Радичевић” у Поповцу, након разрешења Данијела Нагулића
са места члана Школског одбора ОШ “ Бранко Радичевић”, због поднете оставке.

За чланове ШО као представнике родитеља именовани су: Снежана Станојевић из
Поповца, Милијана Радојковић из Стубице и Сузана Милојковић из Забреге.

За чланове ШО као представнике запослених именовани су : Тијана Симић из Параћина,
Дејан Перић из Параћина и Мирјана Илић из Шалудовца,  која је решењем бр. 02-
176/2017- II  од 11.10.2017.год. именована за члана Школског одбора ОШ “Бранко
Радичевић” у Поповцу, након разрешења Наташе Аврамовић из Параћина.

Школски одбор ОШ “ Бранко Радичевић” Поповац је у школској 2019/2020. години одржао 7
седница које су одржане следећим данима  са следећим дневним редом:

Број
седнице

Датум
одржавања

Дневни ред

1. 16.09.2019. 1. Усвајање записника са претходне седнице ШО;
2. Доношење плана рада ШО;
3. Усвајања Годишњег извештаја о раду школе за 2018/2019
год;
4. Усвајања Годишњег извештаја о раду директора;
5. ДоношењеГодишњег плана рада школе за 2019/2020. год;
6.  Усвајања Извештаја о самовредновању квалитета рада
школе;
7.  Усвајања Извештаја о остваривању плана стручног
усавршавања;
8. Доношење Плана стручног усавршавања;
9. Именовање чланова Стручног актива за развојно
планирање;
10.Усвајање Извештаја о остваривању  Развојног плана на
годишњем нивоу;
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11. Усвајање Извештаја о извођењу екскурзија и наставе у
природи;
12.Усвајање Правилника о примању поклона у ОШ“Бранко
Радичевић“ Поповац;
13. Доношење одлуке о изменама и допунама Школског
програма;
14. Разно

2. 28.11.2019. 1. Усвајање записника са претходне седнице ШО;
2. Усвајање измењеног финансијског плана;
3. Усвајање измена Плана и програма рада школе за 2019. год;
4.Усвајање измена Годишњег плана рада школе за 2019/20.
год;
5. Разно.

3. 16.12.2019. 1. Усвајање записника са претходне седнице ШО
2. Доношење Финансијског плана за 2020. годину и Плана и
програа рада за 2020. годину;
3. Доношење одлуке о избору заменика директора;
4.Доношење Програма заштите од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања;
5. Разно.

4. 31.01.2020. 1. Усвајање записника са претходне седнице ШО;
2. Доношење плана јавних набавки за 2020.год;
3. Усвајање извештаја Комисије за попис са стањем на дан
31.12.2019.год;
4. Усвајање извештаја о раду буџетског корисника са
финансијским извештајем за 2019.год;
5. Разно

5. 27.02.2020. 1. Усвајање записника са претходне седнице ШО;
2. Усвајање завршног рачуна за 2019. год;
3. Усвајање извештаја о раду директора и раду школе;
4. Разно.

6. 18.05.2020.
(одржана
електронским
путем због
опасности од
ширења заразе)

1. Усвајање измењеног финансијског плана за 2020. годину;
2. Усвајање измењеног Плана и програма рада за 2020.
годину;
3. Извештај о успеху ученика на крају трећег
класификационог периода школске 2019/20. године;
4. Извештај о спроведеним анкетама о настави на даљину.

7. 29.05.2020.
(одржана
електронским
путем због
опасности од
ширења заразе)

1. Промена Годишњег плана рада школе за 2019/20. годину.
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8. 20.07.2020.
(одржана
електронским
путем због
опасности од
ширења заразе)

1.Именовање комисије која ће спроводити
поступакутврђивања запослених за чијим је радом престала
потреба.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА

Савет родитеља је саветодавно тело које чине по један представник родитеља ученика
сваког одељења у школи. Савет разматра питања од интереса за живот и рад ученика у
школи.

Савет родитеља у школској 2019/2020. години конституисан је на првој седници
одржаној 16.09.2019. године и чинило га је 27 чланова. За председника Савета изабран је
Саша Милошевић, за заменика председника Ивана Миловановић, а за записничара
Александра Антонијевић. До краја школске године, одржано је 5 седница на којима су
разматрана питања из Плана рада Савета родитеља који је саставни део Годишњег плана рада
за школску 2019/2020. Неке седнице одржане су Online, због проглашења ванредног стања и
пандемије вируса COVID-19.

Редни
број

седнице

Датум
одржавања Дневни ред Сажетак

1. 16.09.2019.

1. Конституисање Савета родитеља;
2. Извештај о успеху и дисциплини

ученика на крају 2018/2019. године
3. План рада Савета родитеља;
4. Предлог представника родитеља за

Стручни актив за развојно
планирање;

5. Предлог представника родитеља за
школске тимове;

6. Предлог представника и заменика за
Општински савет родитеља;

7. Разматрање предлога Годишњег плана
рада школе;

8. Разматрање предлога Годишњег
извештаја о раду школе;

9. Разматрање Годишњег извештаја о
раду директора;

10. Сагласност на избор понуђача за
снабдевање ученика ужином;

11. Сагласност на релације, програм
екскурзије и предлог висине дневнице
за наставнике;

12. Разматрање Извештаја о
самовредновању школе;

13. Разматрање Извештаја о остваривању
Развојног плана на годишњем нивоу;

14. Избор понуђача за осигурање
ученика;

15. Разматрање извештаја о ЗИ;

Предложени дневни ред је
једногласно усвојен, конституисан је
Савет родитеља и изабрани су
чланови. Сви разматрани извештаји
су усвојени.
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16. Разматрање извештаја са екскурзије;
17. Текућа питања.

2. 29.11.2019.

1. Анализа успеха и дисциплине ученика
на крају првог класификационог периода
и предлог мера за унапређењеквалитета
образовно-васпитног рада;
2. Разматрање услова рада школе,
безбедност и заштите ученика;
3. Разно.

Извештај о успеху и дициплини
ученика је једногласно увојен,
чланови Савета су дискутовали о
условима рада у школи и
безбедности ученика.

3. 12.03.2020.

1. Анализа успеха и дисциплине
ученика на крају другог
класификационог периода и предлог
мера за унапређењеквалитета
образовно-васпитног рада;

2. Припрема родитеља и пружање
информација за извођење наставе у
природи;

3. Текућа питања.

Извештај о успеху и дициплини
ученика је једногласно увојен.
Чланови Савета су се једногласно
сложили  и изабрали агенцију за
извођење екскурзије и наставе у
природи.

4. 07.05.2020.

1. Одлука о избору уџбеника за школску
2020/21. годину;

2. Извештај након трећег
класификационог периода школске
2019/20. године.

Седница је одржана онлајн због
уведеног ванрдног стања и лоше
епидемиолошке ситуације.
Чланови Савета су се једногласно
сложили и усвојили одлуку о избору
уџбеника и извештај о успеху и
дисциплини.

5. 11.06.2019.

1. Организација екскурзија за текућу
школску годину;

2. Организација прославе завршетка
ОШ;

3. Текућа питања.

Чланови су упознати са Уредбом
владе о понуди заменских путовања
за нереализоване екскурзије и са
препорукама о организацији
екскурзија у условима пандемије.
Чланови су упознати и са дописом
Школске управе о организацији
прослава завршетка ОШ.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА

Педагошки колегијум је стручни орган школе, који се састоји од председника
стручних већа и стручних актива, координатора стручних тимова и стручних сарадника, а
чијим радом председава директор школе. Педагошки колегијум разматра питања и даје
мишљење у вези са пословима директора из члана 126. став 4. тач. 1)-3) и тач. 5)-7) Закона о
основама образовања и васпитања.

Одржано је укупно 10 седница.
Редни
број

седниц
е

Дневни ред Сажетак

1.
28

.0
8.

20
19

.

- Конституисање Педагошког колегијума
- Извештај о раду Педагошког колегијума за
школску 2018/19.
- Предлог распореда свих облика ОВ рада
- Разно

На првом састанку ПК, представљени су чланови.
Изнет је предлог извештаја о раду ПК за
предходну школску годину, о којем се
дискутовало и предложене су одређене измене.
Такође дати су предлози за ефикаснији рад ПК у
текућој школској години. Прочитан је распоред
ОВ активности и обавила се дискусија. Под
разно, дискутовало се о ефикаснијем обављању
задатака Актива и Тимова, као и о неопходним
елементима извештаја о раду истих.

2.
12

.0
9.

20
19

.

- Израда плана Педагошког колегијума
- Анализа Годишњег плана рада школе, извештаја
и планова Стручних већа, Актива и Тимова
- Извештај Тима за самовредновање
- Извештај Стручног актива за развојно
планирање
- Извештај и план стручног усавршавања
- Извештај о посећеним часовима 2018/19.године

Предложени план рада ПК коригован је у складу
са сугестијама чланова колегијума. Прочитан је
Годишњи извештај о раду школе и напоменуто је
да неким телима фали сегмент о предложеним
мерама и самоевалуацији. Такође су прочитани
познати елементи Плана за наредну школску
годину, и дате смернице члановима за израду
планова својих Већа, Актива, Тимова.
Напоменуло се да ће се 40.часовна радна недеља
ажурирати након расподеле технолошких
вишкова. Прочитан је извештај о
самовредновању и истакнуто неопходно
умрежавање између тимова. Прочитан је и
извештај СА за развој школског програма и
дискутовало се о задацима за ову годину као и
проблеми са којима су се сусрели у предходној
години. Поднет је извештај о стручном
усавршавању и дат је предлог плана. Кроз
извештај о посећеним часовима наглашени су
позитивни и негативни аспекти часова.

3.
17

.1
0.

20
19

. - Усвајање предлога ИОП-а Предложено је и усвојено 3 ИОП1 и 6 ИОП2, уз
напомену да су већ прикупљене сагласности
родитеља.
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4.
18

.1
1.

20
19

.
- Анализа успеха и дисциплине ученика,
доношење мера за унапређење рада
- Разматрање извештаја о спровођењу стручног
усавршавања и примени стечених знања
- Праћење остваривања Акционог плана СА за
ШРП
- Праћење остваривања пројектне наставе
- Извештај о примењивању предложених мера на
часовима редовне наставе
- Усвајање предлога ИОПа
- Анализа резултата завршног испита, доношење
мера за побољшање успеха
- Праћење иницијатива и активности Ученичког
Парламента и пружање подршке у раду
- Разно

Мере побољшања успеха ученика на основу
извештаја:5мин испитивања на почетку/крају
часа, провера вештине читања и разумевања
прочитаног, појачана допунска настава и
индивидуални рад са слабијим ученицима, израда
паноа са најважнијим садржајима, план подршке
за сваког ученика, текстуални задаци, блиц
питања. Акциони план ШРП је дискутован,
акценат на квизу знања и за ученике других
разреда, и да уместо за Дан отворених врата,
родитељи буду позивани на угледне часове и
тематске дане. Пројектна настава ће се
процењивати након полугодишта ради бољег
обима података. СВ су поднела извештај о
праћењу мера побољшања часова редовне
наставе и оценила позитивно у складу са
могућностима различитих предмета. Прочитан је
извештај о усавршавању и примени стечених
знања и најављен је семинар у априлу.Усвојен је
предлог ИОП2. Усвојени су предлози ЂП о
уређењу просторија, међународним данима и
здравој исхрани. Под разно, дискутовало се о
проблемима изнетим на НВ, као и о ИОП3.

5.
07

.0
2.

20
20

.

- Анализа успеха и дисциплине ученика,
доношење мера за унапређење рада
- Праћење остварености планова СВ, Актива,
Тимова
- Разматрање извештаја о самовредноању
- Разматрање извештаја о спровођењу стручног
усавршавања и примени стечених знања
-Анализа јавних наступа ученика
-Извештај о посећеним часовима, мере за
унапређење рада наставника
- Извештај о раду стручних сарадника и мере за
унапређење
- Доношење ИОПа

Обављена анализа успеха и дисциплине,
закључак да се успех поправио, дат је предлог
нових мера(међувршњачко учење,
диференцијација градива на 3 нивоа...).
Дисциплина: 9 опомена ОС, 7 уч.са вр.добрим, 2
уч са добрим владањем и један активни васпитно
дисциплински поступак.Мере:редовно
примењивање активности за лакше повреде
обавеза, писма извињења и отворена врата за
време одмора као и ажурнија дежурства
наставника. Сви чланови су поднели извештај о
раду својих актива, већа, тимова и обављена је
дискусија. Извештај тима за самовредновање већ
је обављен на СВ. Размотрен је извештај о
стручном усавршавању, јавним наступима и
плану за обележавање Дана школе.  Указано је на
предности и недостатке часова редновне наставе
на основу посета(+наставник ефикасно управља
процесом учења на часу; - поступци вредновања
су у функцији даљег учења ). Стручна служба је
прочитала свој извештај и похвалјена је од стране
чланова колегијума. Није било предлога ИОПа.

6.
05

.0
3.

20
20

. - Усвајање предлога ИОПа Тим за инклузивно образовање дао је предлог за
усвајање 3 ИОПа1 и 7 ИОПа2. Предлози су
једногласно усвојени.
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7.
17

.0
3.

20
20

- Планирање активности школе током ванредног
стања услед пандемије вируса Ковид 19

На основу дописа МПНТР формиране су Вибер
групе за наставнике где ће се прослеђивати
обавештења, ОВ ће обавештавати и координисати
предметне/разредне наставнике. Школа ће бити
отворена у наредном периоду да би се пружила
подршка и обука наставника који имају проблема
са радом путем платформа. Договорена је
недељне израде плана наставе у складу са
наставним јединицама на РТСу. Директорка је
дала инструкцију да се најхитније прикупе
информације о техничкој опремљености ученика
за овакав вид наставе. Такође је договорено
редовно праћење здравственог стања ученика . За
ученике који немају техничких услова
обезбедиће се преузимање штампаних материјала
у просторијама школе уз поштпвање свих
прописа превенције ширења вируса. ОС требају
обавештавати редовно родитеље о распореду
наставе на РТС каналу, који ће такође бити
истакнут на сваком улазу у школу. Дати су разни
предлози о начину остваривања наставе али да ће
ипак да се сачека препорука министарсрва и даље
инструкције.

8.
05

.0
5.

20
20

.

-Предлози мера после усвајања извештаја о
успеху и дисциплини на крају 3.класификационог
периода
- Анализа пробног Завршног испита на Стручним
већима
- Предлог активности тимова за наредни период
- Анализа извештаја по тачкама дневног реда
-Разно

Састанак је одржан путем платформе Mteams.
Предузете мере за побољшање успеха:разговори
ОС, СС са ученицима и родитељима,
индивидуални рад нису дали жељене резултате
код идентификованих неактивних ученика.
Предлог на основу дописа Министарства:
поправљање оцена у јуну у просторијама школе,
редовно уписивање дескриптивних оцена.
Резултати пробног завршног испита били су на
нивоу Републичког просека. Договорена је
организација припремне наставе у школи.
Активности Актива и Тимова у настави на
даљину биле су ограничене. Испитана је појава
електронског насиља(није га било) од стране
Тима ЗДНЗЗ. ШРП- онлајн квиз знања за осмаке.
ПО- вибер групе средњошколаца и осмака.
Споменуто је да је постојала дискрепанца између
извештаја наставника и евиденцији у Ес дневнику
и да је неопходно да се све информације уносе у
Ес дневник а не да се чувају у писаној форми јер
приликом наставе на даљину СС и директорка
немају увида у педагошке свеске. Дискутовани су
проблеми реализације планираног фонда часова,
које се може решити након даљих смерница које
се очекују од Школске управе.

9.
09

.0
6.

20
20

.

- Утврђивање потребне врсте подршке за
припрему и полагање Завршног испита за
ученике који се образују по ИОПу

Тим за ИО предложио је врсте подршке за
припрему и полагање ЗИ: за ученика ИОП1
похађа припремну наставу и ради задатке
основног нивоа; 2 ученика ИОП2 прилагођени
штампани материјал, припрема посебних тестова,
полагање ЗИ у посебној просторији уз помоћ
пратиоца.
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10
.

26
.0

8.
20

20
.

- Разматрање и усвајање Оперативног плана
школе организацију и реализацију образовно –
васпитног рада по посебном програму за рад у
условима пандемије вируса Ковид 19
-Резултати вредновања ИОПа
-Разно

ОВ рад са ученицима првог циклуса биће
организован у пуном саставу у преподневној,
првој, смени. Рад са ученицима у другом циклусу
биће у пуном саставу за ученике издвојених
одељења у Буљану и Стубици, друга, подневна
смена. Ученици другог циклуса матичне школе
ићиће по комбинованом моделу(група А и група
Б), осим ученика 6.разреда који се не деле у
групе, а настава ће се обављати у преподневној
смени. Одабрана платформа за наставу на даљину
је Гугл учионица. Идентификован је број ученика
који неће похађати наставу у школи (2 ученика),
начини праћења и вредновања постигнућа
ученика, додатни начини пружања подршке
ученицима и начини праћења остваривања
оперативног плана.Одлучено је да се за све
ученике који су се предходне школске године
образовали по ИОП1 или ИОП2 програму,
настави са применом ИОПа који ће бити
ревидирани у складу са напредовањем ученика и
усклађени са програмом будућег разреда. Такође
ће се покренути процедура за прелазак једног
ученика са ИОП1 на ИОП2 програм. Под разно,
чланови колегијума су обавештени о Решењу које
је школа добила за спровођење Обогаћеног
једносменског рада за издвојена одељења у
Стубици и Забреги.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА МЛАЂИХ РАЗРЕДА

У школској 2019/2020.години одржано је пет Одељењских већа млађих разреда.
Одељењским већем је председавала Весна Ивковић а записничар је била Снежана Баљак.
Састанцима већа су присуствовали сви чланови већа - наставници разредне наставе, разредне
старешине, наставници енглеског језика, верске наставе и пепсихолог   школе.

На састанцима је усвојен Годишњи план и програм рада Одељењског већа,
одељенског старешине, допунске и додатне наставе, слободних активности. Усвојена је
предложена релација екскурзије и наставе у природи. Чланови Одељењског већа су упознати
и са резултатима анкете за изборне предмете. Предлагали смо, пратили и примењивали мере
за побољшање квалитета знања, вредновали рад ученика по ИОП-у. Идентификовали смо и
ученике којима је потребна додатна подршка и утврдили мере подршке у складу са
Програмом подршке ученицима у учењу и прилагођавању школском животу. На крају сваког
класификационог периода Одељењско веће је анализирало успех и дисциплину ученика,
реализацију фонда часова, давали нове предлоге мера за побољшање квалитета знања.

На састанцима смо се договарали о организацији Дечије недеље,прослави Светог Саве
и то смо и остварили. Што се тиче договора о прослави Дана школе,Фестивалу дечијих сцена
и извођењу екскурзије и наставе у природи због настале епидемијолошке и безбедоносне
ситуације у  земљи  нисмо  реализовали.

