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I УВОД
Основна школа у Попучкама грађена је 1901. године. До сада је два пута дограђивана,
а делимично и рушена. Последњом доградњом се знатно побољшао радни простор и услови
рада.
Све до 1961. године у школи се организовао рад са ученицима од 1. до 4. разреда, а од
1961. године школа је почела да прераста у потпуну осморазредну школу.
Одлуком Савета за просвету СО Ваљево, уз сагласност орагана управе, школе у
Доњој Грабовици и Попучкама су се интегрисале 1971. године. Седиште школе било је у Доњој
Грабовици. Обе школе радиле су као осморазредне. Изградњом нове школске зграде у Новом
Насељу 1978. године формирана је ОШ"Ваљевски НОП одред" са седиштем у Улици
Владимира Назора број 2, чији је саставни део била и наша школа.
На предлог Министарства просвете од 01.09.1999. године формира се самостална
Основна школа у Попучкама са истуреним одељењима у Дупљају и Забрдици. Од 2001. године
школа носи назив Основна школа "Свети Сава".
Основна школа "Свети Сава" обухвата подручја Месних заједница Попучке, Горић,
Лукавац, Дупљај и Забрдица.
Полазне основе и смернице на којима се заснивао рад школе у току ове године биле су
усклађене и засноване на:

❖ Закон о основама система образовања и васпитања
❖ Закон о основном образовању и васпитању
❖ Посебне основе школских програма од 1. до 8. разреда
❖ Годишњим планом рада за 2020/2021. годину
❖ Извештај о раду школе за претходну годину
❖ Школски развојни план 2016/17 -2020/21. годину
❖ Одредбе Статута и других аката којима се усмерава живот и рад у школи,
❖ Материјално-технички услови рада у школи
❖ Кадровски ресурси
❖ Остварени резултати у претходном периоду,
❖ Образовне потребе ученика, родитеља и локалне заједнице
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Решењем Министарства просвете од 18.12.2007. РС бр. 022-05-0020/2007-07/102/2. у ОШ
"Свети Сава " у Попучкама тј. издвојеним одељењима остварује се Припремни предшколски
програм за групе мање од 5 ученика. Програм и упутства су се спроводили по Припремном
предшколском програму за Колубарски округ.У току школске 2021/2022.године у ИО Дупљај и
у Попучкама, припремно предшколски програм изводила је предшколска установа „Милица
Ножица“
Дугогодишњим радом школа је пронашла своје место у образовно-васпитном систему,
израстајући у савремену и модерну установу.
Протекла школска година почела је у среду1. септембра 2021. године када је започела
и реализација планираних активности утврђених Годишњим планом рада школе, који је
усвојио Школски одбор на седници од 15.09. 2021. године.
1. Почетне организационе активности
Годишњи план рада школе за шк. 2021/22. годину разматран је на седници Наставничког
већа школе, а усвојен је на седници Школског одбора 15.09.2021.год.
Сви планови рада у складу су са Правилницима о наставним плановима и програмима,
Школским програмима од 1. до 8. разреда, Школским развојним планом за период од 2016/21.
године.
Приликом израде Плана рада није било посебних тешкоћа, тако да се благовремено приступило
његовом усвајању и реализацији.
Током месеца септембра одвијале су се следеће организационе активности:
❖ Урађени су глобални и оперативни планови рада наставника за све облике рада тј. за
редовну наставу и ваннаставне активности.
❖ Одржана је седница Наставничког већа, донете су одређене одлуке и обављен је низ
других организационих задатака
❖ Формиране су одељенске заједнице и изабрана њихова руководства
❖ Формиране су секције и усвојени планови њиховог рада

II Услови рада школе
2. Материјално-технички услови рада
2.1 Школски објекти и просторни услови
У школској 2021/22.години настава се изводила у два школска објекта; у матичној школи
у Попучкама и у подручном одељењу у Дупљају.
Васпитно образовни рад у Попучкама се организује у једној смени од 800часова.
Настава у подручним одељењима организује се у преподневној смени од 800, а завршава
се до 1240 часова.
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2.2

Матична школа у Попучкама

Објекат школе у Попучкама грађен је 1901. године; до сада је два пута дограђиван, а
делимично и рушен. Школска згада садржи више од 1022 м2 корисног простора. Пре петнаестак
година асфалтиран је прилазни пут до школе, као и спортски терени (кошаркашко, рукометно и
одбојкашко игралиште), направљен је и паркинг за аутомобиле испред главног улаза,
постављене су љуљашке и клацкалице за децу у школском дворишту. Такође потпуно су
реновирани ђачки и наставнички тоалети. Недостаје спортска сала за чију је изградњу урађен
пројекат и за обезбеђење финансијских средстава редовно се конкурише код ресорних
министарстава. Ограђено је школско двориште и измењена комплетна столарија.
Почетком августа 2019.године завршена је и термофасада на згради матичне школе у
Попучкама.Уграђен је аларм и видео надзор, који покрива унутрашњи део школског објекта као
и велики део дворишта.
У школи функционише парно грејање. Подови су од ламината, лаки за чишћење и
одржавање. Природно осветљење је релативно добро (прозори четири учионице су окренути ка
северној страни), док је вештачкоосветљење лоше због лошег напајања инсталација.Недостаје
простор за извођење кабинетске наставе. Клупе и столице су нове као и већи део ормара.
Новоизграђени санитарни чвор у потпуности испуњава санитарне прописе. Постављени су и
громобрани које школа у ранијем периоду није имала. Репариране су и све школске табле у
матичној школи. Бетониран је и „плато“ на месту некадашњег пољског тоалета и тиме спречено
повређивање ученика услед отворених рупа у бетону.
2.3 Врста и опремљеност школских просторија у Попучкама
ниво опремљености намештајем
број
р.бр.
назив просторије
просторија
оптималан
задовољавајући
недовољан
1.

учионице

5

-

+

-

2.

учионице

2

+

-

-

3.

учионице у сутерену

2

-

-

+

4.

припремне просторије

1

-

+

-

5.

наставничка
канцеларија

1

+

-

-

6.

канцеларија директора

1

+

-

-

7.

канцеларија секретара

1

+

-

-

8.

канцеларија педагога

1

+

-

-

9.

библиотека

1

+

-

-

10.

кабинет за
информатику

1

+

11.

санитарни чвор

2

+

-

-

12.

хол и ходник

1+1

-

-

-
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2.4 Подручно одељење у Дупљају
Школска зграда у Дупљају изграђена је 1946. године.У свом саставу има две учионице,
канцеларију ходник и кухињу као и стан за учитеља. У претходном периоду неколико пута је
адаптирана и сређена са функционалне и естетске стране: изграђен је санитарни чвор, објекат се
снабдева градском водом за пиће. Школа је веома осветљена, чиста и добро се одржава и чисти.
Извршена је реконструкција крова, а у једној учионици је постављен ламинат и ПВЦ прозори.
У школском дворишту налазе се помоћна зграда за дрва, пољски санитарни чвор, као и
асфалтно игралиште.До школе је стигао и градски водовод па је град обезбедио средства и
изграђен је санитарни чвор у школској згради и сада се користи градска вода за пиће и
употребу. Школски објекат је окречен и припремљен за почетак школске године.Замењени су
дотрајали чункови и купљена нова струњача за потребе извођења наставе из физичког
васпитања. У току ове школске године ( 2021/2022.) купљена је нова пећ на чврсто гориво,
уведен је интернет, а школско двориште је опремљено љуљшкама и клацкалицама.
Врста и опремљеност школских просторија у Дупљају

ниво опремљености намештајем

р.бр.

назив просторије

број
просторија

оптималан

1.

учионице

2

+

2.

кухиња

1

-

3

ходник

1

4.

Санитарни чвор

3

5.

стан за учитеља

2

задовољавајући

+

недовољан
-

-

+

+

-

-

-

+

б) Материјално-техничка база наставе- школа у Попучкама

Материјално-техничка база наставе одређује се према нормативу наставних средстава.
По нашој процени школа је опремљена око 50% у односу на нормативе опремљености,
јер нема ни кабинете, ни фискултурну салу.
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Преглед техничких и електронских средстава:
врста

комада
1 сервер + 9
рачунара

рачунарPIV у кабинету за информатику
рачунарPIV у канцеларијама секретара, педагога,наставничкој
канцелатрији

3

штампач ласерски

3

штампач матрични

2

графоскоп

1

касетофон са ЦД плејером

4

телевизор

5

синтисајзер

1

мултиф. уређај – штампач, копир, скенер

1

микроскоп

4

мини-комплет дидактичког материјала за физику

1

рачунари у библиотеци

1

интерактивна табла

1

лаптоп

30

скенер

1

Од наставних средстава школа поседује: комплете аудио-касета за српски језик и
музичку културу за све разреде, комплет аудио-кесета за француски језик за ниже разреде, ЦД
за историју и географију у 5. разреду, комплете географских и историјских карти,интерактивна
мапа за географију, зидне слике и словарице за рад у нижим разредима, као и неколико
дидактичких материјала за биологију.
Библиотека и рачунарска учионица су добиле засебан простор и наставља се њихово
даље опремање.Школа је прикључена на интернет, при чему су умрежени рачунари у кабинету
за информатику. У свим канцеларијама као и у свим учионицама постоји интернет веза, тако да
се настава скоро из свих предмета организује коришћењем интернета.
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2.5. Школска библиотека
Књижни фонд библиотеке чини око8600 књига, углавном школске лектире, речника,
енциклопедија и белетристике, али је општи став да га треба и даље квалитативно унапредити и
осавремењавати. У Дупљају има мањи број књига углавном школске лектире.
Сви ученици су чланови библиотеке и омогућен им је редован приступ књижном фонду.
Примећено је да су ученици нижих разреда редовнији читаоци, а у вишим разредима чита се
само обавезно штиво и вреднији ученици користе фонд за припрему истраживачких и
семинарских радова за редовну и додатну наставу. Ове школске године књишки фонд је
обновљен за 50 нових књига.

Спортски терени

Школа у Попучкама поседује изграђене терене за кошарку, одбојку, рукомет и мали
фудбал, недостатак сале је и даље актуеалан.
За реализовање часова физичког васпитања обезбеђени су неопходни реквизити
(струњаче, лопте и вијаче). У недостатку фискултурне сале, часови се у зимском периоду
реализују у учионицама у сутерену, које не испуњавају ни здравствене, ни дидактичке услове. У
једној просторији, опремљеној струњачама, реализују се гимнастичке и корективне вежбе, док
се у другој, мањој, налази сто за стони тенис.

Школа у Дупљају

Подручна одељења у Дупљају опремљена је училима око 70% у односу на норматив. Ова
школска јединица има сва општа наставна средства и велики број осталих наставних средстава.
Издвојеноодељење иматри рачунара. И даље су неопходне нове табле; показни зидни панои са
темама из природе и друштва и српског језика;

Школа у Дупљају има добар спортски терен.
2.6. Кадровска структура

За успешну реализацију Програма образовно-васпитног рада у школи ангажовано је 36
радника, што према квалификационој структури изгледа овако:

9

Степен стручне спреме
Ред.
број

Ред Опис извршилац

1.

Директор школе

1

2.

- педагог

2*0,5

3.

- педагошки асистент

1

4.

Професори разредне
наставе

6

5.

Наставници

18

6.

Библиотекар- књижничар

1

1

Секретар школе

1

1

Шеф рачуноводства

1

1

Број

НК

КВ

ВКВ

IV

V

степе
н

степе
н

ВШС

ВСС
1
2

1

6
3

15

Административнофинансијска служба
7.

Техничка служба школе
8.

Домар

1

1

9.

чистачице

4

4

УКУПНО

36

4

1

1

4

36

Настава је била стручно заступљена, изузев наставе физике. Отежавајућа околност за тимски
рад је што 10 наставника ради у две школе, њих петоро у 3 школе, а само 2 наставника
предметне наставе и 6 учитеља имају пун фонд у нашој школи. Ипак што се тиче мотивације и
укупних ефеката рада истичемо да се образовно-васпитни рад нормално одвијао, наставни план
и програм у потпуности реализовао, што је допринело да школа постигне добре резултате и
успех ученика. Посебан проблем представља и то што су стручни сарадници (педагог и
библиотекар), шеф рачуноводства и секретар школе ангажовани са пола радног времена и раде
у две школе.

2.7. Утицај средине (породице) на рад школе
Већ годинама уназад нема већих разлика у образовном нивоу родитеља. Око 40 до 50 %
родитеља има завршен трећи или четврти степен образовања (средња школа), од 5 до 7% њих
има више и високо образовање; 30 до 40 % само завршену основну школу и око 5 до 10 % са

10

непотпуном основном школом. Преко 80% деце живе у потпуној породици. Већина родитеља
су пољопривредници. Социјални статус породица је просечан осим за око 10 % породица
(ромских) које су корисници социјалне помоћи.
2.8. Активности усмерене на побољшање услова рада школе
Побољшање материјално – техничких услова школе у шк.2019/20. ,2020/21,2021/22. години

❖ Комплетно кречење свих просторија у матичној школи и ИО у Дупљају
❖ Потпуна унутрашња реконструкција једне учионице (обијање глета и поновно
глетовање и кречење целе учионице)
❖ Допуна фонда библиотеке за 30 књига
❖ Донација Црвеног крста Ваљева – спортски реквизити, столови за стони тенис,
лопте,мреже, вијаче, чуњеви, колутови...
❖ Замена радних плоча у свим учионицама
❖ Репарација свих табли у матичној школи
❖ Изградња паркинга
❖ Постављање громобрана
❖ Реновирање ђачких и наставничких тоалета.
❖ Израда термофасаде на матичној школи
❖ Замена радних плоча у наставничкој канцеларији
❖ Куповина 16 нових столица за наставничку канцеларију
❖ Куповина усисивача за потребе одржавања хигијене у матичној школи
❖ Куповина кварцне пећи и решоа за потребе у ИО Дупљај
❖ Куповина есцајга и тањира за потребе прославе Дана школе за 50 гостију
❖ Куповина штампача, скенера и звучника за потребе квалитетнијег функционисања
школе.
❖ Обележавање спортских терена (одбојкашког, рукометног, кошаркашког) и полигона
„Шта знаш о саобраћају“
❖ Осликавање хола и ходника школе, као и мурала са ликом Светог Саве на фасади школе
❖ Опремање канцеларија директора и шефа рачуноводства у школској згради
❖ Набавка Разгласа
❖ Набавка нових рачунара
❖ Донација Града Ваљева- струњаче, сто за стони тенис, лопте...
❖ Куповина пећи на чврсто гориво за Дупљај, јер је претходна дотрајала
❖ Опремање школског дворишта у Дупљају (љуљашке и клацкалице)
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❖ Увођење интернета у Дупљају
❖ Промена дотрајалих фронтова на ормарима
❖ Набављене нове полице за библиотеку
❖ Започето опремање књижевног кутка у матичној школи

Стандард ученика и мере заштите

Већина ученика наше школе у претходној години били су осигурани. Према плану
педијатријске и стоматолошке службе били су подвргнути прегледима и контроли.