И поред тога што је редовна настава у школама због COVIDA 19 трајала до
14.03.2020. године а затим од 17.03.2020.ONLINE настава Одељењско веће је врло успешно
сарађивало са директором, стручним сарадницима школе, комисијама, родитељима. Програм
рада Одељењског већа млађих разреда за 2019/2020.годину уз мале измене је реализован.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА СТАРИЈИХ РАЗРЕДА

Школска 2019/2020. година је, због свима познатих разлога, од 16. марта, кренула
сасвим неочекиваним током. Потпуно нови и до тада непознати  услови рада нису
парализовали школске активности и Одељењско веће старијих ( V, VI, VII, VIII ) разреда је
функционисало устаљеном динамиком, а школска година је успешно приведена крају.
Најочигледнији  изузеци су  нереализоване екскурзије, излети 1,  прекид свих такмичења, као
и већ припремљене активности поводом прославе Дана школе2.

Још пре званичног почетка школске године предметни наставници су се договорили о
слобидним наставним активностима у V, VI, VII разреду.
Септембра је усвојен Извештај за претходну и План за наступајућу школску годину и

Програм  рада одељењских заједница. Усвојен је план екскурзија и излета.
Анализом успеха ученика у току првог класификационог периода истакнута су  мере: 1)да се
поред допунске наставе интезивира индивидуализовани рад; 2) да се чешће проверава колико
ученици разумеју смисао прочитаног; 3) проверава читање и таблица множења (у петом
разреду).

Од 17. марта је почела настава на даљину, а главно средство комуникација чланова
Одељењског већа је Вибер група, преко које је и одржана седница која је сумирала резултате
трећег класификационог периода.3 Посебно су анализирани следећи елементи: одржани
часови, реализовани наставни  садржаји, успех ученика, ангажованост ученика у настави на
даљину, ставови и искуства родитеља и ученика о настави на даљину, исказаних у анкетама.

Приближавање  краја школске године истакло је следеће проблеме: 1)одржаваље
планираног броја часова; 2) одржавање припремне наставе за ученике осмог разреда( на
дањину и у школи); 3)ангажовање ученика који су били неактивни из појединих наставних
предмета (у школи); 4) организовање испитивања ученика који су хтели да поправе оцене (у
школи).4 Све је одлично спроведено.

Због специфичних околности, није спроведено бодовање, већ је предложено да два
ученика понесу епитет „ђак генерације“.5

Сви ученици су завршили разред. Није било полагања поправних испита. Успех
ученика је невероватан: 45% одличних, 38% врло добрих, 17 % добрих. Просечне оцене
одељења су знатно више у односу на раније године (4,18). Остаје питање колико су ове
бројке реалне и колико је настава на даљину делотворна и ефикасна.

1 Од планираног једино је реализован  наградни излет . На Београдском сајму је посећен Сајам  науке.
2 Сајам занимања у Стубици, Квиз знања за ученике осмог разреда...
3 29. април 2020. године
4 Предметни наставници су предложили закључне оцене, а ученици и родитељи су имали право на приговор, те је ученицима дата могућност да исте поправе.
Ученици су унапред упознати шта се од њих очекује, а имали су и времена за припремање.
5 Лена Лукић  VIII- 1 и Вања Миленковић VIII-3.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

Наставничко веће сачињавају сви наставници и стручни сарадници и друга стручна
лица која непосредно доприносе остваривању образовно-васпитних циљева и задатака
школе, као и директор школе.

У школској 2018/2019. години Наставничко веће је чинило 49 чланова. Одржано је 13
седница на којима је одлучивано о питањима утврђеним дневним редом.

Редни
број

седни
це

Датум
одржава

ња
Дневни ред Сажетак

1.

13
.0

9.
20

19
.

Доношење Плана рада Наставничког већа за
2019/20;
Усвајање Годишњег извештаја о раду школе
за школску 2018/19;
Усвајање Годишњег извештаја о раду
директора;
Усвајање Извештаја о остваривању Развојног
плана на год. нивоу;
Усвајање Извештаја о остваривању стручног
усавршавања;
Усвајање Извештаја о самовредновању;
Доношење предлога Годишњег плана рада
школе за школску 2019/20;
Доношење Плана стручног усавршавања за
2019/20;
Разно.

Сви извештаји и планови су разматрани
и једногласно усвојени.

2.

07
.1

1.
20

19
.

Анализа оставрених резултата на крају првог
класификационог периода и предлози мера за
побољшање успеха;
Анализа дисциплине ученика и предлози
мера;
Извештаји о постигнућима ученика са
иницијалних тестирања из појединих
предмета;
Извештај са Завршног испита 2019. према
подацима Завода за вредновање квалитета
образовања и васпитања;
Организација допунске, додатне наставе и
секција;
Давање сагласности на промену релације за
наградни излет за наставнике и ученике;
Презентација измена и допуна Правилника о
екскурзијама, Правилника о оцењивању,
Протокола о поступању у случају насиља,
злостављања и занемаривања;
Извештај просветне инспекције након
редовне посете школи;
Разно.

Након анализе, извештаји о успеху и
дисциплини су једногласно усвојени.
После анализе резултата иницијалних
тестова, дати су предлози мера које би
требало да се спроведу како би се
следећи резултати побољшали.
Једногласно је усвојен предлог о
промени релације за наградни излет за
ученике и наставнике.
Због нестанка струје, презентације
припремљене за 4. и 7. тачку нису могле
бити огледане, па је остављено за
наредну седницу.



Годишњи извештај о раду ОШ „Бранко Радичевић“ за школску 2019/2020. годину

28

3.
14

.1
1.

20
19

.

Извештај са Завршног испита 2019. према
подацима Завода за вредновање квалитета
образовања и васпитања;
Презентација измена и допуна Правилника о
екскурзијама, Правилника о оцењивању,
Протокола о поступању у случају насиља,
злостављања и занемаривања;
Разматрање и усвајање предлога допуне
програма екскурзије и наставе у природи;
Разно.

Извештај са ЗИ је једногласно усвојен.
О променама правилника и протокола
чланове већа известио је секретар
школе.
Предлог допуне програма екскурзије и
наставе у природи је усвојен
једногласно.

4.

06
.0

2.
20

20
.

Анализа остварених резултата на крају првог
квалификационог периода и предлог мера за
побољшање успеха;
Анализа дисциплине ученика и предлог
мера;
Реализација планираног фонда часова;
Организација екскурзија и рекративне
наставе;
Упознавање са новинама у организацији ЗИ;
Допуна Програма заштите од
дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања и Програма превенције других
облика ризичног понашања;
Организација прославе Дана школа;
Разно.

Извештаји о успеху и дисциплини су
једногласно усвојени.
Директорка је чланове упознала са
новинама у организацији ЗИ.
Председник Комисије за културну и
јавну делатност представила је већу
план активности поводом прославе
Дана школе.
Једногласно су усвојене допуне
Програма заштите од дискриминације,
насиља, злостављања и занемаривања и
Програма превенције других облика
ризичног понашања.

5.

09
.0

3.
20

20
.

План надокнаде часова;
Припрема око организације екскурзије и
наставе у природи;
3.    Разно

Предлог плана надокнаде часова који
нису одржани због продужетка зимског
распуста због лоше епидемиолошке
слике је једногласно усвојен.
Секретар школе је подсетила
наставнике да поступају у складу са
Правилником о организацији и
остваривању наставе у природи и
екскурзија у ОШ и да родитељима дају
све неопходне информације на време.

6.

17
.0

4.
20

20
.

Избор уџбеника за школску 2020/21. годину.

Седница је одржана онлајн (Вибер
група), због проглашења ванредног
стања и лоше епидемиолошке
ситуације.
Предлог уџбеничких јединица за
наредну школску годину је усвојен.

7.

04
.0

5.
20

20
.

Анализа остварених резултата на крају
трећег класификационог периода школске
2019/20. године;
Анализа ангажованости ученика у настави на
даљину;
Анализа резултата анкета за ученике,
наставнике и родитеље о учењу на даљину.

Седница је одржана онлајн (Вибер
група), због проглашења ванредног
стања и лоше епидемиолошке
ситуације.
Извештај о оствареним резултатима на
крају трећег класификационог периода
школске 2019/20. године је усвојен.
Идентификовани су ученици који су
недовољно активни и изнете су мере
које су преузете.
Чланови већа су упућени на сајт школе
где се налазе резултати спроведених
анкета.
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8.
10

.0
6.

20
20

.

Утврђивање појединачног и општег успеха
ученика 8. разреда;
Утврђивање дисциплине ученика 8. разреда;
Реализација часова и свих редовних
активности у 8. разреду;
Анализа успеха на такмичењима;
Похвале и награде ученицима 8. разреда;
Предлози за избор ђака генерације;
Организација ЗИ;
Организација родитељских састанака.

Седница је одржана онлајн (Вибер
група), због проглашења ванредног
стања и лоше епидемиолошке
ситуације.
Све тачке дневног реда су једногласно
усвојене, осим тачке број 6, где је било
два гласа против. Два ученика су
носиоци Вукове дипломе и титуле ђака
генерације.

9.

23
.0

6.
20

20
.

Утврђивање појединачног и општег успеха и
дисциплине ученика 1. до 7. разреда;
Утврђивање дисциплина ученика 1. до 7.
разреда;
Реализација часова и других активности;
Похвале и награде ученицима 1. до 7.
разреда;
Организација родитељских састанака;
Разно

Утврђен је успех и дисциплина ученика
1. до 7. разреда. Сви часови су
реализовани по плану са мањим
одступањима.
Због увођења ванредног стања,
такмичења нису до краја реализована.
Договорени су термини родитељских
састанака.

10.

18
.0

8.
20

20
.

Упознавање са календаром рада за школску
2020/21. годину;
Задужења наставника за израду Годишњег
плана рада школе и Годишњег извештаја о
раду школе;
Формирање школских тимова, комисија и
актива;
Подела одељењских старешинстава и подела
часова;
Измена и допуна Правилника о раду
Наставничког већа;
Разно

Директорка је упознала Наставничко
веће са календаром за нову школску
годину. Формирани су нови тимови и
наложено да стари поднесу извештаје
до 25. августа, а планове до 5.
септембра.
Предлог за поделу старешинстава и
часова је једногласно усвојен.
Секретар је чланове већа упознала са
изменама Правилника о раду
Наставничког већа.

11.

26
.0

8.
20

20
. Разматрање и усвајање Оперативног плана

ОШ за организацију и реализацију
образовно-васпитног рада по посебном
програму за рад у условима пандемије вируса
Covid-19;
Разно.

Седница је одржана онлајн (Вибер
група), због  лоше епидемиолошке
ситуације.
Одлуком већине, предложени
оперативни план је усвојен и биће
послат на сагласност Школској управи.

12.

31
.0

8.
20

20

Усвајање успеха ученика на крају школске
2019/20. године;
Резултати ЗИ;
Организација првог наставног дана;
Организација наставног процеса у складу са
Стручним упутством за организацију и
реализацију образовно-васпитног рада у Ош
у школској 2020/21. години;
Организација родитељских састанака на
почетку школске године;
Организација екскурзија;
Разно.

Утврђен је успех на крају школске
године. Прочитан је извештај о
спроведеном ЗИ. Договорена је
организација првог радног дана
школске 2020/21. године и наставног
процеса уопште.
У складу са дописом министарства,
екскурзије се одлажу до даљњег и
планирају се за пролеће 2021. године.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА  ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ

Стручно веће разредне наставе је у школској 2019/2020. радило по утврђеном плану и
програму.

Одржано је шест састанака и један Online, и реализоване су следеће активности:
- Изабрано је руководство Стручног већа и израђен је план и програм рада,
- Дати су предлози за стручно усавршавање у оквиру установе,
- Израђен је програм активности поводом обележавања Дечје недеље,
- Стручно веће је имало учешће у организовању Светог Саве.

Веће се бавило и иницијалним тестирањем и анализом урађеног на основу чега је дало
предлоге мера за побољшање квалитета знања.

Органиовано је школско такмичење из математике.

Похађани су семинари и примена стеченог знања у настави.

Неке активности из плана рада Стручног већа нису реализоване услед епидемије
вируса Covid-19, и преласка са редовне Online наставу.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ДРУШТВЕНО – ЈЕЗИЧКЕ
ГРУПЕ ПРЕДМЕТА

Чланови Стручног већа  друштвено – језичке групе предмета од почетка школске године
одржали су шест састанака.( Три састанка су одржана у школи, а три путем вибер групе због
ванредног стања).

Први састанак је одржан 26.09.2019. г. На овом састанку предметни наставници су
анализирали резултате иницијалних тестова. Дати су предлози мера за побољшање успеха
ученика:
коришћење визуелних средстава у настави ( мапа, слика, шема…); повезивање садржаја са
свакодневним животом; развијање вештине читања и разумевања прочитаног; постављење
питања из опште културе; учење терминологије; давање полугодишњих и годишњих тестова;
понављање градива са основног нивоа; типови задатака као на завршном испиту; задавање
домаћих задатака и контролисање истих; организовање часова допунске наставе и
индивидуалног рада; кратке провере на почетку и крају часа; писање речи у речнике и
конверзација са ученицима. Било је речи о часовима припремне наставе за ученике осмог
разреда из српског језика који ће почети од октобра. Припремна настава из историје и
географије биће одржана у другом полугодишту.

На другом састанку одржаном 13.11.2019. г. презентовани су резултати завршног
испита из српског језика и комбинованог теста ( области историје, географије). Чланови Већа
су разговарали о мерама за побољшање успеха ученика на завршном испиту: развијање
вештине читања и разумевања прочитаног; коришћење визуелних средстава у настави ( мапа,
слика, шема…); учење терминологије; понављање градива са основног нивоа; типови
задатака као на завршном испиту; редовно одржавање часова припремне наставе.

Наставници, чланови Већа, попунили су чек – листе на основу којих се види проценат
коришћења предложених мера донетих након анализирања иницијалних тестова (у прилогу).

Говорило се о организацији прославе Светог Саве и организацији школских
такмичења.

Школско такмичење из Књижевне олимпијаде биће одржано у децембру, а из српског
језика крајем јануара. Такмичење из историје је предвиђено за фебруар, а из географије
ученици иду директно на општинско такмичење.

Ружица Стевановић је презентовала члановима Већа садржаје семинара „Школа за 21.
век“који је похађала од 10. до 12. октобра у Јагодини.

Трећи састанак Већа одржан је 5.02.2020. г. Председник је упознала чланове Већа о
активностима поводом обележавања Дана школе.

На састанку је било речи о стручном усавршавању наставника , присуствовању
семинарима, одржавању угледних часова и часова пројектне наставе. Наставници који су
похађали семинаре упознали су чланове Већа са темама семинара и издвојили најбитније
појединости.

Пројектна настава је одржана у сва три одељења шестог разреда из српског језика и
књижевности. Тема је била: Животиње у књижевности.

Наташа Костић је одржала пројектну наставу са ученицима петог разреда на тему -
Свемир. Председник је прочитала Извештај о самовредновању и посебно истакла тврдње
које су оцењене најнижом оценом од стране ученика и наставника. Чланови Већа су
предложили мере за побољшање квалитета рада.
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Предложене мере: - У завршном делу часа организовати активности где би ученици
процењивали свој рад и рад својих другова (нпр. замена наставних листића ради
процењивања); организовати рад у пару, групни рад, вршњачко учење; ученицима давати
задатке према индивидуалним способностима; договорити унапред време предвиђено за рад
задатака.

Због увођења ванредног стања услед епидемије четврти састанак је одржан 6.4. 2020.
г. путем вибер групе.

На том састанку су дати предлози уџбеника за седми разред са образложењима о
избору уџбеника. Промењен је уџбеник из енглеског језика за 6.р. уз образложење.

На петом састанку, одржаном путем вибер групе, 22.05.2020.г.  анализирали су се
резултати пробног завршног испита за ученике осмог разреда и предложене су мере за
побољшање успеха.

Ученици осмог разреда су полагали пробни завршни испит 22.04. из српског језика и
24.04 из комбинованог теста путем платформе Моја учионица. Четрдесеторо ученика је
радило на платформи, а двојица су радила тест пошто раде по ИОП-У 2.
Српски језик - Најслабије је урађена граматика ( корен речи, служба речи, гласовне промене
и правопис), а најбоље су урађена питања из вештине читања, препознавања књ. рода и лика.
Предлог мера је да се на часовима припремне наставе више пажње посвети градиву које су
ученици слабо урадили.

Географија - Слабо су урађена картографија и регионална географија, а добро
физичка и друштвена географија.
Предлози мера су посебно обраћање пажње на читање географских карата, значење
картографских знакова, раду на немим картама,просторном распореду географских садржаја
у појединим регијама на часовима припремне наставе.
Историја - Слабо је урађена терминологија, историјска географија, историјски извори,
препознавање личности.

Предлози мера - Увођење ученика у коришћење речника термина, коришћење
историјских и физичко - географских карти, анализирање историјских атласа, упоређивање
територија држава у различитим временским периодима, развијање вештина тумачења
историјских извора кроз вежбање.

На шестом састанку одржаном 19.8. 2020.г. путем вибер групе говорило се о
реализацији часова редовне наставе, додатног рада, допунске наставе и секција. Часови
додатног рада, допунске наставе, секција, припремне наставе одржавани су редовно до
увођења ванредног стања. Часови редовне наставе су реализовани у потпуности. (Преглед
часова је дат табеларно у прилогу).

Наставници су поднели извештаје о посећеним обукама, семинарима, стручним
скуповима, вебинарима. (у прилогу)

Такмичења ученика су прекинута због ванредног стања тако да су истакнути
резултати са општинских такмичења из Књижевне олимпијаде и историје. Ученице Марта
Алексић 8/1 и Вања Миленковић 8/3 освојиле су треће место на Књижевној олимпијади и
пласирале се на окружно такмичење. На општинском такмичењу из историје Лука
Стојадиновић 6/3 освојио је прво место, а Давид Танасковић 7/3 друго место. На окружно
такмичење пласирало се 7 ученика.
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Пошто се прешло на online наставу, угледни часови нису реализовани као ни
планирана пројектна настава.

Због новог начина полагања завршног испита предметни наставници нису имали увид
у тестове ученика тако да није било могуће одрадити анализу завршног испита.
Анализом рада Стручног већа утврђено је да је план рада Већа реализован у већој мери
изузев анализа угледних часова, пројектне наставе и корелације међу предметима у другом
полугодишту. Није извршена ни анализа завршног испита због немогућности увида у
тестове.
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ГОДИШЊИ ИЗЕШТАЈ РАДА ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКЕ ГРУПЕ
ПРЕДМЕТА

Природно математичка група предмета је у току 1. полугодишта радила по плану и
реализовала је следеће:

Први састанак је одржан 11.09. 2019. Донете су мере за побољшање успеха ученика:
Дневни ред:
1. Корекција и израда глобалних и оперативниох планова,
2. Израда ИОП-а
3. Утврђивање календара писмених провера
4. Вођење педагошке документације о напредовању ученика
5. Израда иницијалних тестова

На другом састанку одржаног 03.10.2019. дневни ред је био:
1. План одржавања угледних часова
2. План одржавања по један час у одељењима 4.разреда
3. Израда плана за допунску и додатну наставу
4. Анализа иницијалних тестова

Часови припремене наставе из биологије, хемије, физике одржаће се у другом полугодишту,
док часови математике се одржавају од октобра.
Анализирани су иницијални тестови и дате следеће мере за побољшање успеха:

-Коришћење визуалних средстава,
-Полугодишњи и годишњи тестови,
-Повезивање градива са животним ситуацијама,
-Читање и разумевање прочитаног,
-Типови задатака као на завршном испиту,
-Домаћи задаци и контрила задатака,
-Часови допунског рада,
-Рад 1 на 1
-Кратке провере,
-15 мимутне провере.

Наставницима су додељене анкете са свим мерама, како би се видело да ли се примењују и
коликосе примењују и да ли дају резултате.
На трећем састанку одржаног 18.11. 2019. дневни ред је био:

1. Анализа реализованих тестова, писмених провера и контролних задатака,
2. Предлози мета за мотивацију ученика,
3. Подршка ученицима у учењу и прилагођавању школском животу,
4. Израда тестова за ученике од 5.-8. по узору на тестове са завршног испита

Констатовано је да наставници примењују у великој мери предложене мере за побољшање и
да дају резултате. Недостатак је што ученици теже усвајају ново градиво из математике због
лоше основе и да теже разумеју текстуалне задатке.
Од предложених мера појачати:

-Индивидуални рад,
-Читање примера на часу и укључивање ученика на часу,
-Допунска настава ,



Годишњи извештај о раду ОШ „Бранко Радичевић“ за школску 2019/2020. годину

35

-Кратке провере,
-Читање и разумевање текстуалних задатака.

Четврти сатанак је одржан 02.02.2020. године.
Дневни ред:

1. Израда ИОП-а
2. Квиз за ученике 8.разреда
3. Анализа ученика на крају првог полугодишта
4. Примена и организација шоколских такмичења,
5. План одржавања по један час у 4. Разреду.
На састанку су наставнициу анализирали успех ученика на крају полугодишта и

констатовано да предложене мере дају резултате. Наставници своје мере евидентирају у
педагошкој свесци.
Рад актива у Другом полугодишту је био са другачијим планом рада због увођења ванредне
ситуације. Одржано је неколико састанка преко вибер мреже.
Први састанак 31.03.2020. ради избора уџбеника за наредну школску годину. Пошто је
промењен наставни програм наставници су одлучили да за биологију, физику, хемију,
техничко буде изадавачка кућа LOGOS, информатика- eduka и математика – Kllet. Због
бољег садржаја, више примера пректичних вежби, текст примерен узрасту ученика, уџбеник
садржи и примере са питањима на којима се дају кратки одговори и уџбеници су боље
илустровани.
Други сатанак је одржан 18.05.2020. са дневним редом анализа завршног пробног пријемног.
Предметни наставници математике, физике и биологије су закључили да су ученици
одрадили најслабије следеће области.
Математика ( геомерија, степен полинома, упоређивање разломака), просек остварених
поена 12.91
физика ( осцилација и кретање)
биологија ( антропологија- познавање људског тела), просечна оцена на комбинованом је
13.98
Дати су и предлози мера:

– Слати тестове са основног и средње нивоа као и задатке по узору са завршног
пријемног

– Одрадити презентације о градиву из предходних разреда 5.6. и 7. како би се лакше
подсетили градива.

Трећи састанак је одржан 20.08. 2020. Анализиран је рад актива. Наставници су
одржали све часове редовне наставе, док часови допунске, додатог рада су рађени по
потреби одељења. У одељењима 8. разреда је држана припремна настава из математике,
физике, хемије и биологије. Преглед часова се може погледати табеларно у прилогу.

Наставници су посећивали семинаре, скупове, вебинаре, што се исто може видети
табеларано у прилогу.

Одржана су и школска такмичења из :
-математике 07.11.2019. где је на Општинском такмичењу пласирано је 6 ученика

5.разреда и 1 ученик 6.разреда
-билогије 30.01.2020. - на Општинском такмичењу је пласирано 5 ученика 7.разреда.
Због увођења ванредног стања није одржан по један час у 4.разреду у другом

полугодишту.
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Није вршена анализа завршног испита, јер наставници немају увид у резултате
тестова.
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ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА УМЕТНОСТ И СПОРТ

Састанци Већа одржавани су после квалификационих периода, полугодишта и краја
године.

У току школске 2019/2020. године план и програм је у потпуности реализован. Часови
редовне наставе, ваннаставних активности и спортских секција су одржавани по распореду
часова. Ученици нису имали већих проблема у савладавању наставних садржаја и показали
су велико интересовање за спорт и уметност. Радо су учествовали на спортским
такмичењима, приредбама и изложбама. Ученици који раде по ИОП-у такође нису имали
проблема у реализацији предвиђених активности. Настава је реализована у фискултурним
салама, као и на отвореним теренима школских дворишта.

Часови хора и оркестра, цртања, сликања и вајања такође су одржани у складу са
планом и програмом.

На спортским такмичењима учествовало је преко 50 ученика наше школе на
општинском нивоу. Трудом и залагањем постигли су одређене резултате и достојно
репрезентовали школу. Сва такмичења су организована по календару Министарства просвете
и савеза за школски спорт.

У оквиру музичке и ликовне секције ученици су учествовали на приредбама и
изложбама у оквиру прославе Дана школе, Светог Саве, Дана општине, верских празника и
Мини-тини феста.

Наша школа је учествовала на 2. Радничко-спортским играма у организацији
Синдиката полиције и Спортског савеза општине Параћин. Наши наставници су се
такмичили у више дисциплина.

Почетак другог полугодишта је због грипа померен за недељу дана а у другом
полугодишту је проглашено ванредно стање због ковид-19 и кренуло се са наставом на
даљину. Наставници су користили све расположиве ресурсе да би ученицима што више
олакшали рад на даљину,користећи друштвене мреже,као и поједине платформе.Настава
физичког и здравственог васпитања је била иста за све ученике од 5-8.разреда са истим
темама.Ученици су пратили и приказе вежби на ртс планети.Велики број ученика се врло
брзо снашао са новонасталом ситуацијом и успешно су одрадили све задатке.Заједничким
радом и сарадњом са родитељима и у оквиру нашег већа,настава је успешно реализована до
краја школске године.Спортска такмичења су у другом полугодишту обустављена тако да
није било резултата из појединих спортова.

План и програм за наредну школску годину, активности, спортске секције и све
везано за наставу зависиће искључиво од препорука министарства просвете. Потрудићемо се
да и у наредној школској години наставимо са добром праксом, и да без обзира на околности
и ситуацију одрадимо све што смо планирали.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ
ПРОГРАМА

Стручни актив за развој школског програма у школској 2019/2020. години је радио у
саставу :
Александра Јанковић, Сандра Илић Ракић, Данијела Јовановић , Биљана Антанасијевић и
Драгана Богић. У овом саставу тим је радио до 18.8 2020. године, када имамо одлазак из
актива Сандре Илић Ракић и нове чланове Оливеру Антић и Ненада Шљивића.

Анализом постојећег Школског програма уочени су недостаци и координирано је са
наставницима који треба да ураде измене, исправке и усагласе са Службеним гласником
3/2019.
Септенбра месеца је анекс документа прегледан и припремљен за усвајање, тако да је усвпјен
15.9.2019. године на седници Наставничког већа.

У децембру месецу рађено је прилагођавање Школског програма са изменама и
допунама. Мења се одељак Школског програма3.8. Српски језик -старији разреди у Српски
језик и књижевност за 7. разред. Од правнице школе добили смо смернице како треба
урадити.

Одељак 2- мења се у делу слободне наставне активности:
Цртање, сликање и вајање-VII/3 ; Чувари природе-VI ; Свакодневни живот у

прошлости-V, Шах-V ,VI ; Од игре до позорнице VII.
У V, VI и VII разреду - предмет Физичко васпитање се мења у назив Физичко и здравствено

васпитање.
Мења се одељак 3. у делу за други разред основне школе -српски језик, математика,

свет око нас, музичка култура, ликовна култура и физичко и здравствено васпитање,
енглески језик, пројектна настава- садржаји. У VI разреду мења се план и програм за све
предмете .
Одељак 5 ( изборни  предмети) додати су :
-Роботика-као секција, Од игре до позорнице, Песничке колоније, Манифестација ,,Бесмртни
пук”, обележавање Дана победе над фашизмом-9. мај, обележавање школских јубилеја ( по
календару).

Део 7 се допуњује новим активностима- Манифестације у сарадњи са локалном
самоуправом ( према календару).

Тим је радио до марта. Од 18.8.2020. године Актив се састао у новом сазиву и урадио
извештај.
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА

Школски развојни план у школској 2019/2020. години реализован је на следећи начин:

1. развојни циљ: Побољшање квалитета знања ученика путем планирања заснованог
на постигнућима ученика и применом различитих наставних и ваннаставних
активности

У оквиру првог развојног циља било је потребно реализовати пет задатка:

1.Организовање угледних часова
Одржано је укупно 11 угледних часова. Након часова обављена је анализа истих од стране
присутних наставника. Часове су посећивали наставници који предају исте или сродне
предмете. Услед пандемије вируса, нису реализовани сви планирани углени часови. На
основу тога одржаће се у наредној школској 2020/2021. години остали угледни часови.

2. Организација квиза знања за ученике 8. разреда
Квиз знања је организован 7. маја 2020. године за ученике 8. разреда путем Гоогле упитника,
који су ОС проследиле путем друштвених мрежа ученицима. Након што су ученици дали
своје одговоре, могли су процерити исправност истих. Резултати су прослеђени ОВ старијих
разреда како би конципирали припремну наставу у складу са резултатима.

3.Оперативно планирање на краћи временски период
Настављено је са израдом месечних оперативних планова. Критеријум успеха био је да је
најмање 80% наставника израдило месечне планове у овој школској години, тако да је овај
задатак успешно остварен. Током преласка на наставу на даљину, сви наставници су правили
недељне планове(од 23.03. до 12.06.2020.).

4. Праћење ефеката различитих начина рада и активности на учење (петоминутна
испитивања)

Обрасци о спровођењу петоминутног испитивања су подељени свим наставницима
предметне и разредне наставе, али се анализа требала обавити на крају другог полугодишта.
Како од матра није било могуће пратити ову активност, обавиће се у наредној школској
години.

5. Решавање задатака по угледу на задатке са завршног испита
Стучно веће друштвено језичке групе предмета спровело је анкету о задацима у редовној
настави и добили су податак да 50% наставника користи задатке по угледу на задатке са
завршног испита у редовној настави. Стручно веће природно математичке групе предмета
није  успело да прикупи довољан број тестова за анализу услед преласка на наставу на
даљину.

Закључак је да је други задатак првог развојног циља потпуно остварен, а остала четири су
делимично остварена услед измењених околности за рад – настава на даљину.
2. развојни циљ: Подизање свести о здравој исхрани едукацијом родитеља и ученика

У овој школској години настављено је са активностима које промовишу здрав начин
исхране. Спроведене активности су: „Шпајз пун здравља“, „Воћна салата“, „Дани хлеба“,
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„Дан јабуке“, ретестирање ученика о навикама у исхрани. Планиране су и даље активности у
оквиру Дана школе али су одложене услед ванредног стања и наставе на даљину.

3.развојни циљ: Побољшање сарадње на релацији наставник – родитељ кроз већу
укљученост родитеља у свакодневне школске активности

У оквиру трећег развојног циља било је потребно реализовати три задатка:

1. „Дан отворених врата“ за родитеље
Заједничко дежурство наставника и родитеља у предходној години није донело

жељене резултате па се ове године у циљу побољшања односа родитеља и школе, више
потенцирао „Дан отворених врата“. Родитељи су обавештавани сваког месеца о датуму
одржавања, како усмено тако и путем друштвених мрежа и кутка за родитеље.
Мали број родитеља се одзвао овој активности тако да се овај задатак сматра неуспешним, и
предлаже се ревизија истог за наредну школску 2020/2021. годину.

2. Организација ''Сајма занимања'' за ученике 8. разреда
''Сајам занимања'' је отказан ове године услед пандемије вируса Ковид 19, и ванредног стања.
Припреме су одржане и требало је да се реализује 24.03. у Стубици.
Овај задатак није реализован, тако да се преноси у наредну 2020/2021. школску годину.

3. Ажурирање ''Кутка за родитеље''
У свим школама формиран је ''Кутак за родитеље'' предходне школске године. Сви подаци од
значаја родитељима били су истакнути у свим издвојеним одељењима.

Овај задатак је успешно реализован

Укупна реализација школског развојног плана је делимично остварена услед непредвиђених
околности настали пандемијом.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО
ПЛАНИРАЊЕ

У току школске 2019/2020. године одржана су шест састанака Стручног актива за
Школско развојно планирање.

Према Плану и програму рада Стручног актива за Школско развојно планирање, ове
школске године радило се на праћењу остварености активности три развојна циља.

Први развојни циљ:
- Одржавање угледних часова: Угледни часови су одржни по Годишњем плану

посете часова, до 13.03. након чега се прешло на наставу на даљину. Посећено је
укупно 11 часова од стране психолога, директорке, педагога и других колега.
Обављена је анализа часова и примери добре праксе су изнети на седници
Наставничког већа 6.2.20.

- „Квиз знања“ за ученике 8.разреда заказан је за 20.03.20. Али услед ванредног
стања одржан је онлајн у периоду од 07.05. до 14.05.2020. Гоогле упитник су ОС
проследиле путем друштвених мрежа ученицима. Након што су ученици дали
своје одговоре, могли су процерити исправност истих. Резултати су прослеђени
ОВ старијих разреда како би конципирали припремну наставу у складу са
резултатима.

- Анализа петоминутних испитивања: Свим наставницима су подељне евиденционе
листе за бележење резултата петоминутних испитивања. Требало је обавити
полугодишњу анализу, међутим због тога што нису сви попунили евиденционе
листе или не задају често 5мин тестове, одлучено је да се анализа обави на крају
године када ће добијени резултати бити обимнији и поузданији. Али услед наставе
на даљину овај задатак није обављен.

- Решавање задатака по угледу на задатке са завршног испита: на основу анализа
анкета коју су спровела Стручна већа друштвено – језичке и природно –
математике групе предмета долази се до закључка да се задаци примењују.
Међутим педагог школе није могла да обави детаљну анализу јер је сакупила мали
број тестова од наставника.

Други развојни циљ:
-Знања које су ученици стекли о здравој исхрани применилу су у следећим активностима:

23.09. изложба „Шпајз пун здравља“ -конзервација воћа и поврћа(Поповац, Буљане,
Стубица, Бошњане, Забрега, Шалудовац)

04.10. Употреба свежих намирница у исхрани „Воћна салата“ (Забрега)

16.10. „Дани хлеба“ обележавање Светског дана хлеба, изложбом хране од различитих врста
житарица (Буљане)
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23.10. „Дан јабуке 20.10.“ литерарни радови о јабуци, огледи:гравитација, сирће,
џем(Поповац)

Реанкетирање ученика о навикама у исхрани, да би се на основу резултата и поређења са
првом анкетом, одрађеном прошле године, добио увид у то да ли су и колико су ученци
променили своје навике у исхрани.

Такође директорка је најавила трибину или предавање о здравој исхрани у оквиру
манифестација око „Дана школе“, која није реализована услед ванредног стања.

Трећи развојни циљ:
- Кутак за родитеље је постављен у сваком издвојеном одељењу и редовно се

ажурира, а чланови ШРП прате ажурирање. „Дан отворених врата“ се најављује
сваког месеца како на кутку тако и на ФБ страни школе, међутим одзив родитеља
је јако слаб. У ту сврху наставници на НВ су добили инструкцију да подсете
родитеље на полугодишњем родитељском састанку да долазе на дан отворених
врата. Такође су добили сугестију да преко ученика подсећају родитеље на тај
датум.

- Организација „Сајма занимања“:  Датум одржавања требао је да буде 24.03.20. у
Стубици, уз присуство ученица 6.,7. и 8. разреда из Стубице, као и ученица 8/1 и
8/2. Међутим ова активност такође није реализована услед ванредног стања.
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ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ

Акредитовани програми стручног усавршавања

1)Дигитална учионица-семинар је одржан пред почетак школске године  (19,5 сати)
-Весна Ивковић
-Оливера Мркаљ
-Сандра Ракић
-Владан Стојановић
-Биљана Миловановић

2)Музиком до знања-у организацији ДУОП-а (8 сати)
-Снежана Баљак
-Весна Ивковић
-Слађана Јовановић
-Владан Стојановић

3)Ваннаставне активности-огледало школе-у организацији ДУОП-а (8 сати)
-Снежана Баљак
-Силвана Свилар
-Весна Јевтић

4)Од исхода учења до ефикасне наставе-у организацији ДУОП-а (8 сати)
-Весна Јанићијевић

5)Физичке активности и правилна исхрана у функцији здравља (стручни скуп-1 бод)
-Жељко Бановић

6)Обука наставника информатике и рачунарства за наставу у 7. и 8. разреду (16 сати)
-Радмило Обрадовић
-Милена Стајић

7)Пројектна настава у савременом технолошком окружењу (8 сати)
-Оливера Стојановић

8)Конференција „Актуелности у образовном систему Републике Србије“ (2 бода)
-Снежана Цвејић

9)Трибна „Учимо креативно,градимо партнерства: квалитетнији рад са ученицима и
њиховим родитељима“ (1 бод)

-Милена Стајић
-Тамара Бранковић

У току школске године семинаре је похађало 16 запослених: 2 запослена прикупила су
по 1 бод, 1 запослени 2 бода, 5 запослених по 8 бодова, 2 запослена по 16 бодова, 2
запослени 17 бодова, 2 запослена по 19,5 бодова и 2 запослена по 27,5 бодова.

Семинару „Настава која подстиче критичко мишљење и решавање проблема-Школа
XXI вака“ присуствовала су 4 наставника (Ружица Стевановић, Милена Матић, Ненад
Шљивић и Драган Којић). Поред тродневне обуке, наставници су припремали угледне часове
и присуствовали консултацијама и супервизијским састанцима-укупно по 40 сати стручног
усавршавања.

Акредитовани семинар „Алтернатива насиљу“, заказан за април, није одржан због
ванредне ситуације.
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Стручно усавршавање у оквиру установе

Угледне часове одржали су следећи наставници:
1)Владан Стојановић-српски језик/математика у 1/5-2/5 (17.10.2019.)
2)Соња Мелентијевић-руски језик у 5/1 (28.10.2019.)
3)Ружа Стевановић-српски језик у 8/1 31.10.2019.)
4)Драган Којић-техничко и информатичко образовање у 8/2 (8.11.2019.)
5)Драган Којић-техника и технологија у 7/2 (22.11.2019.)
6)Милена Стајић-математика у 5/1 (8.11.2019.)
7)Милена Стајић-математика у 5/1 (31.1.2020.)
8)Наташа Костић-енглески језик у 5/3 (18.11.2019.)
9)Ненад Шљивић-математика у 7/2 (19.11.2019.)
10)Силвана Раденковић-математика у 4/3 (22.1.2020.)
11)Оливера Антић-српски језик у 3/2 (9.3.2020.)