• Ђачка кухиња не ради јер за то не постоје услови.
• Ове школске године за све ученике који путују на релацији Попучке –Дупљај- Забрдица био је
обезбеђен аутобуски превоз ученика.
• Сви ученици су благовремено снабдевени уџбеницима и школским прибором.
•
На плану здравствене заштите ученика предузето је следеће:

❖ Извршен је систематски и стоматолошки преглед ученика III, V и VII разреда;
❖ Ученици Iразреда прегледани су пред полазак у школу
❖ Ученици VIII разреда имали су детаљан систематски преглед крајем маја 2022.
године ради добијања лекарског уверења за упис у средњу школу. Упоредо са
систематским прегледом извршен је и стоматолошки преглед ученика.
❖ Представници Црвеног крста и Завода за јавно здравље одржали су предавања за
ученике старијих разреда на тему Прва помоћ и правилна исхрана
Одељенске старешине упознале су родитеље ученика са налазима лекара, како би се деца код
којих су уочени здравствени проблеми благовремено лечила. Програм заштите и унапређења
здравља и програм заштите и унапређења животне средине реализовани су кроз одређене
наставне теме у оквиру одељенских заједница и секција.
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III Организација рада школе
III УЧЕНИЦИ
3.1. Број ученика и одељења у школској 2021/22. години
а) чиста одељења у разредној настави
место

Попучке

1. разред

2. разред

3. разред

4. разред

СВЕГА

одељ.

уч.

одељ.

уч.

одељ.

уч.

одељ.

уч.

одељ.

уч.

1

13

1

9

1

11

1

14

4

47

б) издвојена одељења
место

1. разред
предшк

2. разред

одељ.

уч.

одељ.

-

-

1

Дупљај

3. разред

уч.

4. разред

СВЕГА

одељ.

уч.

одељ.

уч.

одељ.

уч.

1

1

1

1

1

6

4

б)предметнанастава
место

Попучке

5. разред

6. разред

7. разред

8. разред

СВЕГА

одељ.

уч.

одељ.

уч.

одељ.

уч.

одељ.

уч.

одељ.

уч.

1

15

1

15

1

16

1

21

4

67

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
место

1.-4. разред

5.-8. разред

СВЕГА

бр.одељења

бр.ученика

бр.одељења

бр.ученика

бр.одељења

бр.ученика

ПОПУЧКЕ

4

47

4

67

8

114

ДУПЉАЈ

1

6

-

-

1

6

свега

5

53

4

67

9

120

Кретање ученика у току школске 2021/22.године
У току школске године дошло је до промене бројног стања ученика. Детаљна евиденција налази
се код секретара школе. Примећена је тенденција да нам ученици ромске националности одлазе
тражећи азил у земљама европске уније али такође да се и враћају назад уколико нису добили
дозволе за останак.
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3.2. Реализација фонда часова обавезних и изборних видова наставе
ПЛАНИРАНИ ЧАСОВИ
ПРВИ ЦИКЛУС
“Просветни гласник РС“ 10/2017 (14.12.2017)- утврђује се програм наставе и учеа за први разред
основног образовања и васпитања почев од школске 2018/2019. године.
"Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 10/2017, 12/2018, 15/2018, 18/2018, 1/2019 и 2/2020

Р.б
.

А. ОБАВЕЗНИ
ПРЕДМЕТИ

ПРВИ

ДРУГИ

РАЗРЕД

РАЗРЕД

НЕД.

ГОД.

НЕД.

ГОД.

ТРЕЋИ
РАЗРЕД
НЕД
.

ГОД.

ЧЕТВРТИ
РАЗРЕД
НЕД.

ГОД.

1.

Српски језик

5

180

5

180

5

180

5

180

2.

Страни јез.-енгл.

2

72

2

72

2

72

2

72

3.

Математика

5

180

5

180

5

180

5

180

4.

Свет око нас

2

72

2

72

-

-

-

-

5.

Природа и
друштв

-

-

-

-

2

72

2

72

6.

Ликовна култура

1

36

2

72

2

72

2

72

7.

Музичка култура

1

36

1

36

1

36

1

36

8.

Физичко и
здравствено
васп.

3

108

3

108

3

108

3

108

9.

Пројектна
настава

1

36

1

36

10.

Дигитални свет

1

36

1

36

УКУПНО: А

20

720

21

756

21

720

21

720

22*

792*

23*

828*

24*

864*

24*

864*

1

36

1

36

1

36

1

36

36

1

36

1

36

1

756

22

792

22

792

22

Б. ИЗБОРНИ
Р.б
.

ПРОГРАМИ

1.

Верска нас /
Грађанско
васпит.*

2.

Чувари природе
УКУПНО: Б

1

УКУПНО: А+Б

21

14

36
792

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни наставни предмети, изборни програми и
активности
Р.б
.

ОБЛИК
ОБРАЗОВНО
ВАСПИТНОГ РАДА

ПРВИ
РАЗРЕД
НЕД.

ГОД.

21

ДРУГИ
РАЗРЕД
НЕД.

756

ТРЕЋИ
РАЗРЕД

ГОД.

1.

Редовна настава

21

2.

Пројектна настава**

3.

Допунска настава

1

36

1

4.

Додатни рад

-

-

-

5.

Настава у природи***

7-10 дана
годишње

7-10 дана
годишње

Р.б
.

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ

ПРВИ
РАЗРЕД

ДРУГИ
РАЗРЕД

НЕД.

756

ЧЕТВРТИ
РАЗР

ГОД.

НЕД.

ГОД.

21

756

22

792

1

36

1

36

36

1

36

1

36

-

-

-

1

36

7-10 дана
годишње

7 -10 дана
годишње

ТРЕЋИ
РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ
РАЗР

ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА

НЕД.

1.

Час одељенског стар.

1

36

1

36

1

36

1

36

2.

Ваннаставне активн.¹

1

36

1

36

1

36

1

36

3.

Екскурзија

ГОД.

1 дан годишње

НЕД.

ГОД.

НЕД.

1 дан годишње

ГОД.

НЕД.

1 дан годишње

ГОД.

1 дана годишње

ДРУГИ ЦИКЛУС
"Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/2007, 2/2010, 7/2010 - др. правилник, 3/2011 - др. правилник,
1/2013, 4/2013, 11/2016, 6/2017, 8/2017 и 9/2017)
Ред. А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ
број ПРЕДМЕТИ

ПЕТИ РАЗРЕД

ШЕСТИ РАЗРЕД СЕДМИ РАЗРЕД

ОСМИ РАЗРЕД

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

5

180

4

288

4

288

4

272

3. Страни језик

2

72

2

72

2

72

2

68

4. Ликовна култура

2

72

1

36

1

36

1

34

5. Музичка култура

2

72

1

36

1

36

1

34

6. Историја

1

36

2

72

2

72

2

68

7. Географија

1

36

2

72

2

72

2

68

8. Физика

-

-

2

72

2

72

2

68

9. Математика

4

144

4

144

4

144

4

136

10. Биологија

2

72

2

72

2

72

2

68

11. Хемија

-

-

-

-

2

72

2

68

1. Српски језик
_______________ језик1
2. Српски језик2

15

12. Техника и технологија

2

72

2

72

2

72

2

68

13. Физичко и здравствено васпитање

2

72

2

72

3

108

3

102

14 Обавезна физичка активност

1

36

1

36

15. Информатика и рачунарство

1

36

1

36

1

36

1

34

УКУПНО: А

25-27* 900-9972* 26-29* 936-1044* 28-30* 1008-1080* 28-30* 952-1020*

Ред. Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ
број НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
1. Верска настава/ Грађанско
васпитање3

1

36

1

36

1

36

1

34

2. Страни језик4

2

72

2

72

2

72

2

68

3

144

3

144

3

144

3

136

УКУПНО: Б
УКУПНО: А + Б

28-30* 1008-1080* 29-31* 1044-1116* 31-33* 1116-1188 31-33* 1054-1122*

Ред. V. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ
број ПРЕДМЕТИ6
1. Чувари природе

1

36

1

36

-

2. Свакодневни живот у прошлости

1

36

1

36

1

36

1

34

3. Цртање, сликање и вајање

1

36

1

36

1

36

1

34

4. Хор и оркестар

1

36

1

36

1

36

1

34

6. Матерњи језик са елементима
националне културе

2

72

2

72

2

72

2

68

7. Шах

1

36

1

36

1

36

1

34

8. Домаћинство
УКУПНО: V
УКУПНО: А + Б + V

1

-

-

-

-

-

1

36

1

34

1-2*

36-72*

1-2*

36-72*

1-2*

36-72*

1-2*

34-68*

29-31* 1044-1116* 30-31* 1044-1116* 32-34* 1152-1224* 32-33* 1088-1122*

Назив језика националне мањине у школама у којима се настава одржава на матерњем језику
националне мањине.
Реализује се у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине.
Број часова за ученике припаднике националних мањина
Ученик бира један од понуђених наставних предмета и изучава га до краја другог циклуса.
Ученик бира страни језик са листе страних језика коју нуди школа у складу са својим кадровским
могућностима и изучава га до краја другог циклуса
Ученик бира спортску грану са листе коју нуди школа на почетку школске године
Школа је дужна да, поред обавезних изборних предмета са листе Б, понуди још најмање четири
изборна предмета са листе V, за сваки разред, од којих ученик бира један предмет, према својим
склоностима, на почетку школске године

2
*
3
4
5
6

ПРЕГЛЕД ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА СЕКЦИЈА
Р. БР.

СЕКЦИЈЕ

1.

Драмско - рецитаторска секција

2.

Спортска секција

3.

Хор
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3.

Еколошко-биолошка секција

4.

Секција за програмирање

Обавезни изборни предмети:
Изборни програм верске наставе реализован је за ученике I, II, III, IV, V, VII и VIII разреда и у
издвојеним одељењима.
Из датих табела се види да је број одржаних часова из свих наставних предметау
потпуности реализован што се тиче редовне наставе. Број часова допунске и додатне наставе је
организован према потребама ученика.
Допунском наставомна нивоу школе обухваћено је у просеку 5 ученика по одељењу (20
ученика или око 25%) константно током целе године, и по 3-4 ученика по одељењу повремено.
Неки ученици обухваћени су допунском наставом из више предмета.Примењен је
индивидуализован начин рада, а инсистирало се на самосталности ученика.Удовољило се
већини педагошких захтева у циљу успешног учења. Уочено је да поједини ученици у 1.
полугодишту нису редовно похађали ове часове . Због тога смо предузели мере (разговори са
родитељима, редовно праћење ученика од стране родитеља) и то је имало позитиван исход, па
су сви ученици на крају шк.год. показали одређени успех. Помоћ у допунском раду пружао је и
педагошки асистент.
Рад по ИОП-у –За све ученике који похађају наставу по ИОП-у води се одговарајућа
документација и прате се и оцењују у складу са сопственим напретком уз редовне консултације
са свим релевантним субјектима (родитељи, центар за социјални рад, ИРК-а, дечји психијатар,
педијатар).

Припремна настава
Одржана је по задужењу из следећих предмета: српски језик, математика, физика, биологија,
географија, историја и хемија. Часови су реализовани у току јуна према посебном распореду и
уз поштовање свих прописаних мера заштите од коронавируса.
Током године часови системтизације коришћени су како би се неко градиво обновило.
На овим часовима се посебна пажња посвећивала стандардима код којих на тестирањима није
постигнут одговарајући ниво знања. Поред ових тема обрађиване су и теме које су ученици
радили у ранијим разредима. Часови су евидентирани у есДневнику.
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ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРАВИЛНИКА O КАЛЕНДАРУ ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ
Нови календар образовно-васпитног рада основне школе за школску 2021/2022. годину,
Министар је донео 8. фебруара 2022. године.
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Р.бр.

Активности

Датум

1.

Почетак школске године

1. септембар 2021. год.

2.

Први квалификациони период - тромесечје

4. новембар 2021. год.

3.

Прослава дана Светог Саве и Дана школе

27. јануар 2022. год.

4.

Завршетак првог полугодишта

30. децембар 2021. год.

5.

Јесењи школски распуст

5. новембар 2021. до 15. новембар
2021. год.

6.

Зимскишколски распуст

7.

Почетак другог полугодишта

30. децембар 2021. до 24. јануар
2022. год.
24. јануар 2022. год.

8.

Трећи класификациони перидо-тромесечје

26. март 2021. год.

9.

Пролећни школски распуст

од 21.4. до 4.5.2022. год.

10.

Завршетак школске године за ученике
осмих раз.
11.
Завршетак наставне године
12.
Почетак летњег школског распуста
13.
Саопштење успеха и родитељски састанци
Напомена:

10. јун 2022. год.
24. јун 2022. год.
25. јун 2022. год.
29. јун 2022. год.

У среду 27.10.2021. године настава је реализована по распореду од петка.
У току школске године два наставна дана су одржана путем онлајн наставе због временских
прилика (13.12.2021. године) и због дојаве о експлозивној направи( (16.6.2022.године).
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ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ПО
ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ ЗА РАД У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА
Covid-19
Организација и реализација образовно-васпитног рада у ОШ“Свети Сава“ Попучке током првог
полугодишта реализована је у складу са Оперативним плановима основне школе за организацију и
реализацију образовно-васпитног рада по посебном програму за рад у условима пандемије вируса covid19.
Модел организације образовно-васпитног рада у ОШ “Свети Сава“ Попучке на почетку
школске године од 1. септембра 2021. године:
Образовно-васпитни рад у школи кроз непосредни рад – I модел
Школска 2021/22. година почела је 1.09.2021. године у складу са Календаром образовноваспитног рада. Образовно-васпитни рад организован је непосредно у школи, за све ученике првог и
другог циклуса, а у складу са усвојеним распоредом часова. Час наставе трајао је 45 минута. Свако
одељење имало је своју учионицу, уз повремено коришћење кабинета информатике, технике и
технологије .
Од 13.09.2021. у складу са одлуком Тима за праћење и координисање примене превентивних мера
у раду школа број 601-03-00033/4/2021-15 од 9.09.2021. године, донет је нови Оперативни план основне
школе за организацију и реализацију образовно-васпитног рада по посебном програму за рад у условима
пандемије вируса covid-19.