Угледним часовима присуствовало је од 3 до 8 запослених. Педагог, психолог и
директор присуствовали су највећем броју угледних часова (од 6 до 11 часова). Угледним
часовим присуствовало је укупно 18 наставника (посетили су од 1 до 3 часа). На по 3 часа
присутвовала су 3 наставника (Милена Стајић, Драгана Милосављевић, Радмило
Обрадовић), на по 2 часа 3 наставника (Ружица Стевановић, Тамара Бранковић, Ставан
Аврамовић), а осталих 12 наставника присуствовали су по једном угледном часу
(Александра Јанковић, Светлана Ивановић, Биљана Миловановић, Владан Стојановић,
Слађана Јовановић, Оливера Стојановић, Александра Којић, Дејан Перић, Горица Симић,
Данијела Јовановић, Марија Петровић, Драгана Богић).

У оквиру стручног усавршавања у установи реализоване су и следеће активности:
-учествовање на такмичењима
-припремање приредби и јавних наступа ученика
-презентације уџбеника
-уређење школског сајта
-припремање школског часописа, писање чланака
-припремање и презентација едукативног филма о променама у природи
-обуке о електронском дневнику
-присуствовање трибинама у организацији ДУОП-а, Учитељског факултета,   школске
управе, локалне самоуправе
-презентација пројктне наставе и предузетништва (присуствовао 31 запослени)
-онлајн обуке за коришћење платформи за учење
-у току наставе на даљину запослени су се самоиницијативно усавршавали у области
дигиталне писмености, користећи доступне материјале, али и хоризонтално учење
-спровођење завршног испита

У току наставе на даљину 22 наставника похађала су семинар „Дигитална учионица“, а у
току је похађање онлајн семинара „Програм обуке наставника за реализацију наставе
оријентисане ка исходима учења“ (односи се на све наставнике и стручне сараднике који
претходних година нису похађали овај семинар).
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ

Од почетка школске године чланови Тима за професионални развој одржали су три
састанка и више online договора. На првом састанку  излистана су занимања повезана са
наставним садржајима појединих предмета на основу образаца које су попуњавали
предметни наставници. Договорено је да  ученици осмог разреда израде паное са
занимањима. Договорено је и да психолог уради са ученицима осмог разреда анкету о
професионалним намерама у априлу.

На другом састанку говорило се о темама предвиђеним за часове одељењског
старешине у вези са професионалним развојем. Ученици 7. и 8. разреда су разговарали о
факторима који утичу на избор занимања и истакли да им се углавном допадају занимања
која су изабрали, поједини су истакли да прихватају занимања својих родитеља, а неки се
опредељују супротно жељама родитеља. Постоје и они који још нису одлучили у вези са
будућим занимањем или су незаинтересовани за ту тему. Ученици 6. и 7. р. су говорили и о
својим жељама након завршене основне школе. Ученици млађих разреда су на часу
одељењске заједнице говорили о занимањима која познају. Истакнуто је да се уредно води
евиденција о обављеним разговорима са ученицима и родитељима на тему професионалног
развоја. У одељењу 8/2 било је индивидуалних разговора одељењског старешине и родитеља
на ту тему. Предложено је да у холу осморазредних школа постоји кутак где ће бити окачени
панои са занимањима као и обавештења у вези са уписом у средње школе и избором будућих
професија. Било је речи и о активностима Тима за друго полугодиште, као и о организацији
гостовања средњошколаца и родитеља и Сајму занимања , предвиђеном  за 24. март у
Стубици.

Трећи састанак је одржан путем вибер групе 4.05.2020.г. због увођења ванредног
стања у земљи. На том састанку договорено је да се направе вибер групе на основу
интересовања ученика за поједине образовне профиле. Чланови тих група били би и
средњошколци који похађају те образовне профиле. Договорено је да психолог направи
упитник за ученике осмог разреда о професионалним опредељењима.
Упитник је прослеђен ученицима 11.05.2020. г. ,а затим је психолог урадила анализу
одговора ученика тако да им је прослеђена и повратна информација о професионалном
опредељењу.

Једино је Медицинска школа „Милутин Миланковић“ одржала промоцију образовних
профила у школи. Већина средњих школа је мејловима обавештавала школу о томе, а
одељењске старешине осмог разреда су ученицима прослеђивали мејлове. Једна ученица је
била заинтересована за упис у средњу музичку школу. Није било заинтересованих ученика за
дуално образовање.

О критеријумима уписа у средње школе ученици и њихови родитељи обавештени су
путем вибер група или мејловима.

Успешно су одрађени разговори ученика са средњошколцима. Формиране су групе за
занимање туристички техничар, електротехничар рачунара, архитекта, механичар. Поред
ових група ученици су упућивани и на индивидуалне разговоре са средњошколцима.

Остварена је сарадња са здравственим установама у виду помоћи ученицима са
сметњама у развоју и њиховог уписа у средње школе и у обављању лекарског прегледа
ученика за упис у средње школе.
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Националној служби за запошљавање је прослеђен допис за истицање дефицитарних
занимања, али није било одговора.

Анализом рада Тима утврђено је да су активности предвиђене планом реализоване
већим делом. Изостали су одласци у предузећа, посета Регионалном сајму образовања,
посете средњим школама. Није одржан Сајам занимања у оквиру прославе Дана школе због
епидемије. Сарадња родитеља, ученика осмог разреда и одељењских старешина одвијала се
углавном путем вибер група или мејловима.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

У току школске године тим је одржао осам састанака. Први састанак одржан је пред
почетак школске године када је припремљен и усвојен план рад тима и припремљен преглед
потреба за подршком у образовању на нивоу школе. Број ученика који се образују по ИОП-у
је 10, од тога 4 ученика у млађим разредима и 6 у старијим ( 7 ученика по ИОП-у 2 и 3
ученика по ИОП-у 1). У току школске године није било иницијатива за проценом потреба за
додатном образовном подршком у виду ИОП-а, али су за десетак ученика млађих разреда
израђени педагошки профили и планови додатне образовне подршке (на иницијативу Тима
за самовредновање).

Половином октобра, у договору са родитељем и одељењским старешином, покренута
је процедура за прелазак ученка П.Р. у специјалну школу у Јагодини. Интерресорна
комисија дала је позитивно мишљење, успостављена је сарадња са стручним тимом ове
школе, организована посета ученика и родитеља школи и припремљен план транзиције.
Прелазак ученика очекивао се почетком другог полугодишта, али није остварен услед
нередовног похађања наставе од стране наведеног ученика у току транзиције, а касније и
због ванредне ситуације.

На почетку школске године наставницима је пружена подршка у изради ИОП-а, али
су ИОП-и усвојени тек половином октобра. Приликом израде ИОП-а за друго полугодиште
осмишљена је ефикаснија процедура, па су ИОП-и увојени почетком марта (друге недеље по
поласку у школу). Вредновање ИОП-а вршено је редовно на крају сваког полугодишта.

Сарадња са родитељима ученика који се образују по ИОП-у одвијала са
континуирано, а најинтезивније у октобру и на почетку другог полугодишта када су
припремани и усвајани ИОП-и. Сарадња са родитељима ученика осмог разреда одвијала се
готово свакодневно током наставе на даљину, а посебно од априла до јуна када су
спроведени пробни испити и завршни испит.

Тим је покренуо иницијативу за идентификацију ученика са изузетним постигнућима
из појединих предмета и припремио упитник за наставнике. Интервијуисана је већина
ученика које су наставници идентификовали, том приликом показало се да су ученици веома
задовољни својим статусом у школи, активностима школе и начином рада, тако да нису
имали предлоге да се нешто мења.

У јануару је одржан заједнички састанак са Тимом за заштиту од дискриминације,
насиља, злостављања и занемаривања због покретања васпитно-дисциплинског поступка за
ученика М.С. који се образује по ИОП-у 1 и има велики број неоправданих изостанака. На
састанку су чланови тимова упознати са мерама прадвиђеним ИОП-о и анализирано је да ли
су те мере спроведене и да ли су дале резултате. За ученика је припремљен план појачаног
васпитног рада. Због тога што је ученик показао позитивне промене у понашању у кратком
периоду пре наставе на даљину, није му изречена васпитно-дисциплинска мера.
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Почетком марта тим је припремо Акциони план за планирање, организовање и
спровођење завршног испита и уписа у средње школе за ученике којима је потребна додатна
подршка, план укључује и пробни завршни испит. Процењено је да ли су и које врсте
подршке потребне сваком од ученика. Сви ученици су се од почетка школске године
прпремали за завршни испит на основу активности предвиђених ИОП-ом. Све време наставе
на даљину, чланови тима су пружали додатну подршку овим ученицима и њиховим
родитељима, организовали су припреме и израду тестова за пробне испите, као и за завршни
испит. Ученици су на свим испитима остварили веома добре резултате.  Покренута је
процедура за упис у средње школе ученика који се образују по ИОП-у 2 и, у сарадњи са
родитељима, дати предлози оразовних профила за наставак школовања који су упућени
Интерресорној комисији и Окружној уписној комисији. Ученици су добили решења да
упишу жељене образовне профиле, један ученик се уписао на образовни профил трговац у
складу са решењем, док је други ипак одустао од даљег школовања.

Закључено је да је тим реализовао планиране активности. У наредном периоду тим ће
разматрати резултате вредновања ИОП-а за друго полугодиште и дати предлоге за следећу
школску годину, анализирати начин рада са ученицима који се образују по ИОП-у у току
наставе на даљину и припремити планове транзиције за ученике који су уписали средњу
школу.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ И ИЗРАДУ
ПРОЈЕКАТА

Тим за односе са јавношћу (ТОЈ) у школској 2019/20. години активно је радио и
спроводио програм и садржаје према плану усвојеном 23.8.2019. године, све до 15. марта
2020. године, када је уведено ванредно стање због епидемије корона вируса.

Чланови тима: Оливера Стојановић, Оливера Антић, Владан Стојановић, Ненад Шљивић и
Радмило Обрадовић.

Први састанак (26.6.2019.)
- За координатора је изабран Радмило Обрадовић, а за записничара Оливера Антић.
- Чланови тима упознати су са планом рада. Размотрили су шта треба изменити за

наредну школску годину.

Други сатанак (23.8.2019.)
- Усвојен је План рада ТОЈ за школску 2019/20. годину, као и динамика и носиоци

активности.
- Предложена је динамика састанака: новембар 2019., фебруар, април, јун и август

2020.

Трећи састанак (26.11.2019.)
Формирани су тимови за праћење и објављивање материјала о активностима из

школског живота.

У зависности од значаја, следеће активности објављене су у медијима (ФБ, Канал М, Билтен,
Просветни преглед, школски сајт):

- Дечији карневал и Мини-тини фест;
- Активности „Шпајз пун здравља“ и „Колаж саткан од јесени“ поводом прославе

Дана општине Параћин
- Дружење ученика нижих разреда из Забреге и Поповца и акција сађења гинко

билобе у оквиру обележавања „Дечије недеље“,
- Прослава 100 година школе у Стубици;
- Спортска такмичења (пливање и атлетика);
- Квиз знања „Мућни главом“ поводом прославе Дана школе „Ђура Јакшић“ у

Параћину
- Квиз „Вукови зналци“ поводом прославе Дана школе „Вук Караџић“ у Ћуприји;
- Школско такмичење из математике;
- Такмичење у организацији Црвеног крста;
- Светски дан толеранције;
- „Еко дан“ и „Шарена трка“ у организацији CRH;
- „Јабука“ – тематски дан поводом Светског дана јабуке;
- Угледни часови наставника и учитеља као и следећи семинари: Дигитални

уџбеници, Учитељијада, Обука за ел. дневник, Музиком кроз игру, Школа за 21. век,
Енергетска ефикасност.
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Четврти састанак (11.2.2020.)
Разматране су следеће активности које је тим медијски испратио у периоду између

два састанка:
- Дан просветних радника;
- Међународно online такмичење „Немањићи“;
- Посета 13. фестивалу науке „Разоткривање“;
- „Дан отворених врата“;
- „Фестивал дечијих сцена“;
- Пројекција филма „Кад на врби роди грожђе“ у Забреги;
- „Спортска зима“ - такмичења у селима;
- Организовање и обележавање школске славе - Светог Саве;
- Донација из Швацарске (30 лаптопова), у координацији наставнице Соње

Мелентијевић;
- Семинар „Самовредновање рада установе“.

Састанци ТОЈ предвиђени за април и јун нису одржани због епидемије корона вируса.
У периоду од почетка ванредног стања (16. марта 2020.) па до краја школске године,

путем школског сајта и ФБ странице, ученици, родитељи и наставно особље редовно су
обавештавани о следећим активностима:

- Информације о симптомима заразе корона вирусом;
- Смернице МПНТР за планирање и реализацију образовно-васпитног рада путем

учења на даљину;
- Објављен школски часопис „Наше искре“(требало је да буде презентован крајем

марта месеца);
- Измене у школском календару;
- Упис првака у први разред;
- Анализе упитника за ученике, родитеље и наставнике о учењу на даљину;
- Списак изабраних уџбеника за школску 2020/2021. годину;
- Упутства МПНТР у вези полагања завршног испита;
- Обавештење о начину уписа ученика у први разред;
- Упутства МПНТР у вези реализације наставе у школској 2020/21. години (закључак

Кризног штаба, стручно упутство о организацији и реализацији образовно-васпитног рада у
основној школи у школској 2020/2021. години, упутство о мерама заштите).

На online састанку, усвојен је завршни извештај рада ТОЈ, за школску 2019/2020. годину.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И
РАЗВОЈ ШКОЛЕ

У току школске2019/2020. године одржано је укупно пет састанка6. Чланови тима су
били Снежана Баљак, Весна Јанићијевић, Весна Живановић, Наташа Аврамовић и Дејан
Перић. Састанцима је присуствовала и директор школе Снежана Цвејић. Појединим
састанцима су присуствовали и представници стручних већа.

Први задатак који је тим поставио је био да се изврши анализа годишњих извештаја и
планова већа, актива, тимова, а све у циљу да се у њима истакну најважнији проблеми у
процесу наставе и учења, те да се у складу са тиме понуде адекватни предлози и мере у циљу
веће ефикасности.

Анализирано је на који начин и у којој мери су у планирање укључени обавезни
садржаји.

Из области Настава и учење анализом  се дошло до следећих запажања и упстава које
треба следити:

- Истакнута је потреба да се што више развија тематско планирање.
- Уважавање специфичности одељења је свакако присутно у пракси , али се не види

у планирању.
- Потребно је што више развијати пројектну наставу.
- Што се тиче предложених мера дата је препорука да се забележи где се и када

примењују и какви су ефекти примењених мера. Исти је случај и са применом
знања и вештина стеченим на семинарима.

- Угледни часови и примери добре праксе да се афирмишу кроз анализе,
презентације и расправе.

- Праћење напредовања ученика да буде интезивно, а уочавање промена  у успеху и
понашању, индетификовање потреба за подршком да буду благовремене.

- Вредновање сопственог рада наставника ( и ученика) је захтеван процес, али на
њему треба стрпљиво радити.

Што се тиче наставе истакнуте су следеће благотворне мере:
- Рад  у пару, групама;
- Вршњачко учење;
- Инсистирање на учењу на часу;
- Индивидализација, приступ на више нивоа сложености;
- Кратки тестови на почетку и на крају часа;
- Задаци по угледу на завршни испит;
- Проверавање колико ученици  разумеју прочитано;
- Активирање свих ученика у току часа.

Преласком на наставу на даљину, од половине мрта 2020. године, одложене су активности
везане за  1)области Образовна постигнућа ученика, 2) пројектну наставу и предузетништво.

6 Од краја 22. августа 2019. До 6. фебруара 2020. године.
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ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

У јулу месецу формирао се нови Тим за самовредновање.На првом састанку новог Тима
педагог школе упознала је чланове са резултатима испитивања у процесу самовредновања у
протеклој школској години за све области..На том састанку подељена су задужења сваком
члану тима.Након дискусије утврђене су области самовредновања за ову школску годину
Настава и учење и Образовна постигнућа ученка.

На другом састанку Тим за самовредновање заједно са Тимом за обезбеђење квалитета и
развој установе на основу анализе резултата самовредновања направио је Акциони план за
ову школску годину.

Чланови Тима су у августу  направили у складу са новим Стандардима квалитета рада
установе План самовредновања рада школе за 2019/2020.годину.
На основу Акционог плана у области Програмирање,планирање и извештавање

извршена је анализа планова и извештаја ОВ,СВ,СА и тимова за претходну школску годину
и припремљене су листе садржаја рада ОВ,СВ,СА и тимова. Чланови Тима учествовали су у
изради планова ОВ,СВ,СА и тимова.Директор и педагог школе обавили су консултације са
координаторима  и представницима већа  тимова и присуствовале састанцима.
Из области Настава и учење припремљене су чек листе за самоевалуацију рада наставника
и направљен је распоред обиласка угледних и редовних часова.

У октобру месецу извршена је анализа резултата завршног испита,резултати праћења
презентовани су Наставничком већу.
- Прегледан је упитник за наставнике и ученике у области Наставе и учење и извршена је
корекција упитника.
- Из области Образовна постигнућа ученика припремљен је инструмент за праћење
образовних постигнућа ученика којима је потребна додатна подршка.Чланови Тима
представили су План за додатну подршку Одељенским већима,притом су подељени обрасци
који ће наставници попуњавати.

У новембру и децембру месецу у области Наставе и учење спроведено је испитивање
наставника (34 наставника) и ученика 7. и 8. разреда и извршена је обрада података.

У јануару месецу извршена је анализа резултата испитивања ученика и наставника на
основу извештаја о реззултатима које је представила педагог школе.
На основу ових резултата уочава се да се сви стандарди  који се односе на наставу и учење
налазе на 3 нивоу у распону од 2.61 до 2,99. Тим за самовредновање заједно са директором и
педагогом проценио је да се у овом подручју рада мора подићи ниво прилагођености наставе
образовно-васпитним потребама и могућностима ученка,кроз диференцирани рад и
индивидуализацију задатака.Дат је предлог да сва већа предложе мере за унапређивање.

У току првог полугодшта одвијале су се посете редовних и угледних часова према
утврђеном распореду,при чему су прегледани планови, извршен увид у припреме наставника
и педагошку документацју,извршена је анализа посећених часова на основу Протокола са
новим Стандардима квалитета.Извештај о посети часовима прочитала је психолог школе на
Наставничком већу.

Заједничка анализа посећених часова у првом полугодишту на основу Стандарда
квалитета за област Настава и учење биће спроведена на наредном састанку.
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У току другог поллугодишта због ванредног стања и лоше епидемиолошке
ситуације,тим се није састајао.

На састанку тима у августу, извршена је анализа Плана самовредновања.Планирана
активност праћење остварености исхода за 1.,2. и 5.р. није релизована.После дискусије
договорено је да учитељи и наставници  кроз  иницијалне тестове,усмене провере и друге
начине, провере и евидентирају степен остварености исхода, а да се анализа изврши на
састанцима већа.

Предложене  области самовредновања за ову школску годину Подршка ученицима и
Образовна постигнућа ученика.

САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ – ЗБИРНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА
ШКОЛСКУ 2019/20. годину

ОБЛАСТ:  НАСТАВА И УЧЕЊЕ-наставници
У анкетирању је учествовало 34 наставника  (22 наставника предметне наставе и 12

наставника разредне наставе). Наставници су упитнике попуњавали на седницама
одељењских већа. Упитник има 30 тврдњи за процену 5 стандарда у овој области, а
наставници су слагање са сваком од њих процењивали на скали од 1 до 4 (од „уопште се не
слажем“ до „у потпуности се слажем“).

СТАНДАРД 2.1.: Наставник ефикасно управља процесом учења на часу – 3,19
Наставници сматрају да у већој мери ефикасно управљају процесом учења на часу  (овај

стандард је добио највећу оцену од пет стандарда 3,19). Они користе различите методе,
облике рада и поступке (3,53-највећа оцена у упитнику), проверавају да ли ученици разумеју
објашњења и кључне појмове (3,32), сматрају да у већој мери  подстичу учење на часу тако
што користе питања, идеје и коментаре ученика (3,15), користе постојећа наставна средства и
ученицима доступне изворе знања (3,15), постављају захтеве различитог нивоа сложености
(3,15) и у нешто мањој мери подстичу вршњачко учење (2,97).

СТАНДАРД 2.2. : Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама
ученика – 2,89

Стандард који се односи на прилагођавање рада на часу образовно-васпитним потребама
ученика добио је најнижу оцену 2,89, мада  међу просечним оценама за стандарде нису
велике  разлике (до 0,30). У упитник нису укључене тврдње о примени ИОП-а због
тенденције да се онда све тврдње оцењују као да се односе само на ученике који раде по
ИОП-у. Наставници су највећу оцену дали тврдњи  да часове организују тако да сви ученици
учествују у раду (3,28), а нешто мању тврдњи  да прилагођавају захтеве могућностима сваког
ученика (2,91). У још мањој мери наставници посвећују време и пажњу сваком ученику у
складу са његовим образовно-васпитним потребама (2,86), прилагођавају темпо рада
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различитим потребама ученика (2,75) и прилагођавају начин рада и наставни материјал
индивидуалним карактеристикама ученика (2,68 што је једна од две најниже оцене у целом
упитнику).

СТАНДАРД 2.3. : Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и
компетенције на часу – 3,01

Наставници су у већој мери сигурни да ученици стичу знања, усвајају вредности,
развијају вештине и компетенције на часу (3,01) тако што их они подстичу да предмет учења
повезују са претходно наученим у различитим областима и са свакодневним животом (3,24);
дају им јасну повратну информацију како би могли да унапреде своје учење (3,19);
проверавају колико су ученици разумели предмет учења на часу (3,16); подстичу их да
излажу своје идеје и износе оригинална и креативна решења (2,97); подстичу их да
образложе како су дошли до решења (2,89). Наставници нису сасвим задовољни колико
часове организују тако да ученици прикупљају информације, критички процењују и
анализирају идеје, одговоре и решења (2,58 што је једна од две најниже оцене у упитнику).
СТАНДАРД 2.4. : Поступци вредновања су у функцији даљег учења – 3,01

Наставници највећу оцену себи дају за информисање ученика о њиховом раду са јасним
препорукама о наредним корацима (3,14), такође сматрају да у већој мери информишу
ученике о критеријумима вредновања (3,08) и да користе Правилник о оцењивању приликом
оцењивања ученика  (3,04). Наставници сматрају да у већој мери уче ученике да критички
процењују свој напредак и напредак осталих ученика (3,00), али нешто мање уче ученике да
постављају себи циљеве у учењу (2,79).

СТАНДАРД 2.5. : Сваки ученик има прилику да буде успешан – 3,12
Овај стандард има другу највећу просечну оцену  ( после управљања процесом учења на

часу-3,19). Наставници сматрају да на њиховим часовима сваки ученик има прилику да буде
успешан јер подстичу ученике на међусобно уважавање и  да слободно износе мишљења
(3,43 и 3,40- што су друга и трећа највећа оцена у упитнику), дисциплину одржавају на
конструктиван начин у складу са договореним правилима (3,30), имају поверење у
могућности ученика и позитивна очекивања у погледу успеха (3,06). Ипак у нешто мањој
мери мотивишу ученике различитим поступцима уважавајући њихове различитости и
претходна постигнућа (2,78) и ученицима дају могућност избора у вези са начином обраде
теме, обликом рада или материјала (2,75).

Област настава и учење директно се односи на рад наставника који се одвија пре свега у
учионици где су наставник и ученици сами, а изузетно ретко су присутни посматрачи
(директор, стручни сарадници, а други наставници само на угледним часовима), због чега
они тешко да могу процењивати рад других наставника. Ипак, за разлику од претходних
година, у овом упитнику тврдње су формулисане тако да се односе на рад свих наставника, а
не само на рад наставника који попуњава упитник. На овај начин добијена је укупна
просечна оцена 3,05 (претходне године укупна просечна оцена била је 3,49). Разлика од
скоро пола оцене није мала и говори да сваки наставник мисли да остварује стандарде у већој
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мери од већине осталих наставника. У сваком случају просечна оцена 3,05 приближнија је
просечној оцени коју су дали ученици 2,83.

ОБЛАСТ:  НАСТАВА И УЧЕЊЕ-ученици
У анкетирању је учествовало 79 ученика  седмог (34) и осмог (45) разреда. Упитник има

22 тврдње за процену пет стандарда у овој области, а ученици су слагање са сваком од њих
процењивали на скали од 1 до 4 (од „уопште се не слажем“ до „у потпуности се слажем“).

СТАНДАРД 2.1.: Наставник ефикасно управља процесом учења на часу – 2,92
Ефикасно управљање процесом учења на часу од стране ученика је на 2. месту од 5

стндарда по висини оцене (код наставника на првом). Највећу оцену има показатељ
наставници прво постављају лакше задатке/питања, а затим теже (3,44), затим наставници
дозвољавају постављање питања, изношење идеја, коментаре о теми часа (3,33) и наставници
проверавају да ли смо разумели објашњења и кључне појмове (3,06). Најмање оцене добили
су показатељи наставници нас подстичу да помажемо једни другима током учења на часу
(2,49) што је друга најнижа оцена и наставници користе различите начине рада и активности
на часовима (2,65).

СТАНДАРД 2.2. : Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама
ученика – 2,61

Стандард који се односи на прилагођавање рада на часу образовно-васпитним потребама
ученика добио је најнижу оцену 2,61 (као и код наставника 2,89). У упитник нису укључене
тврдње о примени ИОП-а . Ученици нису задовољни колико на часу сви ученици учествују у
раду (2,57), колико наставници свим ученицима посвећују време и пажњу у складу са
њиховим образовно-васпитним потребама (2,65), као и колико наставници прилагођавају
темпо рада различитим потребама ученика (2,62). Све оцене су уједначене и говоре да су
ученици у целини незадовољни прилагођавањем рада на часу њиховим образовно-васпитним
потребама.

СТАНДАРД 2.3. : Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и
компетенције на часу – 2,75

Стандард  „ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције
на часу“ на четвртом  је месту по просечној оцени. Ученици су мање задовољни колико их
наставници уче  да предмет учења повезују са претходно наученим у различитим областима
и са свакодневним животом (2,71) и слично колико на часовима имају прилику да
прикупљају информације, критички процењују и анализирају идеје, одговоре и решења
(2,72), и мало више  тиме што наставници дају јасну повратну информацију ученицима како
би могли да унапреде своје учење (2,85).

СТАНДАРД 2.4. : Поступци вредновања су у функцији даљег учења – 2,99
За ученике овај стандард је по остварености на првом месту (2,99) захваљујући једној од

4 тврдње која је добила  највећу оцену у целом упитнику знање ученика наставници
процењују на различите начине (усмено испитивање, писмене вежбе, тестови, рад на
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часовима и активност ученика…)-3,65. Истовремено један од показатеља за овај стандард је
добио и најмању оцену у целом упитнику наставници нас уче да критички процењујемо свој
напредак и напредак осталих ученика -2,41. Ученици сматрају да су у већој мери упознати са
критеријумима вредновања (3,05) али да их наставници у нешто мањој мери уче  да
постављају себи циљеве у учењу (2,88). Осим за први показатељ, оцене су нешто ниже што
говори да и у овој области има простора за унапређење рада.

СТАНДАРД 2.5. : Сваки ученик има прилику да буде успешан – 2,90
Овај стандард на трећем је месту по остварености. Ученици сматрају да их наставници

углавном подстичу да слободно изнесу своје мишљење (3,03), али у нешто мањој мери
наставници одржавају дисциплину на часу (инсистирају да се уважавамо и слушамо једни
друге, да се понашамо у складу са договореним правилима)-2,94, и још мање наставници дају
могућност избора у вези са начином обраде теме, обликом рада или материјала (2,73).

Уочава се да се сви стандарди који се односе на наставу и учење налазе на 3. нивоу, у
распону од 2,61 до 2,99. Укупна просечна оцена за све стандарде је 2,83. Претходне школске
године нешто више су биле уједначене оцене по стандардима (од 2,82 до 3,09), а просечна
оцена била је 2,95. Постоје разлике у оценама између седмог и осмог разреда, за све тврдње
осмаци су дали нешто ниже оцене од седмака, просечна оцена у седмом је 2,98 , а у осмом
разреду 2,69. Разлике у оценама за поједине стандарде и укупно између села нису мале, што
се може видети у табели:

СТАНДАРДИ ПОПОВАЦ БУЉАНЕ СТУБИЦА *НАСТ.

2.1.Наставник ефикасно управља
процесом учења на часу

П+Б+С: 2,92  (2,91)*
2,70 3,14 2,88 3,19

2.2.Наставник прилагођава рад на
часу образовно-васпитним
потребама ученика

П+Б+С: 2,61  (2,82)*

2,34 2,87 2,61 2,89

2.3.Ученици стичу знања, усвајају
вредности, развијају вештине и
компетенције на часу

П+Б+С: 2,75  (2,95)*

2,53 3,03 2,69 3,01

2.4.Поступци вредновања су у
функцији даљег учења

П+Б+С: 2,99  (3,09)*
2,95 3,03 2,99 3,01

2.5.Сваки ученик има прилику да
буде успешан

П+Б+С: 2,90  (2,98)*
2,85 3,02 2,76 3,12
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УКУПНОученици: 2,83  (2,95)* 2,69 3,05 2,81 3,05  (3,49)*

*претходна школска година

Ученици су имали могућност да на крају упитника допишу нешто што сматрају важним,
а није било обухваћено упитником. Ову могућност искористило је само 7 ученика (5 из
седмог разреда и 2 из осмог разреда). Написали су следеће: наставници нам не дозвољавају
да помогнемо другу из клупе да боље разуме градиво, тада нас уписују да „причамо“, не
дозвољавају нам да бирамо начин рада и материјал за учење, траже од нас да радимо само
онако како они кажу, неки наставници посвећују пажњу само миљеницима, наставници би
требало да нам објашњавају и раде са нама задатке и све остало што не знамо, наставници
нас не питају баш увек питања која смо научили, требало би ако радимо неку нову лекцију
после два часа да питају ту лекцију, у зависности од наставника и дисциплина је различита,
тј. како се „поставе“ наставници према деци, па је код неких дисциплина одлична, а код
неких лоша, треба и наставници да уче једни од других.

Поређење оцена ученика и наставника
Разлике у оценама између ученика и наставника знатно су мање у односу на прошлу

школску годину и веома су сличне оценама које су дали ученици из Буљана. Док је код
наставника нејвећу оцену добио стандард Наставник ефикасно управља процесом учења
на часу, код ученика је на првом месту Поступци вредновања су у функцији даљег учења.
Најнижом оценом и ученици и наставници оценили су стандард Наставник прилагођава
рад на часу образовно-васпитним потребама ученика. За овај стандард ученици су дали
нижу оцену за 0,21 у односу на претходну годину, као и за стандард Ученици стичу знања,
усвајају вредности, развијају вештине и компетенције на часу (оцена је нижа за 0,20).
Ученици су највећом оценом оценили стандард „Поступци вредновања су у функцији даљег
учења“ али се оцене за појединачне показатеље у оквиру стандарда разликују и за 1,24.
Ученици су у великој мери задовољни што њихово знање наставници оцењују на различите
начине (3,65), делимично и да су им критеријуми оцењивања из свих предмета познати и
јасни (3,05), али су мање задовољни како их наставници уче да постављају себи циљеве у
учењу (2,86) и како их уче да критички процењују свој напредак и напредак осталих ученика
(2,41). У оквиру овог стандарда су и показатељ са највећом и показатељ са најмањом оценом.
Код наставника овај стандард је на трећем месту, а оцена је приближна оцени коју су дали
ученици (3,01), наставници су углавном уједначено оценили показатеље, а најмању оцену
дали су за учење ученика да постављају себи циљеве у учењу.

Ученици и наставници слажу се да ученици у већој мери имају могућност да постављају
питања, изнесу своје мишљење, коментаришу о теми часа. Највеће слагање присутно је за
тврдњу „Током рада на часу наставници дају ученицима могућност избора у вези са начином
обраде теме, обликом рада или материјала“ (ученици-2,73 , наставници-2,75). Најмање оцене
у обе групе говоре и да се слажу да у настави нема довољно индивидуализације, али и
мотивисања ученика. Док ученици сматрају да у току часа наставници недовољно користе
различите начине рада и организују различите активности како би ученицима било
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занимљиво и како би научили планиране садржаје (2,65), наставници сматрају да у великој
мери користе различите методе, облике рада, поступке (3,53). Различито виђење ученика и
наставника присутно је и код оцењивања тврдње „Наставници организују  часове тако да сви
ученици учествују у раду“, ученици су је оценили са 2,57 , а наставници са 3,28.

Укупно гледано, сваки стандард ученици су оценили мањим оценама у односу на
наставнике, али и готово све тврдње. Изузетак чине само 2 тврдње којима су ученици дали
већу оцену од наставника:
1)знање ученика наставници процењују на различите начине-3,65 (тврдња у упитнику за
наставнике гласила је „при оцењивању ученика наставници строго користе Правилник о
оцењивању“-3,04)
2)на часовима имамо прилику да прикупљамо, критички процењујемо и анализирамо идеје,
одговоре и решења-2,72 (иста тврдња за наставнике-2,58)

Посете часовима
У току школске године посећено је 18 часова, 10 у разредној и 8 у предметној настави, од

тога највећи број часова посећен је у првом полугодишту. Разлог за мањи број посећених
часова је настава на даљину али и то што су поједини наставници имали задатак да одрже
угледне часове (одржано је 11 таквих часова) у оквиру стручног усавршавања у установи, па
су посећени ови часови уместо редовних часова. Највећи број посећених часова су часови
српског језика и математике или комбинација у млађим разредима (11),посећена су 3 часа
руског језика и по 1 час енглеског језика, историје, хемије и биологије. Посећена су само 4
часа у одељењима у којима има ученика који се образују по ИОП-у. Сви наставници се
придржавају планова и имају писане припреме за посећене часове. Припреме су углавном
комплетне, у пар случајева недостаје циљ часа (наведени су само исходи), наведене су
методе, облици рада и наставна средства (али се не користе увек). У 9 припрема јасно се виде
активности ученика, док су у 9 припрема доминантни садржаји и/или активности наставника.
Задаци прилагођени индивидуалним карактеристикама ученика наведени су само у 2
припреме (где постоји ИОП), док у 16 припрема нема таквих задатака.

Процена остварености стандарда у области Настава и учење вршена је приликом
посматрања часова бележењем присуства показатеља за сваки од пет стандарда на скали од 1
до 4, а повремено и описно. Оцене за све стандарде ниже су од оцена које су дали
наставници, али и од оцена које су дали ученици. Највеће оцене добиили су стандарди
„Наставник ефикасно управља процесом учења на часу“ и „Сваки ученик има прилику да
буде успешан“, а најмању стандарад „Поступци вредновања су у функцији даљег учења“.

ОБЛАСТ: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

СТАНДАРД 3.1.: Резултати ученика на завршном испиту показују оствареност
стандарда постигнућа наставних предмета, односно оствареност постављених
индивидуалних циљева учења
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Показатељи ДА/НЕ Описно

Резултати ученика на
завршном испиту из српског
језика и математике су на
нивоу или изнад републичког
просека

НЕ

Српски језик

РЕПУБЛИКА-500

ШУ-491

ОКРУГ-491

ОПШТИНА-503

ШКОЛА-480

дев.-522, деч.-447

Математика

РЕПУБЛИКА-500

ШУ-493

ОКРУГ-493

ОПШТИНА-504

ШКОЛА-472

дев.-498, деч.-451

Најмање 80% ученика
остварује основни ниво
стандарда постигнућа на
тестовима из српског језика и
математике

НЕ-српски ј.

ДА-математ.

Српски језик

ОСНОВНИ-77%

Математика

ОСНОВНИ-82%

Најмање 50% ученика
остварује средњи ниво
стандарда постигнућа на
тестовима из српског језика и
математике

НЕ

Српски језик

СРЕДЊИ-44%

Математика

СРЕДЊИ-33%

Најмање 20% ученика
остварује напредни ниво
стандарда постигнућа на
тестовима из српског језика и
математике

НЕ

Српски језик

НАПРЕДНИ-12%

Математика

НАПРЕДНИ-7%

Резултати ученика на
комбинованом тесту су на
нивоу или изнад нивоа
републичког просека

ДА-физика

НЕ-хемија

ДА-биологија

НЕ-географ.

ДА-историја

-физика-2 боље, 2  лошије урађена

-хемија-1 питање боље, 2 лошије урађена

-биологија-3 питања боље, 2 лошије

-географија-1 питања боље, 3 лошије

-историја-3 питања боље, 1 лошије

Ученици који добијају додатну
образовну подршку постижу
очекиване резултате на
завршном испиту у односу на /
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индивидуалне циљеве учења

Просечна постигнућа  одељења
на тестовима из српског и
математике су уједначена НЕ

Српски језик

8/1-491

8/2-509

8/3-424

разлика 85

Математика

8/1-463

8/2-493

8/3-462

разлика 31
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

Ученички парламент је у школској 2019/2020. години имао четири састанка, услед
преласка на наставу на даљину.
На првом састанку је конституисан парламент, изабаран председник (Зорана Михајловић 8/1)
, заменик (Кристина Антонијевић 8/1), записничар (Невена Миленковић/Миљана Милетић
8/2) и изабрани су ученици за рад у стручним тимовима школе и ученици који присуствују
састанку Школског одбора.

РЕДНИ
БРОЈ Н А З И В    Т И М А ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА И

ОДЕЉЕЊЕ
1. Стручни актив за развојно планирање Анђела Кузмановић/Филип Ивковић 7/2

2. Тим за инклузивно образовање Зорана Михајловић  8/1

3. Тим за заштиту од дискриминације,
насиља, злостављања и занемаривања

Ива Јовић 7/1

4. Тим за самовредновање квалитета рада
школе

Тамара Стајић 8/3

5. Тим за обезбеђивање квалитета рада
школе

Ленка Јовановић 7/1

6. Тим за развој међупредметних
компетенција и предузетништва

Дамјан Миловановић 7/3

7. Тим за однсе са јавношћу Јована Ивановић 7/3

8. Тим за пројекте Вања Миленковић  8/3

9. Тим за професионални развој Александра Радојковић 8/3

ШКОЛСКИ ОДБОР – Ива Добросављевић и Деспот Николић – 8/2
На састанку је такође разматран и усвојен извештај о самовредновању рада школе, извештај
СА за развојно планирање. Као канал комуникације одабрана је апликација WhatsApp ради
уговарања састанака и размене информација, чији је администратор психолог Тамара
Радовановић.