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА
1. час
2. час
Велики одмор
3. час
4. час
5. час
6. час
7. час

8 - 8:45
8:50 - 9:35
9:35 – 9:55
9:55 – 10:40
10:45– 11:30
11:35– 12:20
12:25– 13:10
13:15– 14:00

Начин праћења и вредновања постигнућа ученика:
Праћење и вредновање постигнућа ученика реализовано је континуирано у току
непосредног образовно-васпитног рада и у току остваривања наставе на даљину. Оцењивање
ученика реализовано је у току непосредног образовно-васпитног рада у складу са принципима
оцењивања Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Праћење и
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вредновање постигнућа ученика обављано је формативним и сумативним оцењивањем.
Приликом оцењивања инсистирало се на битним садржајима и активностима, који су кључни за
остваривање планираних исхода.
Формативно оцењивање – редовно праћење и процена напредовања у остваривању
прописаних исхода, стандарда постигнућа, мотивисаности, степена разумевања и владања
ученика у току процеса наставе: давање повратне информације и препоруке за даље
напредовање (евиденција у педагошкој документацији). Сумативно

оцењивање

–

након

завршене наставне области кроз усмено и писмено испитивање и тестирање у школи.
Начини и поступци оцењивања у складу са Правилником о оцењивању: усмене и писмене
провере постигнућа и практичног рада у складу са програмом наставног предмета, оцењивање
на основу активности ученика и резултата рада (излагања и представљања различитих радова и
продуката, учешће у дискусијама, писање домаћих задатака и др.) у складу са програмом
наставе и учења.
Додатни начини пружања подршке ученицима у складу са специфичним потребама и у
односу на породични контекст:
- Индивидуализација и диференцијација редовне наставе
- Прилагођавање наставе и припрема посебних наставних материјала за ученике који похађају
наставу према индивидуалном образовном плану
-Редовна комуникација са родитељима, достављање важних обавештења и информација путем
успостављених начина комуникације
- Рад одељењских старешина и стручних сарадника са ученицима на поштовању правила
понашања у дигиталном окружењу (правила комуникације, заштита ученика од дигиталног
насиља)
- Пружање психо-социјалне подршке ученицима и њиховим породицама од стране стручних
сарадника школе.
Начин праћења остваривања оперативног плана активности:
Праћење су вршили директор школе, стручни сарадници и Тим за обезбеђивање квалитета и развој
установе:
-Редовно вођење евиденције о епидемиолошкој ситуацији ученика и запослених
-Увид у оперативне планове наставника (електронска форма) по Посебном програму образовања и
васпитања
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-Увид у рад наставника кроз посете часовима редовне настав. (директор, педагог).
-Посматрање и уочавање евентуалних тешкоћа у реализацији предвиђених активности и проналажење
решења за превазилажење истих (на основу извештавања на нивоу школе)
- Индивидуални разговори са наставнцима
- Анализа успеха ученика на класификационим периодима.
- Праћење динамике реализације, усклађености оствареног и планираног, процена

остварености

међупредметне

повезаности.
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IV РЕАЛИЗАЦИЈА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ДОПРИНОСЕ
ОСТВАРЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДA
4.1.Извештај о раду драмско- рецитаторске секције
Одговорно лице: Невенка Видић, проф српског језика
Сарадници у реализацији: библиотекар, професори страних језика, актив разредне наставе;

Теме
Уводне
активности

активности
-Формирање секције
-План рада за текућу школску годину
-Чиниоци изражајног казивања

време /број
часова

Очекивани ефекти

септембар

Формирање секције, направљен план
рада

3

-Основни појмови из позоришне уметности
-Посета позоришту
Дечја недеља

- Избор текста за драмску игру
- Избор и обрада песама

октобар
4

Приредба за Дечју недељу,
задовољство ученика, програм
приредбе

-Вежбе интонације и интензитета
-Читачка проба(анализа ликова
Читање по улогама
-Паузе у рецитовању,
понављање и рефрени
-Вежба темпа,мимике и
гестикулације

новембар

-Распоредна проба(груписање лица и ствари на сцени
-Увежбавање за наступ

децембар

-Избор и анализа садржаја за Нову годину
-Акценатске вежбе

Ученици увежбавали читање,
рецитовање, темпо и динамику

3

4

ученици увежбали акцентологију,
груписање и понашање на сцени

Свети Сава

-Генерална проба пред наступ за Дан школе
Генерална проба са хором школе

-

јануарфебруар

-Прослава Дана светог Саве(приредба)

Изведена приредба, задовољство
ученика, програм приредбе

3

-Анализа рада секције у првом полугодишту
Март, месец
мајки

-Теоретско упознавање историје позоришта и драме

март

-Припрема за школско рецитаторско такмичење

задовољство ученика

4

-Акценатске вежбе
-Рецитовање стихова из збирке «Песме о мајци»
-Гледање телевизијске драме или слушање радио-драме

мај

-Стваралачки писмени рад или драматизација по избору
Видовдан

-Разматрање извештаја о раду секције
Предлог чланова секције за похвале и награде

3
-

јун

8
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Радови ученика

задовољство ученика

4.2. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈЕ ЗА ПРОГРАМИРАЊЕ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ

Секција је почела са радом1.септембра 2021. године. Групу су чинили десет ученика петог и шестог разреда.
Одржано је укупно 33 часова, и часови су редовно евидентирани у електронски дневник.
Првих десет часова одржано је према смерницама добијеним у приручнику „ Водич за рад секција за програмирање у оквиру
програма школе за 21 век“. У том делу ученици су упознати са Микробитом посредством кога су ученици сагледали обраду података,
звук, радио пренос, гранање и Булове операторе.
Програм „Школе за 21. век“ је трогодишњи развојни програм који, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког
развоја, спроводи British Council и може се сматрати сарадником Секције узимајући у обзир чињеницу да смо од те организације добили
полазне материјале и уређаје Микробит.
У новембру ове године Ротари клуб је школи даровао беспилотну летелицу, и организовао два онлајн предавања за наставнике који
ће дрон представити ученицима.
У даљем току ученици су користили програм за текстуално програмирање Скреч и програм за текстуално програмирање пајтон.
Наставник:
Александар Жуњић
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4.3. Извештај о раду хора
Предметни наставник: проф. Ненад Блажић
Чланови секције: ученици од 5. до 8. разреда
Сарадници у реализацији плана: професор српског језика, педагог и педагошки асистент

Тема

бр
часова

активности

време
реализације

очекивани ефекти

Лепо
певање

12

Техничке вежбе и вокализе, рад на правилном
дисању, одабир програма

Током целе
године

ученици побољшавају технику
певања, проширују опсег гласа

Дан школе

8

Одабир и рад на програму за Дан школе и школску
славу Свети Сава.

децембар
јануар

Приредба у холу школе, фото
документација

Народне
песме

10

Учење народних песама и народних обичаја

фебруар
март април

ученици уче нове народне песме

Дечије
песме

6

Учење дечјих песама

мај јун

ученици шире репертоар дечијих
песама

27

4.4. Спортска секција
Одговорно лице: Предраг Старчевић
Чланови секције: ученици 5-8 разреда (тим за фудбал, одбојку и атлетику)
Сарадници у реализацији плана: професори разредне наставе и предметне наставе

Тема
Дечија
недеља

бр
часова

активности

време
реализације

очекивани ефекти

16

Школско-међуодељенско
такмичење у малом фудбалу за
дечаке, одбојка за девојчице и
атлетика

октобар

Висок ниво спортских садржаја и физичке припреме
ученика

одбојка

30

Техника, тактика и физичка
припрема

Током
године

Школско-међуодељенско такмичење

фудбал

30

Техника, тактика и физичка
припрема

Током
године

Треће место на општинском такмичењу

Недеља
школског
спорта
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4.5 Извештај еколошко-биолошке секције
Одговорно лице: Верица Милојевић

У раду еколошке секције стално је учествовало 15 ученика, а у разним активностима, изложбама,уређењу ентеријера,школског дворишта...
ВРЕМЕ

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ

ИСХОДИ
Презентација

Септембар

Обележавање Дана озонског омотача 16.9.2021
Уређено школско двориште

октобар

Уређење школског дворишта
Презентација
Пано на дату тему
Панои постављени у холу и ходнику школе

новембар

Обележавање Дана климатских промен ( 4.11.2021.)

Децембар

Изложба радова еколошке секције из првог
полугодишта

Јануар

Вода као значајан ресурс

Презентација

Март

Зашто је опасно УВ зрачење
Уређење школског дворишта

Април

Угрожавање и заштита биодиверзитета
Дан планете Земље ( 22.4.2022)

Презентација
Уређено школско двориште
Презентација
Израда паноа
Презентација

Мај
Јун

Путеви преношења заразних болести
Европски дан паркова – 24.мај
Светски дан борбе против дуванског дима-31.мај
Дан заштите животне средине – 5. јун
Светски дан борбе против исушивања и поплава –
17.јун
29

Израда паноа
Реферат

4.6. Извештај о реализованим екскурзијама
У школској 2021/2022. због ванредног стања које је било на снази у току другог полугодишта због пандемије вируса Covid-19,
екскурзије нису реализоване.
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V Резултати образовно - васпитног рада

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ОПШТЕГ УСПЕХА УЧЕНИКА 1-4 РАЗРЕДА НА КРАЈУ НАСТАВНЕ 2021/22. ГОД.
ОДЛИЧНИ
РАЗРЕД И
ОДЉЕЊЕ

ВР.ДОБРИ

ДОБРИ

ДОВОЉНИ

∑ ПОЗИТИВНИХ

БРОЈ
УЧЕНИКА
БРОЈ

%

БРОЈ

%

БРОЈ

%

БРОЈ

%

БРОЈ

%

11.11%

/

9

100.00%

/

/

4

100.00%

1-1

14

1-2

0

Укупно 1.
разред

14

2-1

9

6

66.67%

2

22.22%

2-2

4

3

75.00%

1

25.00%

Укупно 2.
разред

13

9

69.23%

3

23.08%

1

7.69%

0

/

13

100.00%

3-1

12

3

25.00%

5

41.67%

2

16.67%

2

16.67%

12

100.00%

3-2

1

/

1

100.00%

/

1

100.00%

Укупно 3.
разред

13

3

23.08%

6

46.15%

2

15.38%

2

15.38%

13

100.00%

4-1

15

5

33.33%

5

33.33%

4

26.67%

1

6.67%

15

100.00%

4-2

1

/

1

100.00%

/

1

100.00%

Укупно 4.
разред

16

5

31.25%

6

37.50%

4

25.00%

1

6.25%

16

100.00%

Укупно 2.-4.

42

17

40.48%

15

35.71%

7

16.67%

3

7.14%

42

100.00%

ОПИСНО ОЦЕЊИВАЊЕ
1

/

/

5.1. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ОПШТЕГ УСПЕХА УЧЕНИКА 5-8 РАЗРЕДА НА КРАЈУ НАСТАВНЕ 2021/22. ГОД.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ОПШТЕГ УСПЕХА УЧЕНИКА 5-8 РАЗРЕДА НА КРАЈУ НАСТАВНЕ 2021/22. ГОД.
ОДЛИЧНИ
РАЗРЕД И
ОДЉЕЊЕ

ВР.ДОБРИ

ДОБРИ

ДОВОЉНИ

∑ ПОЗИТИВНИХ

БРОЈ
УЧЕНИКА
БРОЈ

%

БРОЈ

%

БРОЈ

%

БРОЈ

%

БРОЈ

%

14

4

28.57%

4

28.57%

5

35.71%

1

7.14%

14

100.00%

14

4

28.57%

4

28.57%

5

35.71%

1

7.14%

14

100.00%

15

2

13.33%

6

40.00%

7

46.67%

0

/

15

100.00%

15

2

13.33%

6

40.00%

7

46.67%

0

/

15

100.00%

16

6

37.50%

4

25.00%

4

25.00%

2

12.50%

16

100.00%

16

6

37.50%

4

25.00%

4

25.00%

2

12.50%

16

100.00%

20

5

25.00%

12

60.00%

1

5.00%

1

5.00%

19

95.00%

Укупно 8.
разред

20

5

25.00%

12

60.00%

1

5.00%

1

5.00%

19

95.00%

Укупно 5.-8.

65

17

26.15%

26

40.00%

17

26.15%

4

6.15%

64

98.46%

5-1

Укупно 5.
Разред
6-1

Укупно 6.
разред
7-1

Укупно 7.
разред
8-1
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5.2. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ОПШТЕГ УСПЕХА УЧЕНИКА 1.-8. РАЗРЕДА НА КРАЈУ НАСТАВНЕ 2021/22. ГОД.

ОДЛИЧНИ
РАЗРЕД И
ОДЉЕЊЕ

БРОЈ
УЧЕНИКА

БРОЈ

%

ВР.ДОБРИ

БРОЈ

ДОБРИ

%

БРОЈ

ДОВОЉНИ

%

∑ ПОЗИТИВНИХ

БРОЈ

%

БРОЈ

%

ОПИСНО ОЦЕЊИВАЊЕ

I

14

II

13

9

69.23%

3

23.08%

1

7.69%

0

/

13

100.00%

III

13

3

23.08%

6

46.15%

2

15.38%

2

15.38%

13

100.00%

IV

16

5

31.25%

6

37.50%

4

25.00%

1

6.25%

16

100.00%

II-IV

42

17

40.48%

15

35.71%

7

16.67%

3

7.14%

42

100.00%

V

14

4

28.57%

4

28.57%

5

35.71%

1

7.14%

14

100.00%

VI

15

2

13.33%

6

40.00%

7

46.67%

0

/

15

100.00%

VII

16

6

37.50%

4

25.00%

4

25.00%

2

12.50%

16

100.00%

VIII

20

5

25.00%

12

60.00%

1

5.00%

1

5.00%

19

95.00%

V-VIII

65

17

26.15%

26

40.00%

17

26.15%

4

6.15%

64

98.46%

II-VIII

107

34

31.78%

41

38.32%

24

22.43%

7

6.54%

106

99.07%
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• На основу табеларног приказа општег успеха ученика јасно се види да у млађим разредима од укупно 42
ученика који се бројчано оцењују, 17 ученика или 40.48% има одличан успех, са врло добрим успехом
школску годину завршило је укупно 15 ученика тј. 35,71 %, а 7 ученика или 16,67% има добар успех. Са
довољним успехом је 3 ученика или 7,14%. У првом разреду оцењивање је описно.

• У старијим разредима ситуација је следећа: од укупно 65 ученика, одличних је 17 или 26,15%, врло добар
успех има 26 ученика или 40,00%, добар успех 17 или 26,15% и 4 ученика са довољним успехом тј. 6,15%.
Што се тиче владања ученика од укупно 121 ученика, 1 ученик има добро владање , 1 ученик има
незадовољавајуће владање, а сви остали ученици имају примерно владање.
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5.3. ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА У ШК. 2021/2022.