На другом састанку разматране су следеће тачке: предлози естетског уређења школе,
правила понашања у школи, безбедност ученика, одабир акција за обележавање одабраних
Међународних датума, предлози о реализацији програма здраве исхране, анализа успеха и
дисциплине ученика у првом класификационом периоду.
Унета је измена првог записника где је изостављено разматрање ткз „дугачких извештаја“
(Годишњи извештај о раду школе и Годишњи план рада школе). Задовољни су естетским
изгледом школе и дали предлог о постављању клупа у Стубици. Навели су најчешћа правила
понашања која се крше и дали предлог да директор и стручна служба више учествују у
решавању тог проблема. Безбедност у школи су проценили као задовољавајућу. Одабир
Међународних дана ће обавити заједно са одељењем па ће пријавити накнадно као и одабир
активности везаних за здраву исхрану. Усвојен је извештај о успеху и дисциплини на крају
1.класификационог периода.
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На трећем састанку разматрано је следеће: естетско уређење школе, одабир
Међународних дана, организација „Квиза знања“, припрема школских приредба и
свечаности, хуманитарне акције и припреме за такмичења.
Предлози естетског уређења: Стубица - измена фасаде, Поповац - кречење учионица,
Буљане – замена столарије. Међународни дани: Поповац – Дан планете Земље, Буљане – Дан
смеха, Стубица – Дан шума(чему би се прикључили ученици 8/1 и 8/2). Дискутоване су
пропозиције „Квиза знања“ који ће се одржати у Поповцу за ученике свих осмих разреда.
Ученици сеу већ укључени у свечаности поводом обележавања дана Светог Саве. Од
хуманитарних акција у Поповцу су желели да организују приредбу за мештане где би
наплаћивали улаз и новац дали најугроженијим ученицима. Као и прикључивање акцији
„Чеп за хендикеп“. Ученици у Буљану и Стубци ће се договорити са друговима из одељења.
Обавештени су о календару такмичењња али су изнели замерку да је неопходно да се раније
обавесте ради боље припреме.

Четврти састанак: анализа успеха и дисциплине 2.класификационог периода, анализа
рада ШРПа и Тима за самовредновање, активности поводом „Дана школе“, хуманитарне
акције, организација „Сајма занимања“, уређење школских дворишта.
Ученицима су прочитани извештаји, о којима се дискутовало, и усвојени су. Прочитан је
план активности поводом обележавања „Дана школе“. Ученици ће уз подршку наставника
организовати обележавање Дана шума. Психолог је дала предлог за хуманитарну акцију да
се формира „кутак за заборавне“, где ће ученици доносити школски прибор који ће ученици
који немају свој, моћи да позајмљују неопходне материјале и потом их враћати. Објашњена
је сврха „Сајма занимања“ и да ће бити одржан у Стубици. Нису имали предлоге за уређење
школских дворишта јер су задовољни изгледом. Дан смеха ученици у Буљану ће обележити
пројектовањем смешних клипова са интернета. Дан планете Земље ученици у Поповцу би
направили инфо штандове за млађе разреде.

ЕВАЛУАЦИЈА: Већина предлога није реализована услед преласка на наставу на даљину
(Међународни дани, Дан школе, Сајам занимања, хуманитарне акције, промоција здраве
исхране...). Чланови ђачког парламента су имали квалитетне идеје и спремност за активно
учешће у живот и развој школе. Директорка је такође присуствовала неким састанцима и
размењивала идеје са ученицима. У наредној школској години све активности које се буду
планирале биће у складу са превенцијом ширења заразе и обезбеђивањем безбедности
ученика, самим тим фокусираће се на онлине пројекте.
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ИЗВЕШТАЈ О САРАДЊИ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ

Школа је пратила и укључивала се у дешавања на територији јединице локалне
самоуправе и заједно са њеним представницима договарала садржај и начин сарадње,
нарочито о питањима од којих зависи развитак школе.
Школа је у целокупном образовно-васпитном раду настојала да обезбеди услове за
позитивне утицаје чинилаца друштвеног окружења на савремено хуманистичко васпитање.

Сама школа је узајамним доприносом различитих чинилаца створила климу за
остваривање позитивних ефеката у васпитању младих путем културних активности.
Наша школа је у програму сарадње са друштвеном средином извршила следеће задатке:

1. Планирање и реализовање заједничких активности са субјектима из окружења
2. Повезивање школе и локалне заједнице заједничким интересима и активностима
3. Обезбеђивање подршке локалне заједнице у активностима школе у побољшању

услова рада за ученике и запослене
Школа је остварила сарадњу са следећим организацијама и институцијама:
1. Културно образовне установе:
- Библиотека “Вићентије Ракић”
- Културни центар Параћин
- Завичајни музеј Параћин
- Основне школе у општини Параћин ( „Ђура Јакшић“, „Стеван Јаковљевић“, „Радоје
Домановић“, „Момчило Поповић Озрен“, „Бранко Крсмановић“- Д.Мутница, „Бранко
Крсмановић“- Сикирица , „Вук Караџић“ – Поточац)
- Средње школе у Параћину (Гимназија, Машинско-електротехничка, Економска и
Технолошка школа)
- Редакција часописа “Билтен” Параћин, “Просветни преглед ”, Београд
- канал М
- Позориште Параћин
- Музичка школа  „Милентије Живковић“
2. Спортске установе:

- Спортски центар
- Спортски савез
3. Здравствене установе:
- Дом здравља
- Општа болница
4. Социјалне установе:
- Центар за социјални рад
- Општинска организација Црвеног крста
5. Привредне организације:
- Пошта
- ЦРХ д.о.о.
6. Друштвене организације:

1. Општинска управа Параћин
2. Удружење потомака ратника Србије
3. МУП Параћин
4. МЗ Поповац, Стубица, Буљане, Бошњане, Забрега, Шалудовац
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА

Планирање и програмирање образовно-васпитног рада:
-учествовање у изради ИОП-а и планова прилагођавања
-израда годишњег и месечних планова рада стручног сарадника
-израда делова Годишњег плана рада школе
-израда Акционог плана на основу самовредновања
-планирање састанака СВ, СА, ОВ, тимова, ИОП тимова
-израда планова Тима за ОК, Тима за СВ, Тима за ИО, Тима за МК
-израда Програма здраваственог васпитања, Програма сарадње са породицом,

учествовање у изради плана стручног усавршавања, допуне Програма заштите
-израда плана транзиције, планова додатне образовне подршке ученицима, предлога

плана појачаног васпитног рада, планирање подршке ученицима који раде по ИОП-у, израда
Акционог плана за планирање, организацију и спровођење завршног испита

-прикупљање и евидентирање годишњих и месечних планова рада наставника
-прикупљање седмичних планова наставника и израда планова по разредима (млађи

разреди) у току онлајн наставе, учешће у припремању оперативног плана на нивоу школе
-израда четрдесеточасовне радне недеље
-припремање табела о бројном стању ученика и одељења, квалификационој структури

родитеља
-планирање уписа деце у први разред и испитивања уписане деце

Праћење и вредновање образовно-васпитног рада:
-израда анализа и извештаја о успеху,  извештаја о завршном испиту и упису у средње

школе, извештаја о стручном усавршавању
-израда полугодишњег, годишњег и месечних извештаја о раду стручног сарадника
-анализа угледних часова са извештајем, анализа посета редовним часовима са

извештајем
-извештај о раду Тима за ИО, Тима за СВ
-извештај о реализацији осталих облика образовно-васпитног рада
-преглед планова и извештаја за 2018/19.
-анализа тестова из српског језика и математике за први разред
-обрада података из упиника за ученике о СНА и ВНА
-израда делова Годишњег извештаја о раду школе, преглед  годишњег извештаја
-израда збирног извештаја о самовредновању , извештаја о реализацији програма

подршке, извештаја о реализацији програма сарадње са породицом
-преглед и евидентирање годишњих и оперативних планова наставника
-преглед планова ОВ, СВ, СА, тимова, преглед записника ОВ, СВ, тимова-предлози за

стручно усавршавање, поређење са плановима
-самовредновање ОПУ-анализа резултата завршног испита
-припрема новог протокола за угледне часове
-припрема упитника за идентификацију ученика са изузетним постигнућима
-припрема образаца за планирање и праћење додатне образовне подршке
-припремање упитника о здравим стиловима живота и упитника о стресу, обрада и

анализа резултата испитивања ученика
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-припремање чек листе за преглед писмених провера, преглед писмених провера
-самовреновање НиУ-измене упитника за ученике и наставнике, испитивање

наставника и ученика, обрада података, анализе, извештаји
-припремање упитника за родитеље деце кја се уписују у први разред
-припрема чек листе за чланове СР, анализа резултата
-припремање упитника за идентификацију ученика са изузетним постигнућима
-преглед дневника-пројектна настава, тематско повезивање, додатна подршка
-преглед електронског дневника (активности ученика, оцене)
-припремање образаца за вреновање ИОП-а, нових образаца за извештаје о успеху
-учешће у вредновању ИОП-а, анализа спровођења мера предвиђених ИОП-ом,

ефекти
-припремање листе за праћење понашања ученика (за наставнике и ученике)
-прикупљање података о резултатима ученика на такмичењима, израда извештаја
-прикупљање извештаја о реализованим активностима у току онлајн наставе и израда

извештаја по разредима (млађи разреди)
-праћење рада са ученицима у току наставе на даљину (ФБ групе, разговори са

наставницима), праћење оптерећености ученика и наставника
-припремање упитника за ученике, наставнике и родитеље о настави на даљину,

преглед и анализа резултата упитника (са психологом)
-учешће у изради тестова за ученике осмог разреда који се образују по ИОП-у

(пробни испити, завршни испит), учешће у комисији за преглед тестова

Рад са наставницима:
-присуствовање часовима редовне наставе и анализа
-евиденција и прикупљање документације о стручном усавршавању у установи,

ажурирање базе података, информисање о семинарима, помоћ у изради извештаја о стручном
усавршавању, сати стручног усавршавања на нивоу школе, појединачне листе

-сарадња са наставницима (анкете за изборне предмете, планови и извештаји,
тематско планирање, нови планови НиУ, писмене провере, оцењивање)

-сарадња са наставницима (израда ИОП-а, планирање, настава, програм ЧОС-а)
-обавештавање наставника
-листа за самоевалуацију часова за наставнике
-сарадња са одељењским старешинама и наставницима-структура одељења и

индивидуалне карактеристике ученика првог и петог разреда
-сарадња са наставницима на изради и реализацији планова додатне образовне

подршке
-састанци ИОП тимова
-сарадња са одељењским старешинама и наставницима на решавању конкретних

проблема у раду са ученицима (појединцима/групама/одељењима)
-сарадња са координаторима тимова, помоћ у изради извештаја, анализа, планова
-рад са новим наставницима
-распоред осталих облика образовно-васпитног рада-табеле за наставнике
-преглед педагошке документације и припрема
-припремање образаца за израду педагошких профила и ИОП-а, подела образаца и

упутства
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-сарадња са наставницима у тумачењу дописа и упутстава и предузимању активности
у току наставе на даљину

-сарадња са одељењским старешинама и наставницима у току наставе на даљину-
размена информација о комуникацији са ученицима, проналажење начина за укључивање
ученика у рад, оцењивање, праћење напредовања ученика, часови одељењског старешине,
начин рада са ученицима који се образују по ИОП-у

Рад са ученицима:
-идентификовање и рад на отклањању педагошких узрока проблема у учењу и

понашању (посматрање, праћење, индивидуални рад, примена планова додатне подршке)
-активности на смањивању насиља (примена планова појачаног васпитног рада,

посредовање у сукобима, посматрање, праћење, разговори)
-рад са од. заједницама ученика (правила, дисциплина, учење, међусобни односи,

здрави стилови живота и др.)
-израда педагошких профила
-активности ученика (приредбе, фестивали, панои, школска такмичења, наградни

излет)
-разговори са ученицима-предлози, лични проблеми
-праћење понашања и напредовања ученика
-испитивање деце уписане у први разред,анализа резултата испитивања
-преглед писмених задатака
-разговори са ученицима са изузетним постигнућима
-замена часова
-ДЕЖУРСТВО
-разговори са ученицима у току наставе на даљину (могућности за праћење наставе,

подстицање на укључивање у Вибер групе, објашњења, подстицање на рад)
-додатна подршка ученицима који се образују по ИОП-у (припремање задатака за

поједине ученике, повратне информације, слање тестова, подршка у раду)

Рад са родитељима:
-пружање подршке родитељима/старатељима у раду са ученицима са тешкоћама у

учењу и понашању, проблемима у развоју, професионалној оријентацији, прикупљање
података

-сарадња са родитељима у оквиру ИОП тимова
-присуствовање и излагање на седницама Савета родитеља
-групни разговори са родитељима (од. старешине, директор, наставници, секретар)
-разговори са родитељима (објашњења о настави на даљину, начинима комуникације,

начинима рада, улози родитеља, оцењивању)
-разговори са родитељима ученика који се образују по ИОП-у (објашњења,

проналажањеодговарајућих начина рада, улога родитеља, подстицање на рад)
-припрема материјала за родитеље-како пратити напредовање ученика у процесу

учења
-обавештавање родитеља о упису првака, давање додатних упутстава, разговори са

родитељима приликом испитивања деце
-пружање помоћи родитељима и ученицима у попуњавању листе жеља
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-разговори са родитељима ученика осмог разреда који се образују по ИОП-у (пробни
испити, завршни испит, избор одговарајућих образовних профила, упис у средње школе)
Рад са директором, стручним сарадником, пед. асистентом и пратиоцем ученика:

-сарадња са директором на планирању активности, изради анализа и извештаја о раду,
размена инфромација, консултације о случајевима, стручно усавршавање, рад тимова, план
транзиције, једносменски рад, васпитно-дисциплински поступак, бројно стање ученика,
изборни предмети и СНА, обуке, четрдесеточаовна радна недеља, организација посете
специјалној школи, посете часовима, угледни часови, рад са ученицима, родитељима и
наставницима, електронски дневник, превенција насиља, екстерно вредновање)

-сарадња са директором и секретаром (ЈИСП, закони, правилници), подаци за Доситеј
-обрачун недељног и годишњег броја сати за наставнике разредне наставе
-извештаји и програми, циљеви и индикатори за локалну самоуправу
-сарадња са психологом (годишњи и месечни план посета часовима, угледни часови,

годишњи план и годишњи извештај о раду школе, размена информација и консултације о
случајевима, евиденција рада са ученицима, евиденција случајева насиља, подршка учењу,
семинари, упитници, планирање активности)

-сарадња са личним пратиоцима
-подаци за Школску управу, Завод за статистику (статистичке табеле)
-извештај о раду са родитељима, извештај о раду са ученицима и ефектима
-распоред осталих облика образовно-васпитног рада
-учествовање у организацији и спровођењу општинског такмичења из хемије
-учешће у раду Школске комисије за организацију и спровођење заршног испита
-прикупљање података за беплатне уџбенике, списак ученика

Рад у стручним органима и тимовима:
-учествовање у раду одељењског и наставничког већа, Педагошког колегијума
-координација и учествовање у раду Тима за инклузивно образовање
-учествовање у раду Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља,

злостављања и занемаривања, Тима за самовредновање рада школе, Стручног актива за
развојно планирање, Стручног актива за развој школског програма, Тима за обезбеђење
квалитета и развој установе, Тима за развој међупредм. компетенција и предузетништва

-присуствовање састанцима стручних већа

Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне
самоуправе:

-сарадња са локалном самоуправом (циљеви и индикатори)
-сарадња са психологом Дома здравља, Центром за социјални рад, полицијом
-сарадња са Интерресорном комисијом
-сарадња са Школском управом
-сарадња са специјалном школом

Вођење документације, припремање за рад и стручно усавршавање:
-припрема за послове предвиђене планом рада (припремање за рад са ученицима,

родитељима и натавницима, прикупљање података о ученицима, припремање за састанке,
припремање радионица, планирање активности)

-праћење информација од значаја за образовање
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-вођење евиденције о раду
-извештај о стручном усавршавању у оквиру установе
-припрема  презентације о пројектној настави и предузетништву за стручна већа
-присуствовање угледним часовима и анализи и дискусији
-присуствовање семинару „Од исхода учења до ефикасне настве“
-присуствовање пројекцији филма о променама у природи
-присуствовање трибини „Како образовање уништава креативност“
-присуствовање тирбини о насиљу у Школској управи
-присуствовање презентацији о електронском дневнику
-присуствовање предстаљању пројекта обогаћеног једносменског рада
-присуствовање предавању о насиљу (спољашња заштитна мрежа)
-праћење сајтова МП и ЗУОВ-а, праћење упутстава МП и ШУ
-праћење обавештења на школском сајту, мејловима и Вибер групама
-праћење радова на групи за стручне сараднике, учешће у истраживању
-размена информација са стручним сарадницима других школа
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПСИХОЛОГА

ОБЛАСТ РАДА Реализација

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА
- Конкретизација програма унапређивања

образовно-васпитног рада кроз стручна тела и
редовну наставу (стручне теме, угледни и огледни
часови)

Праћење часова и саветовање наставника
обављено по плану, евидентирано у
протоколима за посматрање часова.

- Учешће у изради Годишњег плана и програма рада
школе

Прикупљање и обједињавање планова за
годишњи рад школе

- Учешће у изради Школских програма I – VIII
разреда

Консултације при изради школских
програма.

- Конкретизација програма професионалног
усмеравања ученика путем редовне наставе,
ваннаставних и ваншколских активности, часова
ОС, посебних облика рада

Обављено у складу са плановима и
евидентирано у записницима актива и

тимова.

- Конкретизација програма заштите деце од насиља Сарадња са Тимом ЗЗЗЗ, и предметним
наставницима при изради програма.

- Припремање плана посете часовима Одрађено на почетку школске године и
истакнуто на огласној табли.

- Припремање плана сопственог стручног
усавршавања и професионалног развоја;

Усавршавање унутар установе.

- Израда Годишњег програма рада психолога Годишњи план рада се налази у Годишњем
плану школе.

- Израда месечних планова рада психолога Радило се по плановима, са благим
одступањима. Евидентирано у плановима и

извештајима.

- Учешће у праћењу активности предвиђених
Развојним планом школе за текућу годину

Координација СА за ШРП, планирање и
реализација плана. Евиденција записник

ШРП.

- Координација рада Ђачког парламента Сарадња са ученицима, ОС, и локалном
самоуправом у реализацији активности,

евидентирано у записницима ЂП.

2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
- Учешће у изради Годишњег извештаја о раду

школе
Тимска израда, евиденција је сам Годишњи

извештај школе.

- Праћење постигнућа ученика у наставном и
ваннаставном раду(посебно даровитих и деце са
проблемима у развоју); Анализа постигнућа
ученика на завршном испиту

Праћење промена постигнућа ученика и
интервенције код драстичних одступања.
Анализа завршног испита у оквиру СВ.