•
•
•

Одељење

Укупан број изостанака

изостанак по ученику

1-1

1018

72,71

2-1

576

64,00

3-1

1913

147,15

4-1

1223

76,43

5-1

1170

83,57

6-1

1106

73,73

7-1

2366

147,87

8-1

2025

101,25

Дупљај

177

29,50

Укупно за школу

4034

34,19

Ученици су редовно похађали наставу.
Укупно на нивоу школе током школске 2021/22 године 11574 изостанака, што је 95,65изостанaка по ученику.
Највише изостанака на нивоу одељења има 7-1(147,87 изостанака по ученику).
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5.4. Извештај о такмичењима ученика
Због пандемије коронавируса бројна планирана такмичења нису одржана у школској 2021/2022. години. Ученици су узели
учешће на такмичењима из биологије, историје, математике. Ученици млађих разреда су учествовали на Међународном такмичењу „
Кенгур без граница“ и на такмичењу рецитатора. Такође, ученици наше школе су учествовали на бројним литерарним и ликовним
конкурсима. Трудићемо се да у наредној школској години број ученика који ће учествовати на такмичењима буде већи.
На основу остварених резултата на реализованим такмичењима и на основу успеха ученика Наставничко веће ОШ “Свети Сава”
Попучке наградило је специјалним дипломама све учеснике ових такмичења.
СПИСАК НАГРАЂЕНИХ И ПОХВАЉЕНИХ УЧЕНИКА
У школској 2021/2022. години , нема ученика који испуњавају услов за Ученика генерације нити ученика носиоца дипломе Вук
Караџић. Сви одлични ученици од првог до осмог разреда, награђени су књигом а учесници такмичења су награђени похвалницама,
дипломама и књигом.
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РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ 2021/22.
Статистички подаци о постигнућима ученика на завршном испиту 2021/22.
Укупан број ученика осмог разреда који су полагали
завршни испит

Шести
16,32

19

Просечан број бодова на крају разреда
Седми
15,72

Осми
16,24

Просечан број бодова на завршном испиту
Српски језик
Комбиновани
Математика
(макс.бодова 13)
(макс.бодова 14)
(макс.бодова 13)
7,22
8,90
6,81

Просечан укупан број бодова: 71,20

Расподела ученика по средњим школама –

Техничка
Гимназија

Економска
школа

IIIстепен

школа +

Пољоп.

СШ “17.
Септембар“

школа

6

Медицинска
школа

УКУПНО

1

7

ученика
IVстепен
ученика

3

4+1

2

2

12

3

11

2

3

19
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VI Извештаји о раду директора, органа и тимова установе

Извештај о раду Школског одбора
за школску 2021/22. године
Школски одбор Основне школе„Свети Сава“ у Попучкама броји 9 чланова.
Председник школског одбора: Слађана Жарковић
Заменик председника: Светлана Марковић
Остали чланови:
представници запослених: Милена Савић, Невенка Видић,
представници родитеља:Светлана Бранковић, Саша Богдановић,
представници локалне самоуправе : Горан Јеремић, Илија Ранковић и Милета Кузмановић
Сарадници у реализацији : директор, педагог, секретар
•

У току школске 2021/ 2022. године Школски одбор је одржао укупно7 седница.
Шест седницаје одржано у просторијама школе, док је 1 седница одржана електронским путем.
За сваку седницу стекли су се услови потребни за рад и одлучивање (присутно више од половине чланова).Материјал за седницу
је достављан електронским путем.

•

Седницама су, без права одлучивања, присуствовали:
Славица Бјелић– вд директора школе,Љиљана Грк– секретар, Марија Савић - педагог, Миланка Раковић- шеф рачуноводства и по
два представника Ученичког парламента.

•

Школски одбор Основне школе „Свети Сава“ током школске 2021/2022.године поступао је у оквиру своје надлежности и
одлучивао је о свим питањима у складу са Пословником о раду, Планом рада Школског одбора и у складу са Законом о основама
система образовања и васпитања.

Време

Активности
-

Разматрање и доношење одлуке о усвајању
Извештаја о раду школе на крају шк. 2020/21.
године
Разматрање и усвајање извештаја о раду
директора на крају школске 2020/21. године
Разматрање и доношење одлуке о усвајању
Годишњег плана рада школе за шк. 2021/22.
годину
Разматрање и доношење одлуке о усвајању
Развојног плана рада школе за период 20212026. год.
План реализације излета, екскурзија и наставе
у природи
План стручног усавршавања наставника,
стручних сарадника и директора школе за
школску 2021/22. годину
Информација о усвојеном ценовнику услуга за
шк. 2021/22. годину
Информација о почетку школске године

15. септембар
2021.год.
5. октобар
2021. год.

Исходи реализације

-

Сагласност ШО на одобрена средства из
текуће буџетске резерве Града Ваљева

Извештај о раду школе за шк. 2020/21. год
Извештај о раду директора школе
Годишњи план рада
Развојни план школе
Записник

Добијена сагласност ШО
Записник

5. јануар
2022. год.

-

Разматрање и доношење одлуке о усвајању
финансијског плана за 2022. годину;
Извештај о успеху и владању ученика на крају
првог полугодишта школске 2021/ 22. године

Усвојен финансијски план
Извештај о успеху и владању ученика
Записник
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28. фебруар
2022.

-

06. април.
2022.

-

Доношење одлуке о усвајању Извештаја о раду Усвојен извештај о раду школе у 1. полугодишту
школе у 1.полугодишту
Доношење одлуке о усвајању Извештаја о раду Усвојен извештај о раду директора школе у 1. полугодишту
директора школе у 1.полугодишту
Доношење одлуке о усвајању Извештаја о Завршни рачун
попису имовине
Доношење одлуке о усвајању Завршног рачуна
за 2021.годину
Доношење одлуке о усаглашавању аката са
Законом о основама система образовања и
васпитања
Текућа питања
Доношење одлуке о расписивању конкурса за
избор директора школе
Одлука о расписивању конкурса за избор директора
Формирање комисије за преглед документације
приспеле на конкурс за избор директора школе Формирана комисија
Текућа питања

19. мај 2022.
25. јун 2022.

-

Давање мишљења о кандидатима за избор Образложна листа са предлогом кандидата за избор директора
директора школе;
Доношење образложене листе са предлогом
кандидата који испуњавају услове
Разматрење нацрта Статута школе усаглашеног
са новим Законом о основама система
образовања и васпитања
Текућа питања
Усвајање Школских програма од 1. до 8. Школски програми од 1. до 8. разреда
разреда за период шк. 2022/23 - 2025/26.
годину
Статут школе
Доношење Статута школе усаглашеног са
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-

новим Законом о основама система образовања
и васпитања
Правилник о похваљивању и награђивању ученика
Усвајање Правилника о похваљивању и
награђивању ученика
Ребаланс финансијског плана
Усвајање Ребаланса финансијског плана за
текућу годину
Извештај о успеху и владању ученика
Извештај о успеху и владању ученика на крају
школске 2021/22. године
Обавештење о организацији Завршног испита
за ученике 8. разреда
Текућа питања

У Попучкама
јун 2022.
Председник Школског одбора:
Слађана Жарковић
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6.2.Извештај руководећег органа- директора школе
У основној школи „Свети Сава“ у Попучкама има 8 одељења, у ИО „Дупљај“ 1 одељење (неподељена школа) и једна група продуженог
боравка. Укупно 120 ученик и 36 запослених радника.
На основу функционално интегрисаних знања, способности и вештина директор је успешно управљала, организовала, руководила и
контролисала рад ОШ “Свети Сава“.
Организација и реализација образовно-васпитног рада током првог полугодишта реализована је у складу са Оперативним плановима основне
школе за организацију и реализацију образовно-васпитног рада.
Свој рад директор је спроводила у оквиру шест области рада и то:
➢ руковођење васпитно-образовним процесом у школи;
➢ планирање, организовање и контролу рада установе;
➢ праћење и унапређивање рада запослених;
➢ развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
➢ финансијско и административно управљање радом установе;
➢ обезбеђивање законитости рада установе
I област: Руковођење процесом васпитања и учења детета у предшколској установи, односно руковођење васпитно-образовним процесом у
школи
У оквиру ове области у већој мери су остварени стандарди:
1.2.1. Развој културе учења
1.2.2. Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика
1.2.3. Развој и осигурање квалитета наставног и васпитног процеса у школи

1.2.4. Обезбеђење инклузивног приступа у образовно-васпитном процесу
1.2.5. Праћење и подстицање постигнућа ученика
То се може поткрепити следећим чињеницама:
На почетку школске године директор је подсетила наставно особље на поштовање Закона о основама система образовања и васпитања,
Закона о основној школи, Правилника о оцењивању, као и других школских правилника, Посебни програм образовања и васпитања и Закључке
Кризног штаба за сузбијање заразне болести Ковид-19. На основу законске регулативе приступило се планирању свих облика образовно-васпитног
рада, а за ову школску годину и уз поштовање Посебног програма образовања и васпитања и Закључака Кризног штаба за сузбијање заразне болести
Ковид-19.
Наставно особље је своје планове рада радило тимски и наставу реализовало у складу са образовним и другим потребама ученика.
У току школске 2021/22. године директор школе је континуирано пратила нову законску регулативу и прописе.
У школи је организован рад Ученичког парламента о чијем раду се директор школе благовремено информисала. Представници Ученичког
парламента укључени су у стручна већа и тимове. Представник Ученичког парламента присуствује седницама ШО и активно учествује у животу и
раду школе.
У ОШ „Свети Сава“ поштују се права ученика, родитеља и наставника. Са правилима понашања у школи упознати су сви учесници
образовно васпитног процеса
У школи се у оквиру Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања реагује на било коју врсту злостављања.
Превентивни рад на спречавању насиља реализује се кроз часове одељенског старешине, сарадњу са родитељима, индивидуални и групни рад са
ученицима и сарадњу са стручним сарадницима школе.
У школи се поштују правила понашања и на тај начин се ствара радно и здраво окружење у којем ученици уче.
Директор користи стратешке документе о развоју образовања и васпитања и подстиче наставнике и стручне сараднике да примењују
савремене технологије у образовно васпитном процесу. Присуствује часовима редовне наставе, анализира их и на тај начин унапређује и сопствено
знање, али и примереним сугестијама унапређује образовно васпитни рад.
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Директор подстиче и ствара услове за квалитетно образовање за све ученике. Посебна пажња се посвећује ученицима који су талентовани за
поједине области. За ученике којима је потребна додатна подршка у образовању, израђени су индивидуални образовни планови.
Директор школе обезбеђује примену програма учења и инсистира да наставници у току свог рада имају индивидуализован приступ,
уважавају специфичности и посебности сваког ученика и примењују диференцирану наставу.
У складу са Правилником о оцењивању наставно особље води педагошку документацију о праћењу и напредовању постигнућа ученика.
Директор је подстицала наставнике и учитеље на континуирану примену формативног оцењивања ученика. На крају првог полугодишта школске
2021/22. и на крају школске године урађена је анализа педагошке документације. На тај начин директор школе прати и подстиче ученике да постижу
што боља постигнућа.
Директор анализира постигнућа ученика на класификационим периодима.

II област: Планирање, организовање и контрола рада установе
У оквиру ове области у већој мери су остварени стандарди:
2.1. Планирање рада установе
2.2. Организација установе
2.3. Контрола рада установе
2.4. Управљање информационим системом установе
2.5. Управљање системом обезбеђења квалитета у установи
На почетку школске године директор школе је дала детаљна упутства која се односе на планирање свих облика образовно-васпитног рада и
равномерно расподелила задатке запосленима у том процесу. Годишњи план рада школе усвојен је на седници Школског одбора 15.09.2021. год. на
предлог Стручних већа директор школе је урадила 40 часовну радну недељу. У току школске 2021/22. године на Наставничким већима анализиран

44

је рад Стручних већа и Тимова који су формирани у школи. Анализиран је рад установе. Коришћењем огласне табле, као и путем електронске поште,
сви запослени су благовремено имали приступ информацијама везаним за живот и рад установе.
У току школске 2021/22. године, а на иницијативу директора сви Стручни органи и Тимови радили су ефикасно и у складу са плановима.
Директор је учесвовала у процесу уноса података у информациони систем Доситеј и ЈИСП. Такође, старала се да дигитална техника којом
школа располаже буде доступна запосленима у процесу реализације наставе.
У току школске године, у оквиру процеса самовредновања, који се користи у циљу унапређења рада установе реализован је поступак
самовредновања кључне области Етос.
Директор је анализирала успех ученика на класификационим периодима, као и постигнућа на пробном завршном испиту и завршном испиту.

III област: Праћење рада запослених
У оквиру ове области предвиђени су следећи стандарди:
3.1 Планирање, селекција и пријем запослених
3.2 Професионални развој запослених
3.3 Унапређивање међуљудских односа
3.4 Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених
Директор школе је на почетку школске године обезбедила потребан број и одговарајућу структуру запослених у установи.
У оквиру унапређивања међуљудских односа посебна пажња се посвећује стварању радне атмосфере коју карактерише толеранција, сарадња
и посвећеност послу. Директор школе својим понашањем даје пример запосленима у установи и међу запосленима развија професионалну сарадњу и
тимски рад. Са запосленима комуницира свакодневно јасно и конструктивно и труди се да допринесе креирању позитивне атмосфера у колективу.
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Директор систематски прати и вреднује рад запослених. Кроз инструктивни увид и надзор у складу са планом рада и потребама установе
директор школе је посетила одређен број часова редовне наставе. Заједно са стручним сарадницима урадила квалитетну анализу педагошко
инструктивног рада. У овој области директор школе сматра да су стандарди остварени у већој мери.

IV Област: Сарадња са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом
У оквиру ове области у већој мери остварени су следећи стандарди
4.1 сарадња са родитељима
4.2 сарадња са органом управљања и репрезентативним синдикатом у установи
4.3 сарадња са државном управом и локалном самоуправом
4.4 сарадња са широм заједницом
У току школске 2021/22. године директор школе велику пажњу је посветила сарадњи са родитељима и њиховом активном укључивању у
живот и рад школе. У школи ефикасно функционише Савет родитеља који је благовремено упознат са свим активностима рада школе. Све примедбе
и конструктивне идеје са Савета родитеља се уважавају у циљу унапређења рада школе.
Током школске године родитељи су благовремено обавештавани о организацији образовно-васпитног рада током пандемије Ковид- 19, о
мерама заштите ученика од корона вируса, а редовно су обавештавани и о резултатима

и напредовању њихове деце. Родитељи су такође

учествовали у избору уџбеника, организацији пробног и завршног испита и организацији матуре ученика осмог разреда.
Добру сарадњу директор школе остварује и са Школским одбором који је правовремено и добро информисан о свим актуелним збивањима у
школи. На седницама Школског одбора усвојен је Годишњи извештај о реализацији васпитно образовног програма за претходну школску годину као
и Годишњи план за школску 2021/22. На Школским одборима вршена је анализа резултата постигнућа ученика, пробног ЗИ и усклађивање
законских аката.
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Директор остварује конструктивну сарадњу са органима Државне управе и локалне самоуправе. Директор је редовно присутна на
састаницима које организују представници Школске управе, као и на Активима директора школа. Поред тога, директор сарађује и са службама
Општине Ваљево, Центром за социјални рад, Домом здравља Ваљево, Црвеним Крстом, осталим основним школама на подручју Ваљева, као и
основним и средњим школама Општине Ваљево.
Директор школе промовише сарадњу установе и стално проналази актуелне пројекте у које школа може да се укључи.

Vобласт: Финансијско и административно управљање радом установе
Предвиђени стандарди за ову област су:
5.1 Управљање финансијским ресурсима
5.2 Управљање материјалним ресурсима
5.3 Управљање административним процесима
У сарадњи са шефом рачуноводства директор је израдила предлог финансијског плана за 2022. годину који је разматран на Школском
одбору. У оквиру одобрених апропријација директор школе ефикасно управља финансијским ресурсима тако што планира финансијске токове,
приходе и расходе, издаје благовремене и тачне налоге за плаћање рачуна и наплате.
Поред финансијских, директор је ефикасно управљала и материјалним ресурсима. Распоређивала материјалне ресурсе на начин који
обезбеђује оптимално извођење наставног процеса. Директор школе надзире и спроводи поступке јавних набавки које спроводи установа и стара се о
њиховој законитости. Прати извођење радова у установи и благовремено одржава материјалне ресурсе установе.
Ефикасно управљање финансијским и материјалним ресурсима омогућава несметано одвијање наставног процеса. Да би управљање
ресурсима, финансијским и материјалним, било ефикасно неопходно је да се ажурно води потребна прописана документација.
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Директор школе је обезбедила ажурност и тачност администаривних процеса и њихово систематично архивирање у складу са законом.
Извештај о свом раду и Годишњи извештај о раду школе презентовала је Наставничком већу и Школском одбору. Планирани стандарди у оквиру ове
области су остварени.

VI област: Обезбеђење законитости рада установе
У оквиру ове области остварени су следећи стандарди:
6.1 Познавање разумевање и праћење релевантних процеса
6.2 Израда општих аката и документације установе
6.3 Примена општих аката и документације
На почетку школске године директор школе се упознала са изменама законске регулативе у области образовања, радних односа, финансија и
управног поступка. Законску регулативу директор школе користи и примењује у свакодневној пракси.
На почетку школске године директор је пратила сва Стручна упутства Министарства просвете о организацији образовно-васпитног рада
током пандемије Ковид-19, као и мере заштите ученика и запослених.
Заједно са секретаром школе директор је вршила усклађивање општих аката, Статута и Правилника, са Законом. Општи акти су јавни и
доступни свим заинтересованим лицима.
У свом раду у током школске 2021/22. године директор је обезбедила поштовање и примену прописа, општих аката и документације
установе. Непосредна документација наставника је прегледана у току године.
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Свој рад у школској 2021/22. године директор процењује као врло ефикасан, стручан, организационо добро осмишљен, што се може видети
из процене остварености стандарда компетенција директора школе. У свих шест области стандарди компетенција су у већој мери остварени.
Директор школе
_______________________
Славица Бијелић

Напомена: Током првог полугодишта школске 2021/22 директор школе је била Јелена Симић, док је током другог полугодишта
за директора школе именована Славица Бијелић
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6.3. Саветодавни органи
6.3.1. Извештај Савета родитеља
Председник Савета родитеља за шк.2021/22. годину била је Алексић Анђела, а заменик Пајић Александра. Записнике је водила педагози
Ивана Дамњановић и Марија Савић. Присуство састанцима је било уредно.
- Конституисање Савета и избор председника,
- Усвајање Пословника о раду Савета родитеља школе и Плана и програма рада Савета родитеља у шк.
2021/22.години
- Разматрање Извештаја о раду директора школе у шк. 2020/21.години
- Разматрање Извештаја о раду школе у школској 2020/21. години
- Разматрање Извештаја о реализацији активности из Развојног плана школе у шк. 2020/21.години
-РазматрањеГодишњег плана рада за шк. 2021/22. годину
- РазматрањеГодишњег плана рада директора за шк. 2021/22. годину
Реализоване
активности

- Анлиза акционог плана у вези са инклузивним образовањем за шк. 2021/22. годину.
- Усвајање ценуса за школску 2021/22. годину.
-Упознавање Савета родитеља са Правилником о понашању ученика, правилником о мерамабезбедности
ученика
- Усвајање Програма заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања и Програма спречавања
дискриминације и превенције других облика ризичног понашања за шк. 2021/22.
- Анализа акционог плана – Развојни план школе за 2021/22.
- Ђачки трошкови за ученике у школској 2021/22. год.
- Осигурање ученика у школској 2021/22 год.
- Ужина у школској 2021/22 год.
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- Извештај ђачког парламента школе за школску 2021/22 год.
- Давање сагласности на програм и организовање екскурзије од првог до осмог разреда и наставе у природи
од 1.- 4. Разреда
- Избор представника Савета родитеља за Општински Савет родитеља Града Ваљева.
-Предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове установе;
- Резултати истраживања педагога школе Праћења реализације образовног-васпитног рада у периоду 202122. (наставници)
- Анализа успеха и владања ученика на класификационим периодима
- Извештај о самовредновању области Организација рада школе, управљање људским и материјалним
ресурсима и мере за унапређивање
- Информисање о избору уџбеника за шк. 2021/22.
- Доношење одлуке о уџбеницима за школску 2022/23. Годину
- Избор уџбеника основног образовања и васпитања
- Договор о начину обавештавања родитеља о успеху и дисциплини ученика
- Пробни завршни испит у школској 2021/22.
- Анекси школских програм за 2022/23.

6.3.2. Извештај Ученичког парламента
– Катарина Симић
Предлагач плана: ученици, Катарина Симић, проф. француског језика
Одговорно лице: Катарина Симић
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РЕАЛИЗОВАНИ АКТИВНОСТИ
Оснивање ученичког
парламента,избор руководства и
програм активности за школску
2021/22.год.

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗ.

НОСИОЦИ

ИСХОДИ/
ПОКАЗАТЕЉИ УСПЕШНОСТИ

октобар

КоординаторКатарина Симић

Изабрано руководство; председник, ....... направљен план
рада;

Упознавање са протоколом о
безбедности ученика у школи
оцена,ситуација и предлог мера за
унапређење безбедности ученика у
школи

октобар

Педагог- Марија
Савић

Ученици упознати са Протоколом, врстама насиља,
члановима Тима којима се могу обратити за помоћ,
излиставање проблема и предлог за превазилажење
истих;

Учешће у активностима у оквиру
Дечје недеље

октобар

КоординаторКатарина Симић

Ученици у сарадњи са наставницима организовали разне
спортске активности.

Ученици одржали презентацију на
тему „Стоп насиљу“

октобар

КоординаторКатарина Симић

Ученици кроз презентацију, представе и скечеве послали
поруку својим друговима како се заштитити од насиља и
како спречити да до њега дође

План оцењивања, правилник
оцењивања

октобар

Педагог- Марија
Савић

Ученици упознати са Правилником, наставници
доставили план оцењивања који је јавно истакнут у холу;

Прављење Новогодишњих честитки
израда Божићних честитки,
декоративних предмета и
паноа;Организовање Новогодишњег
вашара

децембар

КоординаторКатарина Симић

Фотодокументација, честитке, панои, прављење
декоративних предмета за продају

Учешће у раду Наставничког већа

децембар

Педагог- Марија
Савић

Активно учешће, предлози за унапређење наставе,
предлог за помоћ ученицима који слабије напредују
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Организација приредбе за дан школске
славе (27. Јануар). Присуство и
активно учешће у раду Школског
одбора и Савета родитеља поводом
организације и задужења за школску
славу.

Радионица Професионалне
оријентације- Самоспознаја

јануар

фебруар

КоординаторКатарина Симић

Педагог- Марија
Савић, Ненад
Игњатовић
КоординаторКатарина Симић

Ученици у сарадњи са наставницима организовали
приредбу за дан школске славе.

Развијање социјалних вештина,ставова,вредности и
самопоуздања откривањем себе,проценом сопствених
способности и сагледавањем слике о себи

6.4. Стручни органи, тимови и Педагошки колегијум
6.4.1. Извештај о раду Наставничког већа
Време

Активности

Исходи реализације

24.8.2021.Одржана седница НВ
1.
2.
3.
4.
август

Разредно старешинство у шк. 2021/22.
Подела предмета на наставнике за шк. 2021/22.
Договор о изради распореда часова за шк. 2021/22.
Избор руководиоца Стручних већа, Одељенских већа,
Разредних већа за школску 2021/22.
5. Формирање школских Тимова, избор координатора и
записничара за шк. 2021/22.
6. Формирање Стручних актива, избор координатора и
записничара за шк. 2021/22.
7. Договор о изради Годишњег плана рада школе за шк.
2021/22.
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Урађена је подела разредних старешина у шк. 2021/22.
Урађена је подела предмета на наставнике за шк.
2021/22.
Обављен је договор о изради распореда часова за шк.
2021/22.
Извршен је избор руководиоца Стручних већа,
Одељенских већа, Разредних већа за школску 2021/22.
Формирани су школски Тимови и извршен избор
координатора и записничара за шк. 2021/22.
Формирани су Стручни активи, избор координатора и
записничара за шк. 2021/22.

8. Договор о понуди секција у шк. 2021/22.
9. Упознавање са Календаром образовно-васпитног рада
за школску 2021/22.

Извршен је договор о изради Годишњег плана рада
школе за шк. 2021/22.
Приступило се договору о понуди секција у шк. 2021/22.
Веће је упознато са Календаром образовно-васпитног
рада за школску 2021/22.

14.9.2021. Одржана седница НВ

септембар

1. Усвајање Годишњег извештаја о раду Школе на крају
школске 2020/2021. године

Усвојен је Годишњи извештаја о раду Школе на крају
школске 2020/2021. године

2. Усвајање Годишњег извештаја о раду директора Школе на
крају школске 2020/2021. године

Усвојен је извештај о раду директора Школе на крају
школске 2020/2021. године

3. Усвајање Годишњег плана рада Школе за школску
2021/2022. годину

Усвојен је Годишњл план рада Школе за школску
2021/2022. годину

4. Усвајање Годишњег плана рада директора Школе за
школску 2021/2022. годину

Усвојен је Годишњи план рада директора Школе за
школску 2021/2022. годину

5. Усвајање распореда часова за школску 2021/2022. годину

Усвојен је распореда часова за школску 2021/2022.
годину

6. Усвајање распореда дежурства наставника за школску
2021/2022. годину
7. Дежурство наставника – организација и одговорност

Усвојен је распоред дежурства наставника за школску
2021/2022. годину
Прецизирано је дежурство наставника – организација и
одговорност

8. Поштовање мера заштите од Ковид-19 у школи
9. Одржавање учионица

Поштовање мера заштите од Ковид-19 у школи се мора
стриктно поштовати
Прецизирано је одржавање учионица и хигијена у њима

5.11. 2021. Одржана седница НВ
новембар

1. Извештај о реализацији наставног плана и програма на
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Дат је извештај о реализацији наставног плана и
програма на крају I класификационог периода школске

крају I класификационог периода школске 2021/2022.године

2021/2022.године

2. Извештај о успеху ученика на крају I класификационог
периода школске 2021/2022.године

Дат је извештај о успеху ученика на крају I
класификационог периода школске 2021/2022.године

3. Извештај о владању ученика на крају I класификационог
периода школске 2021/2022.године

Дат је Извештај о владању ученика на крају I
класификационог периода школске 2021/2022.године

4. Анализа резултата Завршног испита на крају школске
2020/2021. године

Урађена је анализа резултата Завршног испита на крају
школске 2020/2021. године

5. Предлог мера за реализацију превентивних активности у
ОШ „Свети Сава“ Попучке поводом дописа Министарства од
5. 10. 2021. број 601-01-039/2021-2020

Прочитан је Предлог мера за реализацију превентивних
активности у ОШ „Свети Сава“ Попучке поводом
дописа Министарства од 5. 10. 2021. број 601-01039/2021-2020

6. Договор о начину обавештавања родитеља о успеху
ученика и дисциплини

Договорен је начин обавештавања родитеља о успеху
ученика и дисциплини

29.12. 2021. Одржана седница НВ

децембар

1. Извештај о реализацији наставног плана и програма на
крају I полугодишта школске 2021/2022. године

На крају I полугодишта школске 2021/2021. године
реализовани су сви садржаји

2. Извештај о успеху ученика на крају I полугодишта школске
2021/2022. године

Анализиран је успех на крају I полугодишта школске
2021/2022. године

3. Извештај о владању ученика на крају I полугодишта
школске 2021/2022. године

Анализирано је владање на крају I полугодишта школске
2021/2022. године

4. Подела задужења за израду полугодишњег Извештаја о
раду Школе пколске 2021/2022. године

Извршена је подела задужења за израду полугодишњег
Извештаја о раду Школе пколске 2021/2022. године

6. Договор о начину обавештавања родитеља о успеху и
дисциплини ученика (подела књижица)

Договорено је о начину обавештавања родитеља о
успеху и дисциплини ученика (подела књижица)
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21.1. 2022. Одржана седница НВ
јануар

1. Усвајање Оперативног плана рада Школе за почетак II
полугодишта

Усвајен је Оперативни план рада Школе за почетак II
полугодишта

25.3. 2022. Одржана седница НВ

март

1. Избор уџбеника за 4. и 8. разред за школску 2022/2023.
годину

Одабрани су уџбеници за 4. и 8. разред за школску
2022/2023. годину. Уџбеници који су се у осталим
разредима користили до сада користиће се и убудуће

11.4. 2022. Одржана седница НВ
1. Извештај о реализацији наставног плана и програма на
крају III класификационог периода школске 2021/2022.године
2. Извештај о успеху ученика на крају III класификационог
периода школске 2021/2022.године
април

3. Извештај о владању ученика на крају III класификационог
периода школске 2021/2022.године
4. Анализа резултата пробног завршног испита у школској
2021/2022. години
5. Вођење евиденције у Есдневнику

Поднет је извештај о реализацији наставног плана и
програма на крају III класификационог периода школске
2021/2022.године
Поднет је извештај о успеху ученика на крају III
класификационог периода школске 2021/2022.године
Поднет је извештај о владању ученика на крају III
класификационог периода школске 2021/2022.године
Извршена је анализа резултата пробног завршног испита
у школској 2021/2022. години
Редовно се води евиденција у Есдневнику

6. Надокнада часова – измена Календара ОВР-а
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7. Договор о начину обавештавања родитеља о успеху и
дисциплини ученика (подела књижица)

Чека се Одлука Актива директора о надокнади часова
Договорени су родитељски састанци

17.5. 2022. Одржана посебна седница НВ

мај

1. Информације Конкурсне комисије о кандидатима за
директора

Члан Конкурсне комисије је изнео информације о
кандидатима

2. Представљање кандидата и њиховог програма рада

Кандидати су представили план рада и себе лично

3. Информисање о начину тајног гласања за директора Школе

Секретр Школе је обавестио о начину и процедури
тајног гласања

4. Именовање Комисије за спровођење тајног гласања

Именована је Комисија за спровођење тајног гласање

5. Извештај о резултату гласања

Комисија је обавестила о резултатима тајног гласања
14.6. 2022. Одржана седница НВ
1. Анализа реализације наставног плана и програма за
ученике 8. разреда на крају школске 2021/2022.
2. Разматрање општег успеха ученика 8. разреда на крају
школске 2021/2022.
јун

3. Разматрање владања ученика 8. разреда на крају школске
2021/2022.
4. Припремна настава за ученике 8. разреда за Завршни испит

Извршена је анализа реализације наставног плана и
програма за ученике 8. разреда на крају школске
2021/2022.
Извршено је разматрање општег успеха ученика 8.
разреда на крају школске 2021/2022.
Извршено је разматрање владања ученика 8. разреда на
крају школске 2021/2022.
Одређени су термини припремне настава за ученике 8.
разреда за Завршни испит

24.6. 2022. Одржана седница НВ
1. Анализа реализације наставног плана и програма у

Сви наставни садржаји су реализовани
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јун

предметној и разредној настави на крају школске 2021/2022.
2. Анализа општег успеха ученика у предметној и разредној
настави на крају школске 2021/2022.
3. Разматрање владања ученика на крају школске 2021/2022.
4. Усвајање Школских програма од 1. до 8. разреда за период
школске 2022/2023. до 2025/2026. године

Урађена је анализа успеха ученика програма у
предметној и разредној настави на крају школске
2019/2020.
Разматрано је владање ученика на крају школске
2021/2022.
Усвојени су Школски програми од 1. до 8. разреда за
период школске 2022/2023. до 2025/2026. године

5. Упознавање са Правилником о похваљивању и награђивању
Веће је упознато са Правилником о похваљивању и
ученика
награђивању ученика
6. Разно
Утврђени су термини родитељских састанака
Утврђени су сви послови око Завршног испита

6.4.2. Педагошки колегијум
Педагошки колегијум чине: директор школе, педагог и руководиоци стручних већа разредне наставе и за области предмета.
Педагошким колегијумом председава и руководи директор школе. У току школске 2021/2022.године одржано је шест седница
Педагошког колегијума.
У току школске године Педагошки колегијум старао се о осигурању, квалитету наставе, инклузији ученика, самовредновању,
остваривању стандарда постигнућа и унапређивању образовно-васпитног рада; о остваривању програма образовања и васпитања и свих
активности установе; о остваривању развојног плана установе. Педагошки колегијум је редовно пратио и анализирао рад стручних већа,
реализацију наставног плана и програма као и текуће активности школе
НАПОМЕНА: Педагошки колегијум састаје се одмах након одражане седнице Наставничког већа и усваја и доноси мере које су у
његовој ингеренцији.
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Број одржаних састанака

6

Усвајање и разматрање Годишњег извештаја о раду школе за шк.2021/2022.годину
Разматрање и усвајање Годишњег извештаја о раду директора за шк. 2020/21. Год
Усвајање и разматрање Годишњег плана рада школе за шк.2021/2022.годину
Разматрање програма и плана рада Стручних већа
Планирање стручног усавршавања
Анализа Школских програма за шк 2021/2022.годину
Реализованеактивности

Анализа Оперативног плана рада школе
Разматрање резултата спроведеног самовредновања рада школе
Разматрање реализације Развојног плана школе
Разматрање индивидуалних образовних планова
Разматрање реализације Акционог плана самовредновања за 2021/2022.годину
Договор о избору уџбеника за наредну школску год. 2022/2023.годину
Анализа квалитета посећених часова
Планирање полагања пробног завршног испита за ученике 8.разреда
Планирање завршног испита за ученике 8.разреда
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6.4. Извештај рада стручног већа за разредну наставу на крају школске 2021/22. године
Предлагач извештаја: Стручно веће разредне наставе
Одговорно лице: Слађана Жарковић
Остали чланови већа:Нада Пантелић, Весна Бурнић, Светлана Аксентијевић, Ивана Јовановић, Драган Малешевић, Јелена Радојичић, Катарина
Симић и Бранко Алексић

Сарадници у реализацији плана: директор, педагози, педагошки асистент
Делокруг рада
1.
2.
3.
4.

Програмирање и планирање рада школе са организацијом васпитно-образовног рада одељења
Праћење, вредновање, аналитичка и информативна делатност
Унапређење рада одељењских већа
Стручно усавршавање наставника и унапређивање образовно-васпитног рада школе

Циљеви :
1.1. усвајање глобалних и оријентационих планова рада за све обавезне наставне и ваннаставне активности, са календаром активности и распоредом
часова
1.2. усвајање глобалних и оријентационих планова рада за остале васпитно-образовне активности одељења: додатне и допунске наставе, слободних
активности, распоред писмених задатака и вежби, програми рада одељењске заједнице и одељењског старешине
2.1. реализација програма рада са мерама за унапређење
2.2. успех ученика за класификациони период са мерама за унапређење
2.3. утврђивање општег успеха и владања ученика са анализом праћења
2.4. давање предлога за награде, похвале и специјалне дипломе успешним ученицима
3.1. активне методе учења/наставе
3.2. тематско планирање у настави
3.3. примена информационих технологија у настави
3.4. предавање из актуелне проблематике
4.1. усвајање програма рада одељењских већа и пословника о раду
4.2. анализа учешћа наставника у раду стручних органа
4.3. извештаји о раду одељењских већа са мерама за унапређење
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Време

Носиоци
реализације

Активности

Исходи реализације

Током школске 2021/22 године СВ за разредну наставу је обављало активности у складу
са планом рада већа:
30. 08. 2021. Одржана прва седница СВ за разредну наставу;
-

август 2021.

-

За руководиоца већа изабрана учитељица Слађана Жарковић,;
Упознавање чланова са календаром образовно - васпитног рада за школску
2021/2022. годину;
Израђен плана рада Стручног већа за школску 2021/2022;
Припремљена обавештења за родитеље и ученике, усаглашена са свим
препорукама надлежног Министарства о здрављу и безбедности ученика у време
пандемије вируса COVID-19 и прослеђена родитељима и ученицима;
Распоређене учионице и припремљене за безбедан боравак ученика ;
Израђени и усаглашени распореди часова;
Урађен план наставе у природи, излета и екскурзија;
Предлог плана набавке наставних средстава предат директору школе;

31. 08. 2021. Уприличен је свечани дочек и пријем првака и њихових родитеља.
Након прозивке, упознавања ученика и родитеља са учитељицом и речи
добродошлице уследила је подела поклон честитки и прибора . Првацима су
додељени и поклони које је обезбедио Еуропром спроводећи акцију "Срећан
почетак". Родитељи су упознати са начином рада и позвани да буду сарадници и
активни учесници у животу и раду одељења и школе.
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Одржано седница: 7
Одржано састанака: 1
чланови СВ за
разредну
Угледних часова: 13
наставу
Радионица: 20

педагошки
асиситент

Тематских дана: 5
Предавањапрезентације: 5

Семинара- вебинара: 5
Трибина. 1

01.09. 2021. ЧОС: Пандемија и заштита од вируса Ковид-19 (сви учитељи)

директор
Број ученика са
освојеним похвалама и
наградама на
конкурсима: 13

Разговарано о начинима заштите и сузбијања ширења вируса у школској средини и
мерама које се примењују;
-

септембар
2021.

-

Израђени глобални и оперативни планови и у електронској форми достављени
педагошкој служби школе. Договорено је да се месечни планови предају до 5-тог у
месецу;
Урађени иницијални тестови за ученике 2, 3 и 4. разреда;
Одређени ученици који ће похађати допунску и додатну наставу;
Испланиране активности које ће бити реализоване током Дечје недеље;
Изнет предлог наставника о стручном усавршавању; израда ЛППР ( личног плана

педагог
Број ученика који се
пласирао на општинско
такмичење: 7

професионалног развоја);

8. 9. 2021. Угледни час, Српски језик – Правопис нашег одељења, Међународни дан
писмености - Ивана Јовановић;
15. 9. 2021.Одржана друга седница СВ за разредну наставу;
-

-

Урађен је план писаних провера по наставним недељама за сваки разред, за прво и
друго полугодиште школске 2021/2022. године.
Предавање педагога, Марије Савић : Унапређење међупредметне компетенцијепредметни
Одговоран однос према здрављу;
наставници
Изабрана дечија штампа за школску 2021/22. годину-у наставним и ваннаставним
активностима ће бити коришћен часопис “Витез“. Часопис прати реализацију
наставних садржаја и нуди бројне занимљивости из света науке, културе, спорта и
слично.
Утврђени термини индивидуалних разговора родитеља и учитеља.

17. септембра 2021. одржан је крос ученика. Учествовали су сви ученици млађих и
старијих разреда. Крос је реализован у непосредној близини школе.
родитељи
29.9.2021. Угледни час, Математика (2. разред), Римске цифре. Писање бројева римским
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Број конкурса на
којима су учествовали
ученици: 3

Број такмичења на
којима су ученици
учествовали: 2

цифрама (утврђивање)- Ивана Јовановић и Весна Бурнић;
септембар 2021.Стручни скуп – вебинар- Дигитални свет (1 сат и 30 минута)- Ивана
Јовановић и Слађана Жарковић;
29.9.2021. Програм обуке наставника разредне наставе за предмет Дигитални свет 2(16 сати)- Весна Бурнић и Ивана Јовановић;
30. 09. 2021. Одржана трећа седница СВ за разредну наставу

01.10. 2021. Учешће ученика на ликовном конкурсу поводом обележавања Дечје
недеље; Похваљени ученици другог разреда Василија Симић и Лука Пимић;

октобар
2021.

1.10.2021. Угледна активност, Међународни дан музике, Музичка култура – Концерт
Београдске филхармоније- Ивана Јовановић;
04- 10. 10. 2021. Дечја недеља, под слоганом „Дете је дете да га волите и разумете“.
Реализоване су бројне активности у учионицама, школском дворишту, холу и најближој
околини школе. Учешће су узели ученици млађих разреда матичне школе и ученици ИО
Дупљај
-

Отварање Дечје недеље.
Ученици млађих разреда су ишли у шетњу до цркве у Попучкама, ученици ИО
Дупљај -Шетња до цркве у Дупљају.
Игре без граница и осликавање спортског терена (трчање у џаку, преношење јајета
у кашици, полигон спретности).
Праћење Међународног сусрета деце Европе – Јутјуб канал ДКЦБ.
Ликовне радионице (Корпице од глине, Колаж од лишћа, Фигурице од јесењих
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-

-

плодова, ИО Дупљај: Ликовна радионица „Јесењи свећњаци“).
Ученици ИО Дупљај су дошли у посету ученицима у матичној школи. Извели су
представу у холу школе „Слатка математика“ и поделили пригодне поклоне свим
ученицима у матичној школи, уз поруке пријатељства; Ученици првог разреда су
поделили поклоне ученицима ИО Дупљај; Ученици четвртог разреда су направили
играчке од природног материјала и поклонили првацима и гостима из Дупљаја.
Засађено дрво генерације у школском дворишту. Родитељи су поклонили саксије
са цвећем за учионицу и двориште.
Педагог, Марија Савић, припремила је и реализовала презентацију за родитеље на
тему „Васпитни стилови“

13. 10. 2021. Угледни час, Математика (4. разред), Јединице мере за површину
(утврђивање) - Ивана Јовановић и Нада Пантелић;
15.10.2021. Радионица“Дан чистих руку“, Презентација и израда паноа- Ивана Јовановић
28. 10. 2021. Угледни час, Свет око нас „Чувам здравље – водим рачуна о чистоћи“Слађана Жарковић, Ивана Јовановић;
октобар 2021. Учешће ученика на ликовном конкурсу „ Железница очима деце 2021“;
октобар 2021. Ученици од 1- 4. разреда су узели учешће у ликовном конкурсу који је
расписао Завод за јавно здравље Ваљево у оквиру недеље здраве исхране.На адресу ЗЗЈЗ
послато је двадесет радова.

01-10. 11. 2021. Учествовање на ликовном конкурсу поводом обележавања Дана
примирја у Првом светском рату, под називом „ Домовина се брани лепотом“, у
организацији Дечјег културног центара Београд. Ученици наше школе су ликовно
представили своје виђење домовине и њених лепота, користећи различите ликовне
технике. У ужи избор ушло је 11 радова.
4. 11. 2021. Радионица -Светски дан климатских промена, Ликовна култура – Плакат:
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новембар

Заштитимо планету- Ивана Јовановић;

2021.
4.11. 2021. Одржана четврта седница СВ за разредну наставу
-

Анализа реализације наставног плана и програма за први класификацони период
школске 2021/2022. године
Анализа успеха и владања ученика на крају првог класификационог периода
школске 2021/2022. Године
Индивидуализација и предлози за Индивидуалне образовне планове
Извештај о реализацији активности ученика током Дечје недеље
Учешће ученика у конкурсима и осталим пројектима ван школе
Извештај о броју ученика који се налазе у изолацији због контакта или су
позитивни на вирус ковид-19
Настава у природи

16.11.2021. Радионица: Дан толеранције- сви учитељи;
18.11.2021. Семинар: Авантура ума на школском часу- Урош Петровић, Весна Бурнић
19.11.2021. ЧОС, Радионица: Светски дан детета, 20.новембар, Весна Бурнић;
19. 11. 2021. Уручење награде Марку Пајићу, ученику 1. разреда за учешће на ликовном
конкурсу- друга награда;
22. 11. 2021. Угледни час, Српски језик, Читамо и пишемо наученим словима, 1. разред.,
Слађана Жарковић;
23.11.2021.Радионица (ЧОС), Међународни хуманитарни дан - Упознавање са
хуманитарним организацијама- Ивана Јовановић;
27. 11. 2021.Сабор учитеља Србије- Унапређивање наставне праксе кроз размену
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професионалних искустава, Светлана Аксентијевић;
30.11.2021. СА: Светски дан кућних љубимаца, Весна Бурнић;
новембар 2021."Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању" сви учитељи;
новембар 2021. "Обука за запослене - породично насиље" - сви учитељи;

01. 12. 2021. Наставница српског језика и књижевности, Невенка Видић, одржала угледни
час у 4. разреду - Објекат;
03. 12. 2021. Одржано школско такмичење из математике.