- Праћење оптерећености ученика; Адаптација Посебно у време наставе на даљину
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ученика 5.р. на предметну наставу пратила се оптерећеност ученика и промене
у активности и постигнућима путем анкета

и путем информисања од стране ОС

- Праћење реализације циљева и задатака појединих
наставних предмета и области

Праћење је обављено 5минутним
испитивањима, али недеовољно услед

преласка на наставу на даљину.

- Праћење оптерећености ученика; Адаптација
ученика 5.р. на предметну наставу

Учестала посета часовима, евидентирана
протоколом за посматрање часа.

- Праћење одељења код којих је дошло до промене
одељенског старешине, одељења петог разреда;
одељења првог разреда

Посећивање часова редовне наставе и
праћење понашања ученика, као и
индивидуални разговори са њима.

- Праћење и вредновање примена мера
индивидуализације и ИОП-а

У сарадњи са предметним наставницима и
педагогом школе.

- Учешће у раду Тима за школско развојно
планиирање

Извршавање задатака предвиђених планом
ШРП,евидентирано у записнику тима и

дневнику рада психолога.

- Учешће у раду тима за самовредновање рада
школе

Спровођење анкетирања и анализа
резултата.

3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА
- Упознавање наставника са савременим

дидактичко-методичким иновацијама и
психолошким основама наставе

Индивидуални разговори са наставницима
о примени иновација. Упознавање

наставника и помоћ око платформи за
извођење наставе на даљину.Евиденција –

дневник рада психолога.

- Пружање помоћи наставницима у планирању и
изради угледних и огледних часова и изради
стручних тема

Посета часовима, анализа часова,
саветотадни рад и техничка подршка.

- Пружање помоћи наставницима у раду са
обдареним ученицима, ученицима који заостају у
психомоторном развоју, ученицима из осетљивих
друштвених група (индивидуализовани приступ,
укључивање у додатну, допунску наставу);

Посете часова допунске наставе, сарадња
са наставнцима при налажењу погодних

начина приказивања градива.

- Праћење адаптације ученика (1. и 5. разред) Учестале посете часовима редовне наставе.

- Упознавање наставника са психолошким
принципима успешног учења и мотивације за рад;

Индивидуални разговори са наставницима
о побољшању мотивације ученика.

- Пружање подршке јачању наставничких
компетенција у области комуникације и сарадње,
конструктивном решавању сукоба и проблема

Састанци са ученицима, наставницима и
повремено родитељима. Евиденција –

извештај психолога.

- Упознавање са професионалним интересовањима
ученика 8.разреда(сарадња са Стручним већима,
анкета)

Сарадња и праћење плана Тима за
професионалну оријентацију. Обрада теме

на часу ОС, тестирање ученика на тему ПО.

- Пружање помоћи наставницима у планирању и Израда квиза за ученике 8.разреда,
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изради квизова предвиђених ШРП-ом планирање израде квизова за остале
разреде је прекинуто услед наставе на

даљину и пребачено за наредну школску
годину.

- Учествовање у развијању индивидуалних
образовних планова коришћењем резултата
психолошких процена

Консултација са наставницима за
најпогоднији начин наставе за одређене

ученике.

- Пружање помоћи наставницима и одељенским
старешинама у усмеравњу професионалног развоја
ученика

Сарадња са Тимом за професионалну
оријетнацију.

- Превентивни рад са ученицима кроз обраду
актуелних тема на часовима ОС

Актулне теме су обрађене на часовима ОС,
као и на предавањима МУП-а.

- Пружање помоћи наставницима у јачању
наставничких компетенција

Саветодавни разговори са наставницима,
техничка помоћ приликом спровођења

наставе на даљину.

- Пружање подршке наставницима менторима и
саветодавни рад са приправницима у процесу
увођења у посао

Пружање помоћи новим наставницима(2) и
упознавање са послом, као и менторски рад

са волонтером(1).

- Пружање подршке наставницима у унапређивању
интерперсоналних односа(ученик-наставник,
ученик-ученик, наставник – родитељ, родитељ-
ученик)

Саветодавни рад са наставницима,
ученицима и родитељима.

- Посета и анализирање посећених часова свих
облика образовно – васпитног рада

Часови су посећивани по плану са мањим
одступањима у редоследу до 12.03.20. када

се прешло на наставу на даљину.

4. РАД СА УЧЕНИЦИМА
- Утврђивање интелектуалне, социјалне и

емоционалне зрелости ученика за полазак у школу
Тестирање ученика за преверемени упис у

први разред.

- Саветодавно-инструктивни рад са ученицима који
имају тешкоће у учењу, развојне, емоционалне и
социјалне тешкоће, проблеме прилагођавања,
проблеме понашања, који су из осетљивих
друштвених група

Рађено по потреби на основу предлога ОС,
родитеља или самих ученика. Евиденција –

извештаји психолога.

- Учешће у организацији пријема деце, праћења
процеса адаптације и подршка деци у
превазилажењу тешкоћа адаптације

Саветодавни рад са ученицима,
наставницима и родитељима. Евиденција –

извештаји психолога.

- Праћење и подстицање развоја ученика и
саветодавни рад са њима

Рађено по потреби и процени психолога
или самих ученика. Евиденција – извештаји

психолога.

- Учествовање у идентификацији ученика за
допунску наставу и помоћ у избору
најадекватнијих методских поступака за свако
поједино дете

Сарадња са наставнцима по потреби.

- Оспособљавање ученика за усвајање рационалних Помоћ ученицима приликом рада на
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метода учења и самообразовања даљину, путем друштвених мрежа,
телефонским позивом.

- Рад са децом на унапређивању социјалних вештина
(ненасилна комуникација, конструктивно
решавање проблема, интеркултурална
комуникација и уважавање различитости)

Радионице о толеранцији и разговори са
ученицима.

- Праћење адаптације ученика (1. и 5. разред,
новопридошли ученици, поновци);

Учестала посета часовима, индивидуални
разговори са ученицима.

- Пружање подршке ученицима који се школују по
индивидуализираној настави и ИОП-у

Ванредне посете часовима ради рада са
ученицма и праћења само њихових

учинака. Ев.- извештаји.

- Упознавање са професионалним интересовањима
ученика 8.разреда (кроз сарадњу са стр. већима,
анкетe); Учествовање у свим облицима
професионалног информисања ученика

Упитник о професионалним
интересовањима и дистрибуција резултата

ученицима. Сарадња са тимом за ПО.

- Превентивни рад са ученицима кроз обраду
актуелних тема на часовима ОС

Обрада актуелних тема у сарадњи са ОС,
евидентирано у дневнику ОВ рада.

- Рад са ученицима на унапређењу кључних
компетенција, ставова и вредности потребних за
живот у савременом друштву

Индивидуални разговори са ученицима.
Ев.- извештаји.

- Пружање подршке ученичком активизму и
партиципацији у школском животу; Рад са
представницима Ђачког парламента.

На часовима грађанског васпитања, путем
ученичког парламента и на индивидуалну
иницијативу ученика. Планови ЂП нису
реализовани услед ванредне ситуације.

5. РАД СА РОДИТЕЉИМА
- Прикупљање информација од родитеља значајних

за упознавање развоја и напредовања ученика
Индивидуални разговори са родитељима и

ОС. Ев.- извештаји.
- Давање савета за решавање развојних и других

проблема ученика који су последица поремећених
породичних односа

- Пружање помоћи родитељима чија деца имају
проблеме у развоју,учењу и понашању

- Сарадња са родитељима ученика који се школују
по ИОП-у

- Подршка јачању родитељских васпитних
компетенција, нарочито информисањем о
психолошким карактеристикама њихове деце

- Саветодавни рад са родитељима чија деца врше
повреду правила понашања у школи и којима је
одређен појачан васпитни рад

Учествовање у васпитно- дисциплинском
поступку.

- Упознавање са интересовањима и могућностима
родитеља за укључивање у поједине облике рада
школе (секције, предавања,посете);

Планирање активности поводом Дана
школе које нису реализоване услед

ванредне ситуације.

- Сарадња са Саветом родитеља Подношени су извештаји, дискутовано о
предлозима Савета.

- Пружање помоћи родитељима чија су деца у Индивидуални разговори са родитељима и
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акцидентној кризи ОС. Ев.- извештаји.

- Учествовање у реализацији програма сарадње
школе сa родитељима (општи и одељенски
родитељски састанци, Дан отворених врата)

Путем плана Тима ШРП, и Годишњег
плана.

6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ
АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА

- Сарадња са директором и педагогом:
1) у погледу поделе одељенског старешинства;

2)на припреми извештаја, анализа и прегледа
докумената установе;

3)у организовању предавања, трибина, радионица за
ученике, родитеље, запослене;

4)на припреми и реализацији стручног усавршавања
наставника у школи;

5)по питању жалби и приговора ученика;

Сарадња је остварена при планирању,
организацији, реализацији и анализи свих
наведених аспеката. Евиденција се може

наћи у записницима Актива, Тимова, као и
у самим извештајима и дневницима рада

стручних сарадника и директора.

- Сарадња са педагошким асистентом и пратиоцем
ученика који се школују по ИОП-у

У школској 2019/20. нисмо имали
асистенте, а пратиоцима је континуирано

пружана подршка.

7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА
- Учешће у раду НВ и ОВ:
1) Решавање актуелних васпитно-образовних
проблема;

2) Извештавање о резултатима обављених
анализа,испитивања и истраживања;

3) Помоћ у реализацији образовно-васпитних задатака
у школи;

На састанцима НВ и ОВ дискутоване су
актуелности и подношени извештаји.

Евиденција се налази у њиховом
записнику.

- Координација Ђачког парламента Састанци Ђачког парламента и планирање
активности.

- Координација рада Стручног актива за школско
развојно планирање

Рад на реализацији плана СА за ШРП.
Евиденција записник ШРП.

- Учешће у раду Педагошког колегијума Обављање функције записничара, као и
подношење извештаја у складу са планом

рада ПК. Ев. – записник тима.

- Учешће у раду Тима за инклузивно образовање Сарадња при прављењу ИОП-а за ученике,
као и вредновању, на састанцима Тима.

- Учешће у раду Тима за заштиту деце од насиља Присуство састанцима, упитници и анализе
случајева.

- Учешће у раду Тима за професионални развој
ученика

Присуство састанцима, прављење и
извршавање плана, анализе остварених
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акција. Ев. – записник тима

- Учешће у раду Тима за самовредновање Обрада резултата добијених анкетирањем.

8. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА,
УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

- Сарадња са Центром за социјални рад у циљу
праћења развоја и напредовања ученика који су на
третману од стране социјалне службе и
предузимању адекватних поступака према овој
деци у условима школе

Кореспонденција са ЦСР по питању пар
случајева.

- Праћење стручне литературе Изучавање литературе препоручене на
семинарима и од стране просветних

саветника.

- Учешће на семинарима које организују стручна
удружења психолога и педагога

Није реализовано услед ванредне
ситуације.

- Сарадња са основним и средњим школама на
територији Поморавља

Размена информација и материјала са
другим школама. Ев. – записници тимова,

извештаји.

9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
- Дневник рада психолога Дневик рада је редовно вођен. Ев. –

дневник рада.

- Глобални и месечни план рада психолога Благовремена израда, са мањим
одступањима услед непредиђених

околности у току месеца.

- Досије о раду са децом на посебном третману Редовно писање извештаја и планова за
даљи рад.

- Досијеи о иницијалном тестирању деце код уписа у
први разред

Досије о тестирању ученика ради
превременом поласку у први разред.

- Документација о аналитичко истраживачким
радовима

Уредно рађене у складу са месечним
планом и евидентиране у дневнику рада
као и у записницима појединих Тимова.

Анкете наставе на даљину евидентиране на
сајту школе.

- Вођење евиденције о сарадњи са наставницима,
родитељима, ученицима

Евиденција се налази у дневнику рада. Код
значајнијих склучајева постоји и извештај.

- Припремање и планирање:
1) рада са ученицима, наставницима, родитељима;
2) анализа и саопштења;
3) предавања за ученике, наставнике, родитеље;
4) припрема материјала за истраживања и израду

инструмената;
5) посета часовима

Обављено у складу са Годишњим планом.

- Припремање и договарање са осталим стручним
сарадницима, тимовима и стручним институцијама

Обавени су састанци стручних сарадника,
директора и осталих укључених у живот
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о заједничким задацима и активностима у школи и
ван школе

школе ради планирања задатака, који су
потом реализовани и евидентирани кроз

запснике.

- Учешће на семинарима које организују стручна
удружења психолога и педагога; на акредитованим
семинарима

Нису реализовани услед ванредног стања.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ БИБЛИОТЕКАРА

Школске 2019/2020. године у библиотеци је било око 9800 наслова. Већи део је
намењен ђацима: лектира, белетристика, уџбеници, енциклопедије, речници, атласи,
сликовнице, приручници, дечји часописи, додатни наставни материјал. Наставнички фонд
чине књиге из различитих назчних области, стручно-педагошка и методичка литература,
белетристика и стручни часописи.

Библиотечки фонд је добро организован, књиге су смештене у полицама и приступ
књигама је слободан. Део школске лектире и књиге за најмлађе читаоце су на посебним
полицама и класификоване су по разредима.

Корисници библиотеке су: ученици, наставници, сарадници  као и остали запослени у
школи.

Ђаци наше школе радо посећују библиотеку, како због читање обавезно предвиђених
дела школске и домаће лектире, тако и због књига које нису предвиђене наставним планом и
програмом. Ученици у библиотеци разговарају са бибиотекаром о прочитаним текстовима,
проналазе информације потребне за израду задатака или решавање неког проблема.

Главни задатак библиотеке је перманентно стварање и развијање навике читања код
ученика од најнижих разреда и кроз цело школовање, уз развијање љубави према књигама.

Септембар
Завршена је техничка обрада Годишњег плана рада школе за школску 2019/20. и

Годишњег извештаја о раду школе за школску 2018/19. годину. Отпочета је израда школског
летописа и ревидирани су подаци за школски сајт.

Ученицима који су остварили право на бесплатне уџбенике су они и подељени (са
потписивањем реверса), као и уџбеници које су ученици куповали преко књижаре „Фокус“
из Параћина. Ученицима који нису у могућности да купе нове уџбенике издати су примерци
из библиотеке на коришћење. Направљен је попис књига које су ученици задржали у току
распуста, да би их благовремено вратили.

Ученици 1. разреда из Поповца и 5. разреда из Бошњана и Забреге су уписани у
библиотеку и објашњен им је начин узимања књига из школске библиотеке, њиховог чувања
и враћања у одређеном року.

Октобар
Организована је посета Сајму књига у Београду.

Новембар
Координирање у прикупљању анкета за реализацију ученичких екскурзија и

рекреативне наставе за школску 2018/19. годину.
По одлуци Министарства просвете, науке и технолошког развоја извршен је одабир

књига са Листе публикација намењених деци/ученицима од значаја за образовање и
васпитање за богаћење библиотечког фонда библиотека основних школа. Изабране
публикације су набављене преко књижаре „Фокус“ из Параћина.

Децембар
Помоћ у организацији вечери наше школе на Фестивалу дечјих сцена.
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Координирање у прикупљању уговора за реализацију ученичких екскурзија и
рекреативне наставе за школску 2019/20. годину.

Инвентарисани су нови наслови набављени у склопу пројекта за богаћење
библиотечког фонда школских библиотека.

Јануар
Обављен је разговор са ученицима о књигама прочитаним на распусту и књиге које су

им се највише допале су изложене у библиотеци.
Наставницима је пружена помоћ у организацији школских такмичења.

Фебруар
Изложени су нови наслови набављени пројектом Министарства просвете.
Обележен је национални дан књиге. На иницијативу Друштва школских библиотекара

Србије, у школама и школским библиотекама,  спровели смо акцију “Читајмо наглас”.

Март
Пружена је помоћ у организовању Општинског такмичења из хемије.
Извршена је набавка књига за награђивање најуспешнијих ученика у овој школској

години.

Април
Пружена је помоћ у организацији наставе на даљину.

Мај
Пружена је помоћ у организацији наставе на даљину.
Извршено је прикупљање анкетних  листића за набавку уџбеника за наредну школску

годину.
У сарадњи са наставницама српског језика извршен је одабир наслова за награђивање

одличних ученика и ученика првог разреда, а затим је спроведена и набавка истих.
Дистрибуцију одабраних наслова извршила је издавачка кућа.

Јун
Пружена је помоћ у организацији наставе на даљину, пробног завршног испита и

завршног испита.
Извршен је одабир књига за награђивање ученика који су постигли резултате на

такмичењима различитих нивоа, као и подела књига за одличне ученике.

Током целе школске године:
Образовно- васпитна делатност
Планирање активности у раду са ученицима; упознавање ученика са радом

библиотеке и врстама библиотечке грађе; пружање помоћи ученицима при избору књига,
часописа, енциклопедија; подстицање интересовања ученика
за читање књига; препоручивање актуелних наслова за децу; сарадња са ученицима у
писањуреферата и семинарских радова...
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Сарадња са наставницима и стручним сарадницима
Информисање предметних наставника о набавци уџбеника и приручника  за поједине

предмете; рад у Тиму за маркетинг школе; присуствовање састанцима Комисије за културну
и јавну делатност; сарадња са директором и наставницима на писању пројеката.

Библиотечко-информациона делатност
Израда годишњег, месечних и оперативних планова; уређивање простора библиотеке;

сређивање књига и ознака на полицама;писање каталошких листића; инвентарисање
поклоњених и купљених књига; редовно уређивање школског сајта и профила на Фејсбуку.

Културна и јавна делатност
Прикупљање материјала за школски часопис; помоћ у организацији разних школских

свечаности, промоција књига; координирање у организацији предавања од стране
представника МУП-а, фотографисање дешавања у школи за интернет презентацију школе на
школском сајту и Фејсбук страници.

Стручно усавршавање и остали послови
Редовно праћење педагошке и стручне литературе.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ
КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Чланови Тима у претходној школској години одржали су пет састанака.
На састанку одржаном 1.07.2019.г. формиран је тим и руководство тима али је било и речи о
пројектној настави. С обзиром на то да су наставници и учитељи похађали семинар о истој,
разматрани су начини држања пројектне наставе.
3.7.2019.г. анализирани су на састанку садржаји различитих предмета 5. и 6. разреда који се
могу повезати као и о могућностима организације тематске и пројектне наставе у овим
разредима. Усвојен је предлог да се организују квизови знања из одређених предмета како би
ученици на интересантан начин усвојили градиво које ће им највише користити за полагање
Завршног испита.

27.08.2019.г. израђен је годишњи план рада тима и на овом састанку се разматрало
како би ученици могли да допринесу развоју предузетништва у нашој школи. Било је
неколико идеја и предлога (али ове школске године није реализована ни једна).

31.10.2019.г. делимично је извршен преглед годишњих планова рада наставника а све
то с циљем повезивања наставних тема и садржаја. Било је потешкоћа приликом прегледа јер
сами наставници морају више сарађивати и усклађивати своје садржаје. Иако је редуковано
градиво ипак не постоји пуно могућности повезивања садржаја различитих предмета.
Договорено је да наставници и учитељи тиму достављају извештаје о одржаној пројектној и
тематској настави како би се исти анализирали и презентовали на неком већу или састанку.