децембар
2021.

На општинско такмичење пласирали су се ученици трећег разреда: Тијана
Јанкићевић, Давид Баждар и Лука Бранковић и ученик четвртог разреда
Стефан Марковић.
8. 12. 2021.Тематски дан " Време је за Снешка!" (Српски језик, Математика, Дигитални
свет)- Слађана Жарковић;
10.12.2021. Радионица, ЧОС: Међународни дан људских права- Весна Бурнић;
10.12.2021. Библиотекар школе, Драган Павловић, одржао предавање поводом
шездесетогодишњице добијања Нобелове награде Иве Андрића. Предавање одржано у
холу школе. Присуствовали су сви ученици и наставници.
16. 12. 2021. Угледни час, Математика (4. разред), Једначине са сабирањем и одузимањем
Иновација: практичне активности ученика током усвајања појмова, корелација са српским
језиком, ликовном и музичком културом- Ивана Јовановић и Нада Пантелић;
16. 12. 2021. Центар за културу града Ваљева на својој Facebook страници објавио 8
ликовних радова ученика наше школе;
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17.12.2021. Угледни час, Српски језик: Први снег, Војислав Илић ( обрада)- Весна Бурнић;
21. 12. 2021. Радионица (ЧОС), Зима- Ивана Јовановић;
22. 12. 2021. Посета Центру за културу ученика 1- 4. разреда и гледање позоришне
представе „Новогодишње лагарије“;
децембар 2021.- израда новогодишњих украса и честитки, кићење јелке, уређење
простора...
30. 12. 2021. Одржана пета седница СВ за разредну наставу
-

Анализа реализације наставног плана и програма на крају првог полугодишта
школске 2021/2022. године
Анализа успеха ученика млађих разреда на крају првог полугодишта школске
2021/2022. године
Изостанци и анализа владања ученика млађих разреда на крају првог полугодишта
школске 2021/2022. године
Учешће ученика на такмичењима и конкурсима
Рад са ученицима применом индивидуализације и ИОП-1 и 2
Реализација допунске и додатне наставе (часови и број ученика);

31 .12.2021. Одржани родитељски састанци и подељене ђачке књижице.
јануар 2022.

25. 01. 2022. Ученици су учествовали на ликовном конкурсу Центра за културу Ваљево
„ Дечје стваралаштво 2021.“. Радови ученика су објављени на online изложби: Давид
Баждар и Лазар Пантић (1. разред), Ангелина Милчевић и Анђелка Обрадовић (2. разред),
Ђорђе Пантић и Тијана Јанкићевић (3. разред), Давид Милошевић и Анђелија Пушић (4.
разред).
Трећу награду је освојио ученик 1. разреда Дамјан Баждар. Похваљен је ликовни рад
Лазара Пантића, 1. разред.
25. 01. 2022. Тематски дан „Свети Сава“- Весна Бурнић;
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27. 01. 2022.- Ученици првог разреда Милош Лукић, Лазар Лукић и Јован Бошковић су
учествовали у Светосавској трци. Трку традиционално, на Савиндан, организује
атлетски клуб ВАК 014. Ученици су трчали на 200 метара главном градском улицом.
27. 01. 2022. Прослава Дана школе и Савиндана- школске славе - сечење славског
колача, молитва и свечани ручак,
29. 01. 2022. вебинар- Државни семинар из математике,бр.363- Унапређивање наставе
математике у основним школама- Нада Пантелић и Слађана Жарковић;

фебруар
2022.

09. 02. 2022. „ Настава физичког и здравственог вапитања- подршка реализацији и
практични примери“(трибина)- Светлана Аксентијевић;
20. 02. 2022.Одржано општинско такмичење из математикеу ОШ „Сестре Илић“, у
Ваљеву, за ученике 3. и 4. разреда.
23. 02. 2022. „ Настава природе и друштва- подршка реализацији и практични
примери“(трибина) - Светлана Аксентијевић;
21. 02. 2022. Угледни час, Бајке Браће Грим „ Кројач и див“ – Светлана Аксентијевић;
24. 2. 2022. ученици првог разреда су засадили саднице белог бора у дворишту школе у
оквиру пројекта „Засади дрво“ . Том приликом су упознати са значајем пошумљавања и
очувања животне средине
25. 02. 2022. Слободне активности- Дан розих мајица- Весна Бурнић;

март 2022.

02. 03. 2022. вебинар- Поступак самовредновања "SELFIE 2021-2022, session 2" у оквиру
Селфи инструмента - Нада Пантелић, Светлана Аксентијевић, Слађана Жарковић, Весна
Бурнић, Ивана Јовановић и Драган Малешевић;
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8. 03. 2022.
- Тематски дан, тематско планирање у настави „Мами на дар“ (Музичка култура, Српски
језик, Математика, Физичко васпитање), 1. разред- Слађана Жарковић;
- Радионица(ЧОС) Међународни дан жена Мамама на дар – Ивана Јовановић;
- Тематски дан „Осми март- Моја мама“- Весна Бурнић;
- Обележен Дан жена - израда честитки, паноа, украса ...
14. 3. 2022.
- Међународни дан математике, Ваннаставне активности, Занимљива математика –
математичка радионица- Ивана Јовановић;
- Одржано школско такмичење рецитатора ученика наше школе. На општинску смотру
рецитатора „Песниче народа мог“ пласирали су се ученици: Снежана Станојевић- 1.
разред, Василија Симић- 2.разред и Лука Давидовић- 3. разред.
15. 03. 2021. Међународни дан математике – презентација- учитељи;
16.03. 2022.
– Презентација уџбеника издавачких кућа Клет, Фреска и Нови Логос. Презентацију у
просторијама школе одржала Санела Крстић.- присуствовали сви учитељи;
-У сусрет пролећу,- излет
Леп дан ученици четвртог разреда су искористили смо за шетњу, причу о пролећу које
долази, веснике пролећа убрали, играли се и уживали на свежем , чистом ваздуху...
18. 03. 2022.
- ЧОС, Светски дан рециклаже- Весна Бурнић;
21. 03. 2022.
- Радионица (Ваннаставне активности),Стигло нам је пролеће (филм, постер)- Ивана
Јовановић;
- Угледни час, 4. разред, Српски језик „Пепељуга“ А. Поповић- Ивана Јовановић;
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22. 03. 2022.
- Радионице „Светски дан вода“(ЧОС)- Ивана Јовановић, Слађана Жарковић, Весна
Бурнић, Нада Пантелић, Светлана Аксентијевић;
24. 03. 2022. Угледна активност „Нови живот из семена“- 1. разред, Ваннаставне
активности, Слађана Жарковић
25.3. 2022.
- Тематска настава "Пролеће је стигло, све на ноге дигло!" Слађана Жарковић;
- Угледни час, 4. разред, Српски језик „Пепељуга“ А. Поповић- Нада Пантелић;
- Радионица, ЧОС „Хајде да се шалимо“- Светлана Аксентијевић;
- Светски дан розих мајица- Весна Бурнић;
- Вебинар „Искуствено учење у настави грађанског васпитања“- Весна Бурнић;
31. 03. 2022.
-Вебинар „Наставни материјали у инклузивном одељењу“- Весна Бурнић;
- На 53. Градској смотри рецитатора Србије 2022. "Песниче народа мог", учествовали
су : Снежана Станојевић- 1. разред, Василија Симић- 2. разред и Лука Давидовић- 3.
разред.
Током марта 2022. године ученици од 1- 4. разреда су узели учешће на ликовном
конкурсу који организује часопис Витез у оквиру манифестације Витезово пролеће.
Ученици учествују са по три ликовна рада. Завршна свечаност ће бити организована у
Београду, у мају 2022.
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април 2022.

1. 04. 2022. Радионица
„Комуникација“- 1. разред. Радионицу одржала Нина Ковач, педагог школе.
1. 04.2022. Обележен Међународни дан шале
8. 04. 2022. Одржана шеста седница СВ за разредну наставу
-

Анализа реализације наставног плана и програма у разредној настави на крају 3.
класификационог периода шк. 2021/22. године

-

Разматрање успеха и владања ученика у разредној настави на крају 3.
класификационог периода шк. 2021/22. године

-

Избор уџбеника за 4. разред за школску 2022/23. годину

-

Учешће ученика на такмичењима, смотрама и конкурсима током 3.
класификационог периода

-

Стручно усавршавање у установи и обележавање важних датума

-

Разно

06. 04. 2022. – „Из наше учионице- интегративна настава“- Светлана Аксентијевић;
7. 04.2022.-Светски дан здравља
8. 04. 2022. - Светски дан Рома (презентацију припремила Марија Савић, педагог школе.
17. априла 2022. Математичко такмичење Кенгур без граница је одржано у
просторијама школе, са почетком у 10 часова. Учествовало је 12 ученика од 1- 4. разреда.
Ученик Стефан Марковић је са 82,5 бодова остварио добар пласман.
"10. април Доситејев дан - дан сећања на Доситеја Обрадовића, великог српског
просветитеља и првог српског министра просвете" (обележавање у школама од 11. до 15.
априла)
21. 04. 2022.
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Дан посвећен обележавању Међународног дана планете земље. Ученици су учествовали
у еко маскенбалу под слоганом „ Спасимо планету“. Сви ученици су узели учешће.
Велику захвалност дугујемо мамама које су помогле да се направе маске, употребом
природних материјала и материјала за рециклажу.
Прво место је освојила Десанка Малетић/ 1. разред, друго место- Лука Пимић/2. разред
и треће место је заузела Снежана Станојевић/ 1. разред. Ученици су добили дипломе.
Ученици су написали пароле о заштити природе и поставили у школско двориште.
Засадили су цвеће и украсили наш школски паркић.
Певали су песме, писали стихове, правили пано..... Дан протекао у ведрој атмосфери.
21. 04. 2022. Тематска настава "Дан планете земље- Спасимо планету!"(Српски језик,
Математика, Свет око нас, Физичко и здравствено васпитање)- Слађана Жарковић
Организован излет за све ученике до цркве у Попучкама.
мај 2022.

6.5.2022.Државни Дан еколога Србије - бринемо о екологији
"Уредимо наше окружење" - еко акција- ученици 3. разреда;
9. 5. 2022. Ваннаставне активности „Правимо птице од папира“ - Обележавање
Међународног дана птица- Ивана Јовановић
10. 05. 2022.Слава цркве у Дупљају
Храм у Дупљају посвећен Спаљивању моштију Светог Саве на Врачару прославио је
своју крсну славу. Тим поводном ученици су посетили цркву и присуствовали Литургији.
Свету Литургију служило је свештенство из Ваљева, након које је уприличена литија и
преломљен славски колач. Домаћини славе били су сви мештани Дупљаја.
Након тога, ученици су прошетали до школе посматрајући промене у природи у пролеће.
11. 05. 2022.Излет
Ученици првог разреда су у пратњи учитељице посетили дечје одељење градске
библиотеке Љубомир Ненадовић у Ваљеву. У посету је ишло свих 14 ученика првог
разреда.
Библиотекари су им говорили о значају читања и о томе како се постаје члан библиотеке.
Разговарали су о односУ према књигама и начину понашања у библиотеци. Учествовали
су у радионици „ Читам омиљену бајку“. Ученицима су подељени формулари и пропратна
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писма за родитеље, како би учланили своју децу у библиотеку.
Ученици су обишли град, трг Десанке Максимовић и Живојина Мишића, обишли Тешњар
и парк „ Пећина“.
У поподневним часовима су се вратили у Попучке.
13. 05. 2022. одржан је крос ученика наше школе, са почетком у 10:00 часова.
На кросу су учествовали сви ученици млађих разреда. Крос је реализован на школским
теренима.
Ученици су трчали у 4 категорије:
1./1 и 2. разред дечаци,
2./1 и 2. разред девојчице,
3./3 и 4. разред дечаци,
4./3 и 4. разред девојчице,
У ИО Дупљај је реализован крос РТС-а „Кроз Србију“. На кросу је учествовало пет
ученика ИО Дупљај.
Најбржи ученици су награђени дипломама. Сви ученици су похваљени за учешће на
кросу.
14. 05. 2022. ЧОС- Светски Дан птица селица, радионица- 3. разред, Светлана
Аксентијевић
20. 05. 2022. ЧОС- Светски дан пчела, радионица - 3. разред, Светлана Аксентијевић
16. 05. 2022. Ваннаставне активности „Сунце“ - радионица- Ивана Јовановић
19. 05. 2022. "Са природом на ти"
Краћи излет у околину, шетња до потока, уочавање биљног и животињског света,
разговор...- ученици 1 -4. разреда
24. 05. 2022.ЧОС, Паркови - плућа града. Европски дан паркова- радионица, ИО Дупљај,
И. Јовановић
25. 05. 2022. Угледни час, Свет око нас, 2. разред „Ваздух, услов живота“- Весна Бурнић
26. 05. 2022. Одржан састанак СВ за разредну наставу
-

Израда Школских програма за I, II, III и IV разред основне школе
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-

Надокнада часова у школској 2021/2022. години

-

Разно

31. 05. 2022. ЧОС-Светски дан борбе против пушења - „Дуван: претња нашој животној
средини“- ИО Дупљај, Ивана Јовановић
Ученик 4. разреда, Стефан Марковић, награђен је књигом за израду математичког
задатка у часопису Витез.
јун 2022.
2. 06. 2022. Слава цркве Вазнесења Христовог
Ученици првог и трећег разреда су посетили цркву Вазнесења Христовог у Попучкама
и учествовали у литији и сечењу славског колача. Ученици су позвани од стране локалног
свештеника јер црква обележава Спасовдан као сеоску славу.
3. 06. 2022. Обележен 5. јун-Светски дан заштите животне средине- 3. разред, Светлана
Аксентијевић
6. 06. 2022.Угледни час, Свет око нас „Животна средина и моје здравље“1.разред,Слађана Жарковић
6. 6. 2022. Излет
- У сарадњи са родитељима, наставном особљу и свештеником из Рабровице, ученици
четвртог разреда, у пратњи учитељице Наде Пантелић су посетили цркву, школу и
домаћинство Стефана Марковића у поменутом месту. Видели су родно место наше
песникиње Десанке Максимовић, научили више о цркви и прославили другов рођендан уз
игру, дружење и забаву.
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- Дипломе и награде на ликовном конкурсу „Витезово пролеће“ за ученике:
Матеју Тејића и Николину Пушић- 1. разред, Василију Симић, Луку Пимића и
Ђурђу Јеремић - 2. разред; Бојану Јеремић- 3. разред, Анђелију Пушић- 4. разред и
Одељењску заједницу 4. разреда;
Предложени ученици 4. разреда, Анђелија Пушић и Анђела Савић, за путовање на море у
организацији Центра за социјални рад Ваљево.
Током прве половине месеца јуна урађени су школски програми за сва четири разреда
и предати педагогу школе.
16. 06. 2022.Ваннаставне активности „Цветна чаролија“- Ученици су осликавали
каменчиће темпером и лаком за нокте, радионица- 1. разред, Слађана Жарковић;
17. 06. 2022. Реализовано тестирање ученика 4. разреда, стандардизованим тестом знања
који је укључио наставне области из Математике, Српског језика и Природе и друштва.
Тестове је израдио Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања. Анализу
успешности урадила учитељица Нада Пантелић и презентовала на седници СВ за
разредну наставу;
20- 21. 06. 2022.- Урађени Извештаји о стручном усавршавању и Планови ЛПР и предати
педагошкој служби школе;
24. 06. 2022. Одржана седма седница СВ за разредну наставу
-

Анализа реализације наставног плана и програма у разредној настави на крају шк.
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2021/22. године
-

Разматрање успеха и владања ученика у разредној настави на крају шк. 2021/22.
године;

-

Тестирање ученика 4. разреда;

-

Учешће ученика на такмичењима, смотрама и конкурсима током 4.
класификационог периода- награђени ученици;

-

Излети и посете;

-

Предлог за похвале и награде на крају школске године;

-

Стручно усавршавање у установи и обележавање важних датума;

-

Вођење педагошке документације;

-

Договор око реализације Родитељских састанака;

-

Разно

24- 25.06. 2022. Завршавање евиденције и документације ( Есдневник, ђачке књижице,
Матична књига)
27, 28 и 29. 06. 2022. Учешће чланова актива у реализацији Завршног испита ученика 8.
разреда (дежурни наставници и чланови комисије);
29. 06. 2022. Одржани родитељски састанци и подељене ђачке књижице;

Подносилац извештаја:
Слађана Жарковић
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6.5. Извештај Одељенског већа за предметну наставу
Време

Активности

Исходи реализације

август

1. Усвајање годишњег програма и плана већа, као и
планова свих образовно-васпитних активности за
школску 2021/ 2022.годину
2. Извештај о раду школе у школској 2020/
2021.години
3. Договор о начину стручног усавршавања
наставника у школској 2021/ 2022.години
4. Упознавање са календаром образовно-васпитног
рада за 2021/ 2022.годину
5. Снабдевеност уџбеницима и школским прибором
6. Текућа питања

1. Извршена је подела предмета и часова, усвојен је календар рада и дати су
рокови за доношење планова и програма. Одељењско веће је упознато са
новим члановима колектива. Усвојени су сви предложени глобалнооперативни планови рада за наставне и ваннаставне активности, као и
распоред часова. Родитељске састанке одржати од 10.9.2021. и изабрати
члана за Савет родитеља.
2. Извештај о раду школе у школској 2020/ 2021.години усвојен је и
образложено је шта је све урађено.
3. Годишњим програмом рада школе предвиђено је стручно усавршавање
наставника.
4. Чланови већа су упознати са календаром образовно-васпитног рада за 2021/
2022.годину.
5. Ученици су ове школске године сами набавили уџбенике, а ученици
националних мањина, који су добијали бесплатно преко школе, добили су
уџбенике на време.

септембар

1. Допуне школских програма у складу са новим
правилницима о наставном плану и програму
2. Израда распореда писмених и контролних вежби и
задатака за прво полугодиште школске 2021/
2022.године ( припремити податке за унос у базу )
3. Разно

1. Одељењско веће упознато са новим правилницима о наставном плану и
програму и допуном школског програма у складу са њим.
2. Усвојен је распоред писмених и контролних вежби и задатака за прво
полугодиште школске 2021/ 2022.године за разреднa веће V, VI, VII и VIII
разреда.
3. За обавезна ученичка давања ( осигурање, динар за библиотеку, спортски
динар и динар солидарности ) за школску 2021/ 2022.годину,новац треба
скупити до 1.10.2021.године. Савет родитеља и Школски одбор је одлучио
да и ове школске године дечју ужину у школи снабдева пекара
,,Швајцарија”.

новембар

1. Анализа реализације образовно-васпитног рада на
крају првог класификационог периода школске

1. Сви образовно-васпитни задаци су реализовани у потпуности по
предвиђеном наставном плану и програму за крај првог класификационог
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2021/ 2022.године
2. Анализа успеха и владања на крају првог
класификационог периода школске 2021/
2022.године
3. Текућа питања

јануар.

периода 2020/ 2021.године, што се може видети из свих дневника рада.
2. Детаљан извештај о успеху и владању ученика налази се у шк.
документацији

1. Анализа реализације наставног плана и програма на
крају првог полугодишта школске
2021/2022.године

1. Сви часови предвиђени наставним планом и програмом су реализовани
2. Општи успех ученика налази се у шк. документацији

2. Разматрање општег успеха ученика на крају првог
полугодишта школске 2021-2022.године
3. Разматрање владања ученика на крају првог
полугодишта школске 2021-2022.године
4. Разно

јун

1. Утврђивање реализације образовно-васпитних
задатака на крају наставне 2021/2022.године за
ученике осмог разреда
2. Утврђивање појединачног и општег успеха
ученика осмог разреда на крају
наставне
2021/2022.године
3. Утврђивање владања ученика осмог разреда на
крају наставне 2021/2022.године и доншење
одлука о изрицању васпитно-дисциплинских
мера.
4. Доношење одлука о похвалама и наградама
ученика осмог разреда:
-Вукове Дипломе
-Специјалне награде из појединих предмета-

1. Сви планирани образовно-васпитни задаци на крају школске 20202021.год.за ученике осмог разреда су у потпуности реализовани.
2. сви су школску годину завршили са позитивним успехом. сви имају
примерно владање.
3. У току ове школске године није било ученика носиоца Вукове дипломе, ни
ђака генерације, али је усвојена бодовна листа и прецизирано по којим
критеријумима ће убудуће бити вршен одабир.
4. Направљен је договор о реализацији припремне наставе, а евиденција ће
бити вођена у посебном дневнику.
5. Наставници су упознати са обавезама везаним за завршни испит.
6. Договорени су детаљи везани за прославу матуре.
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области предмета
-Ученик генерације
5. Доношење одлуке о организацији и извођењу
припремне
наставе
из
српског
језика,
математике,историје,географије, физике, хемије
и биологије.
6. Упознавање са календаром уписних активносту и
обавезама наставника везаних за организацију
око пријемних испита
8. Текућа питања
-договор о организацији матуре
јун

1. Анализа реализације образовно-васпитних задатака
на крају наставне 2021-2022.године за ученике 5.7.разреда.
2. Анализа успеха и владања на крају наставне 20212022.године за ученике 5.-7.разреда.
3. Предлози о похвалама и наградама ученика од
5.до7.разреда.
4. Текућа питања

1. Сви облици образовно-васпитног рада на крају наставне 2021 2022.године за ученике 5.-7.разреда су реализовани.
2. Извештај о успеху ученика на крају школске године је саставни део
Годишњег Извештаја о раду школе. Сви одлични ученици ће бити
награђени књигом.
Родитељски састанак ће се одржати 29.06.2022. године.

Предлози за унапређење наставе:
При планирању реализације наставних јединица неопходно је користити што више комбинованих метода, рада у паровима и групама што ће
подстицати развијање самосталности и креативности код деце;
Примена нових технологија (мултимедијалних презентација), као обогаћење, повећање могућности да ученик брже и лакше учи за време
часова (доминација визуелних медија);
Учествовање ученика у припремању материјала за реализацију наставних јединица – подстицање самосталног истраживачког рада.
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6.6. Извештај Стручног већа друштвених наука
– проф.српског језика и књижевности Невенка Видић
АКИВНОСТИ

ВРЕМЕ

Планирање редовне наставе, додатног и допунског
рада, припремне наставе,секција, усклађивање
планова рада због корелације, тематско повезивање
интегративних садржаја, планирање писаних вежби
и писмених задатака, такмичења, план часова у
предметној настави; План сарадње са родитељимаДан отворених врата и Дан отворене учионице;
Израда програма иновација; Плана тимске,
интегративне наставе; План семинара, угледних
часова, предавања;
Активности поводом Дечје недеље; додатне и
допунске наставе

РЕАЛИЗАЦИЈА

Урађени планови: редовне наставе, додатног и допунског рада,
припремне наставе,секција, усклађени због корелације, тематско
повезивани;, направљен и усклађен план писаних вежби,
писмених задатака;планирана такмичења; урађен план сарадње са
родитељима-Дан отворених врата; направљен план стручног
усавршавања, угледних часова;
август

септембар

Направљен план активности за Дечју недељу; реализовање
додатних и допунских часова.
Дискусија о прилагођености ученика 5. разреда; формирани
тимови за ИОП. ( табеларни и графички приказ успеха по
предметима и разредима; индивидуализовани планови рада)

Предлози за диференциран и индивидуализован рад,
рад по ИОП-у; Прилагођеност ученика 5. разреда;
Активности поводом Дечје недеље; додатне и
допунске наставе.

Спроведене активности поводом манифестације Дечја недеља,
ликовно стваралаштво, представе, одржана приредба поводом
дана Дечје недеље; реализовање додатних и допунских часова.
октобар

Тематски дан; додатна и допунска настава;

новембар

Одржан Тематски дан ,, Вук Стефановић Караџић''; реализовање
додатних и допунских часова.
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Анализа на крају 1.полугодишта; Напредовање
ученика који наставу прате по ИОП-у; Предлог мера
за побољшање успеха; Припреме за прославу
Светог Саве; Припремна настава за ученике осмог
разреда; Интезивирање додатног рада и припреме за
такмичења; семинар

Школска слава Свети Сава, приредба; школска
такмичења.

децембар

јануар

Урађена анализа успеха и владања, критеријуми оцењивања; дат
предлог мера за унапређење успеха ученика (Извештај о раду
школе за 1. полугодиште); На основу Правилника о такмичењима
и смотрама ученика направљен распоред школских такмичења;
Направљен план активности и подела задужења за прославу Дана
школе; (приредба, изложба ликовних радова, хор, уручивање
књига најбољим ученицима – фото докумнтација).
Одржана светосавска музичко-сценска приредба поводом школске
славе, ученици извели приредбу на српском, енглеском и
француском језику (музичка култура, српски језик, енглески језик,
француски језик); одржано школско такмичење из историје.

Педагог презентовао извештај о анализи посећених часова и
предлог за унапређење наставе; Подела задужења за организацију
приредбе поводом: 8.марта, Дат предлог НВ за избор уџбеника за
шк. 2021/22. Анализа коришћења мултимдијалне
наставе;реализовање припремне наставе за ученике осмог разреда.

Анализа посећених часова педагога и директора
школе; Припреме за прославу 8.марта, Анализа
коришћења наставних средстава, припремна настава
за ученике осмог разреда.
фебруар
Школско такмичење рецитатора, општинско
такмичење рецитатора, општинско такмичење
Књижевна олимпијада, општинско такмичење из
српског језика, општинско такмичење из историје;
припремна настава за ученике осмог разреда.
Пробни пријемни испит; припремна настава за
ученике осмог разреда.

Одржана приредба поводом Дана жена, одржано општинско
такмичење рецитатора у Центру за културу, општинска такмичења
из различитих предмета одржана по распореду из календара
такмичења

март

Спроведен пробни пријемни испит у холу школе; реализовање
припремне наставе за ученике осмог разреда.

81

Анализа успеха на крају школске године; Анализа
резултата са такмичења; Припремна настава за
ученике осмог разреда; Завршни испит; Анализа
резултата успеха на завршном испиту; Припрема за
завршну приредбу; Анализа стручног усавршавања,
реализација угледних часова, предавања...;
Предлози за унапређење наставе:

јун

Урађена анализа успеха и владања, такмичења – табеларни и
наративни опис и приказ; Предлог актива за доделу награда за
најбоље ученике-списак ученика; Одржан Завршни испит;Анализа
и извештај са Завршног испита; Анализа стручног усавршавања и
одржаних угледних часова;

-При планирању реализације наставних јединица неопходно је користити што више комбинованих метода, рада у паровима и групама
што ће подстицати развијање самосталности и креативности код деце,
-Примена нових технологија (мултимедијалних презентација), као обогаћење, повећање могућности да ученик брже и лакше учи за
време часова (доминација визуелних медија).
-Учествовање ученика у припремању материјала за реализацију наставних јединица – подстицање самосталног истраживачког рада.
-Усавршавање кроз читање и коришћење разноврсне литературе која унапређује наставни рад.
-Усавршавање и даље кроз радионице, угледне часове, предавања, трибине, семинаре.
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6.7. Извештај Стручног већа природних наука
– Милена Савић, наст. математике

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

АКТИВНОСТИ
Договор о коришћењу наставних средстава у циљу унапређења
наставе. Договор у вези израде планова рада и припремне
наставе за завршни испит, допунске и додатне наставе и
ваннаставних активности.

НОСИОЦИ

Чланови стручног већа
септембар.

Набавка и реконструкција постојећих наставних средстава и
план рада писмених и контролних задатака

Чланови стручног већа
октобар.

Анализа успеха на првом класификационом периоду и рад са
талентованим ученицима.

Чланови стручног већа
новембар

Упознавање и анализа законских регулатива, обрада тема за
поједине предмете и припрема ученика за такмичења.

Чланови стручног већа
децембар

Анализа успеха на крају првог полугодишта, план рада
писмених и контролних задатака и припреме ученика за
такмичење
Планирање организације Школског такмичења из математике,
разно

јануар

фебруар

Анализа успеха ученика на Општинским такмичењима и
припреме ученика за Окружн такмичење

март
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Чланови стручног већа
Чланови стручног већа

Чланови стручног већа

Избор уџбеника за школску 2021/2022. годину.
Анализа успеха ученика на Окружним такмичењима и
планирање припрема ученика осмих разреда за полагање
Завршног испита

Чланови стручног већа
Април

Праћење припрема ученика осмих разреда за полагање
Завршног испита

мај

Анализа успеха на крају другог полугодишта и Анализа рада
Стручног већа

јун

6.8. Извештај стручног актива за развој школског програма
Име и презиме
занимање

Чланови стручног већа
Чланови стручног већа

Улога у тиму

Јелена