Презентовање примера добре праксе одржано је 12.02.2020.г. на састанку коме су
присуствовали и наставници и учитељи и дискутовало се о одржаним часовима и
приказаним примерима, видовима и различитим схватањима и тумачењима ових часова а
презентације су одржали: Александра Којић, Горица Симић, Весна Јанићијевић и Данијела
Јовановић.

Од планираног ове школске године нису реализовани квизови знања због прекида
наставе у школама као ни сарадња са Тимом за професионалну оријентацију.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА КУЛТУРНУ И ЈАВНУ
ДЕЛАТНОСТ

Комисијa за културну и јавну делатност одржала је пет редовних састанака и један
online састанак.

На првом састанку одржаном 26.08.2019.г. израђен је план рада за 2019/2020.годину,
који је усвојен и приложен за Годишњи план рада школе. Договорене су активности поводом
обележавања Дана општине:
- песничка колонија са ученицима од 3. до 8. разреда,
- прављење колажа од сушеног воћа, поврћа и биља,
- припремање зимнице у свим школама.

Било је речи о предстојећем ''Мини-Тини фесту'' као и о ученицама које ће ове године
учествовати у њему. Договорено је да на Дечјем карневалу учествују ученици из Стубице и
Шалудовца.

На састанку одржаном 29.08.2019.г., на предлог директора, а уз сагласност свих
присутних чланова одлучено је да прослава стогодишњице школе у Стубици буде у етно
маниру. На овом састанку детаљно су договорене активности, програм, учесници,
сценографија и оно што је битно за одржавање ове манифестације.

Трећи састанак одржан је 26.11.2019.г.
Анализиране су активности поводом Дана општине:
- Изложба ликовних радова ''Колаж саткан од јесени'' организована је 20.09.2019.г.
- Изложба зимнице ''Шпајз пун здравља'' организована је у свим школама 23.09.2019.г.
- Песничка колонија на тему ''Јесен'' у матичној школи одржана је 9.10.2019.г.

На овом састанку анализирана је приредба у Стубици одржана 1.11.2019.г. Сагледан
је рад свих задужених наставника као и представљање учесника приредбе и иста је
похваљена од стране свих присутних. Договорено је да на Фестивалу дечијих сцена
3.12.2019.г учествују ученици млађих разреда из Стубице и ученици старијих разреда из
Буљана. Договорено је које драмске текстове ће ученици припремати.

Четврти састанак одржан је 16.01.2020.г. Анализирано је учешће ученика наше школе
на Фестивалу дечијих сцена. Ученици млађих разреда учествовали су на финалној вечери и
добили награде за глумачке бравуре. Било је речи о приредбама одржаним поводом Нове
године у Поповцу, Буљану и Забрези, и о приредбама поводом Светог Саве, о текстовима
који ће бити заступљени у школском часопису и раду новинарске секције.
Приредба поводом Дана школе биће одржана у Поповцу, а тема приредбе је ''Љубав''.

На састанку одржаном 3.02.2020. детаљно су договорене активности поводом Дана
школе. Приредбе поводом Осмог марта одржане су у Шалудовцу и Бошњану, као и изложбе
дечјих ликовних радова поводом прославе Светог Саве.
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Активности планиране до марта месеца су у великој мери успешно одржане.
Због проглашења ванредне ситуације и прекида наставе у школама:
- није било прославе нити обележавања Дана школе;
- није одштампан часопис ''Наше искре'', али се електронско издање налази на сајту школе;
- није одржана манифестација ''Бесмртни пук'' – обележавање Дана победе над фашизмом;
- није одржана песничка колонија у мају поводом Дана словенске писмености – Ћирила и

Методија.

На online састанку 24.8.2020.г. усвојен је Извештај о раду Комисије за културну и
јавну делатност за школску 2019/2020.годину.
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА У
УЧЕЊУ И ПРИЛАГОЂАВАЊУ ШКОЛСКОМ ЖИВОТУ

Циљ програма подршке је остваривање права сваког детета на квалитетно образовање
и васпитање прилагођено узрасним и личним образовним потребама. У школској 2019/20.
години организоване су различите врсте подршке ученицима у складу са програмом, а по
први пут организована је и подршка у учењу на даљину.

Тимови за додатну подршку ученицима који се образују по индивидуалним
образовном плану (укупно 10) припремали су ИОП-е за свако полугодиште, пратили
остваривање планираних исхода, делотворност примењених стратегија и осмишљавали нове
мере подршке. За поједине ученике, за које се показало да је то најделотворнија стратегија,
наставници и стручни сарадници организовали су индивидуални рад пре, после или у току
наставе. У периоду од октобра до децембра 2019. године, неки од наших ученика који се
образују по ИОП-у (5 ученика) имали су и додатну помоћ од стране личних пратилаца. На
предлог Тима за додатну подршку и родитеља, покренута је процедура за прелазак једног
ученика у специјалну школу на основу процене да је то у најбољем интересу ученика,
прибављено је позитивно мишљење Интерресорне комисије, успостављена сарадња са
стручним тимом специјалне школе и припремљен план транзиције, али до преласка ученика
није дошло због ванредне ситуације. Посебну подршку имали су ученици осмог разреда који
се образују по ИОП-у 2 : припремање за полагање завршног испита, утврђивање потребних
врста подршке на полагању завршног испита и организација полагања, припремање
прилагођених тестова за пробне испите и завршни испит, помоћ у избору одговарајућих
средњих школа и образовних профила, прибављање мишљења Интерресорне комисије и
решења Окружне уписне комисије (највећи део ових активности одвијао се у току наставе на
даљину).

Додатне мере за подршку учењу примењене су за велики број ученика. Додатне мере
обухватале су индивидуални рад наставника и стручних сарадника са учеником,
континуирану сарадњу са родитељима, примену мера индивидуализације у настави, праћење
и процену напредовања, а код појединих ученика и васпитни рад. За седам ученика (2 у
првом, 4 у другом и 1 у трећем разреду) написани су педагошки профили и индивидуални
планови подршке са планом праћења напредовања ученика кроз периодичне провере
остварености планираних исхода. Релизацијом индивидуалних планова остварени су
значајни резултати у току првог полугодишта и, иако планови нису реализовани у
потпуности због ванредне ситуације, оваква врста подршке ученицима може се препоручити
и за следећу школску годину.

У току школске године нису досељени нови ученици, а није било ни ученика који су
поновили разред, али је праћено прилагођавање и напредовање ученика првог и петог
разреда и где је било потребно примењене су мере подршке учењу и прилагођавању (начин
учења, мере индивидуализације, допунска настава, васпитни рад са ученицима и/или
одељењима, сарадња са родитељима). Обучавање ученика за успешно учење и планирање



Годишњи извештај о раду ОШ „Бранко Радичевић“ за школску 2019/2020. годину

86

одвијало се у оквиру наставе (на почетним часовима наставних предмета) и на часовима
одељењског старешине, а по потреби и индивидуално.

После квалификационих периода када се анализира успех и дисциплина ученика и
одељења, за поједине ученике предузимане су мере подршке, најчешће сарадња са
родитељима ради упућивања у начине помоћи деци код куће и укључивање ученика у
допунску наставу, а повремено и организација вршњачке помоћи и индивидуални рад са
ученицима после наставе.

На почетку школске године идентификовани су ученици који постижу изузетне
резултате у наставним и ваннаставним активностима. Ови ученици учествовали су у
додатном раду, ваннаставним активностима и такмичењима и промовисани су њихови
резултати. Организовани су разговори са већином ових ученика, том приликом они су рекли
да су веома задовољни активностима у школи и својим статусом и да ништа не би мењали,
па за њих нису писани посебни програми (ИОП 3).

У току наставе на даљину наставници и стручни сарадници настојали су да помогну
свим ученицима да се укључе у наставу и да се прилагоде новом начину рада (телефонски
разговори, слање штампаних материјала, организовање индивидуалних састанака са
родитељима, давање додатних упутстава, индивидуална објашњења, упућивање родитеља у
начине помоћи деци и сл.).
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА САРАДЊЕ СА
ПОРОДИЦОМ

Циљ програма је неговање партнерских односа школе са родитељима, односно
старатељима ученика, заснованог на принципима међусобног разумевања, поштовања и
поверења. Програм обухвата информисање родитеља о активностима школе и организацији
рада, информисање родитеља о свим питањима од значаја за школовање деце, укључивање
родитеља у наставне и остале активности школе, размену информација о развоју и
напредовању деце, пружање подршке родитељима/старатељима на јачању њихових
васпитних компетенција, консултовање родитеља у доношењу одлука које се тичу
безбедности деце, услова рада, организације активности и др.

Како би родитељи стекли увид у наставни процес и остварили бољу сарадњу са
предметним наставницима једном месечно организован је Дан отворених врата, а у току
наставе на даљину родитељи су свакодневно били у прилици да прате наставни процес и да
сарађују са наставницима путем различитих канала комуникације. У истраживању, које је
спроведено електронским путем, родитељи су веома позитивно оценили сарадњу са
одељењским старешинама и предметним наставницима. Пре ванредне ситуације,
информисање родитеља, поред Кутка за родитеље, школског сајта и фејсбук странице,
одвијало се кроз родитељске састанке (5-6 пута годишње) и индивидуалне разговоре.
Родитељи су редовно информисани о напредовању и постигнућима деце, правилима
понашања и обавезама ученика и родитеља у складу са законом, важним правилницима,
упису у први разред, завршном испиту и упису у средње школе и о свим школским
активностима. Саветовање родитеља и пружање подршке на јачању њихових васпитних
компетенција одвијало се најчешће кроз индивидуалне разговоре са родитељима (одељењске
старешине, стручни сарадници, директор, предметни наставници) на тему подршке учењу,
заштите од насиља, избора средње школе, усклађивања васпитног деловања породице и
школе.

У млађим разредима традиционално су организоване заједничке активности за децу и
родитеље (радионице, спортске активности) у току Дечије недеље. Родитељи су
присуствовали, а повремено и помагали у организацији појединих ваннаставних активности
(Мини-тини фест, Фестивал дечијих сцена и др.). Због ванредне ситуације није одржан Сајам
занимања на коме родитељи представљају своја занимања ученицима седмог и осмог
разреда, као ни спортске активности ученика петог разреда и њихових родитеља у оквиру
Програма здравственог васпитања.

У току школске године родитељи су учествовали у раду тимова за додатну подршку
ученицима (ИОП тимови), у појачаном васпитном раду за ученике којима је то било
потребно, као и у раду стручних актива и тимова (Стручни актив за развојно планирање, Тим
за самовредновање, Тим за инклузивно образовање, Тим за заштиту од дискриминације,
насиља, злостављања и занемаривања).
О значајним питањима и активностима (безбедност, услови рада, екскурзије, уџбеници и др.)
родитељи су информисани и консултовани преко Савета родитеља, а на исти начин су
учествовали и у одлучивању како је то прописано законом.
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ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ,
НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

Тим ЗДНЗЗ  радио по утврђеном плану и програму. Одржано је  11 састанка (један онлајн),  и
реализоване су следеће активности:

- Израдили смо план и програм Тима
- Обележен је Дан толеранције „ Може и другачије“
- Израђен је упитник о учесталости и врсти насиља у школи, спроведен је, урађена је

анализа. Анкетирани су ученици другог, петог и осмог разреда и дошли смо до
следећих резултата : да се насиље најчешће дешава у учионици, после часова, у
облику вређања и псовања, и то се дешава најчешће између ученика истог одељења;
ученици су најчешће урадили и доживели називање погрдним именима, исмевање или
вређање; најслабије је насиље заступљено на часовима физичког васпитања и на
самим часовима; заступљене су претње међу ученицима а у мањој мери и од стране
наставника; највиша забележена вредност је на ставки псовање у одељењу 8/3, а не
заостају ни 8/1 и 8/2; забрињавајући је податак о великој учесталости свих наведених
облика насиља (осим претњи) у сва три одељења осмог разреда и у одељењу 2/5
Дате су следеће мете : повећати контролу у осмим разредима и у 2/5 и у ВЦ; отварање
врата за време одмора; за вређање и псовање писање писма извињења и да се окачи на
огласну таблу ако не напише да се стави на огласној табли да није написано писмо(
носиоци су ученици из разреда, одељенске старешине и чланиви Тима)

- За време ванредног стања Тамата је урадила Гугл упитник за ученике – електронско
насиље. Анализом упитника видело се да скоро није било електронског насиља.
Ученици су обавештени да могу да се јаве психологу или педагогу ако им се јави неки
проблем током варедног стања.

- Прикупили смо и анализирали смо 19 евиденционих листа  и дошли смо до следећих
рзилтата :

-да се најчешће дешава насиље 2 ниво

- да се насиље најчешће дешава у учионици а ређе у дворишту, ходнику и ван
шкоског дворишта

- да се насиље најчешће дешава за време малог одмора а у мањој мери за време
великог одмора, за време часова и после часова

- најчешћи облици насиља су ударање, псовање, ружне речи, шутирање,
гурање, претње и електронско насиље

- у сукобу најчешће учествују два ученика а ређе више њих,

- најчешће насиље се дешава у седмом, петом, шестом ....
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- у насилном ситуацијама најчешће учествују дечаци а ређе девојчице

- насиље најчешће пријављују дежурни наставници, а ређе предметни
наставници, учесник, помоћно особље, родитељ

- у решавању сукоба најчешће учествују разредне старешине и стручни
сарадници, дежурни наставник, чланови Тима ЗДНЗЗ

Биле су и две едиденционе листе где је пријављено насиље над наставницима у
одељењу 8/3 у Стубици, било је најављен разговор са родитељима и да ће се за
одређене ученике применити мере прописане законом.  Због ванредног стања у
држави (ковид 19) процес није завршен.

Дате су следеће мере за сузбијања насиља :

-индивидуални разговори са учрницима и родитељима, медијација међу
учесницима, рад са целим одељењем на јачању групе и осећању заједништва, праћење
понашања ученика , да се више обрати пажња на ученике који су склони насилним
ситуацијама, да се припреми радионица ( из школе без насиља), да се у књигу
дежурства уписују жалбе ученика, да за време малог одмора дежурни наставници и
помоћни радници улазе у учионице и да врата буду отворена, да се ученици заокупе
некум активностима ( стони тенис), да се ураде планови појачаног васпитног рада за
ученике са проблематичним понашањем,друштвено користан рад, одређени распоред
седења, предавање или трибина на тему електрично насиље у сарадњи са Домом
здравља.

Углавном све мере су реализоване и дају резултате када је насиље упитању, и насилне
ситуације се дешавају у мањој мери.

- Урађени и релизовани планови појачаног васпитног рада за 4 ученика (Д.М. 7/3,
М.М.6/1 В.М. 7/3, М.С. 8/3

- Дат је предлог за ученика М.Р.4/3 да потраже стручну помоћ ван установе (вођен је у
Дом здравља код психолога)

- Скренута је пажња на В.С. 5/2 да постоје индиције да је изложен  дискриминацији (
рад са целим одељењем на јачању групе и осећању заједништва)

- Покренут је процес пребацивања ученика П.Р. у школу „11.мај“ у Јагодини
- Покренут је дисциплински поступак против М.С. 8/3 због великог броја неоправданих

изостанатка.
- Направњен је план активности у раду са запосленима

Презентација о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље,
злостављење и занемаривање ( Одржана)

Презентација о Правилнику о поступању установе у случају или утврђеном
дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства

Семинар – на тему насиља
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План превентивних активности у раду са родитељима

Предвиђене активности за прво полугодиште су реализоване осим обележавања Дана
људских права. У другом полугодишту нису реализоване следеће активности :
Презентација о Правилнику о поступању установе у случају или утврђеном
дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства;

Семинар – на тему насиља;

План превентивних активности у раду са родитељима ;

због ванредног стања у држави.

-За време ванредног стања на основу договора чланова Тима урађена је Гугл анкета о
елекртонском насиљу која није била предвиђена планом рада. Тамара је урадила анкету и
анализу. И дошло је до следећих информација да је мали број ученика доживело електроско
насиље али није било ништа алармантно и да већина ученика поседује основна знања која им
омогућавају безбедан приступ интернету.

-У инструкцији о попуњавању анкете дат је е маил стручне службе на коме ученици се могу
обратити за помоћ уколико су били жртве електронског насиља

- Приоритет Тима је смањење насилних ситуација и да се на насиље одмах реагује.
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ИЗВЕШТАЈ О ЕКСКУРЗИЈАМА И НАСТАВИ У ПРИРОДИ

За школску 2019/20. годину планиране су биле екскурзије за ученике 1. до 8. разреда и
настава у природи за ученике млађих разреда. Утврђене су релације и термини, али због
увођења ванредног стања и неповољне епидемиолошке ситуације, планирана путовања нису
реализована. Позивајући се на дописе Министарства просвете, науке и технолошког развоја
и препоруке Кризног штаба за сузбијање болести COVID-19, екскурзије које су планиране за
2019/20. померене су за наредну школску годину. У договору са туристичким агенцијама,
родитељи су се изјашњавали за реализацију у септембру 2020. године и већина родитеља се
изјаснило за.

Новим дописом министра просвете из августа 2020. реализација екскурзија и наставе у
природи одложена је до даљег, односно до безбеднијих епидемиолошкох услова. Поменутим
дописом сугерисано је да се у оквиру школских докумената екскурзије и настава у природи
планирају за пролеће школске 2021. године



Годишњи извештај о раду ОШ „Бранко Радичевић“ за школску 2019/2020. годину

92

ЕВАЛУАЦИЈА

СТРУЧНИ И РУКОВОДЕЋИ ОРГАНИ ШКОЛЕ

Стручни органи и Органи установе редовно су обављали послове из своје
надлежности према годишњем плану и програму рада и Статуту школе. Педагошки
колегијум бавио се унапрељењем образовно-васпитног рада кроз стручне активе, већа и
тимове који су редовно подносили извештаје.

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНИХ ПРОГРАМА

Редовна настава одвијала се по плану и програму који је потпуно оставрен у свим
разредима до 16. марта 2020. године, када је настава остваривана online због епидемиолошке
ситуације и ванредног стања.

РЕАЛИЗАЦИЈА САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ

Током школске године  одвијала се сарадња  са Саветом родитеља, који је разматрао
питања  из своје надлежности и помагао у решавању проблема у школи.
Након увођења ванредног стања, комуникација са родитељима је оставривана путем вибер
група, фејзбук страница, информације су такође биле доступне преко сајта школе и редовно
се ажурирале.

РЕАЛИЗАЦИЈА ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА

Прилози о арду школе редовно су објављивани у локалном листу „Билтен“ и у
„Просветном прегледу“. Успеси и резултати рада школе пропраћени су путем РТВ „Канал
М“. У оквиру школе све актуелности у веши са радом школе могле су се видети на школском
сајту, фејзбук страници школе. Ове школске године  нови број часописа  није изашао у
штампаној верзији али је објављен на сајту школе.

ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА

Све активности предвиђене Годишњим планом  рада школе реализоване су у
одређеној мери, што се констатује кроз записнике стручних тимова, већа и актива. Тимови,
стручни активи и већа пратили су реализацију својих планова, а Тим за организацију
спровођења развојног плана и самовредновања пратио је реализацију Акционог плана из
Школског развојног плана и Плана самовредновања рада школе.

ДИРЕКТОР
мр Снежана Цвејић

__________________


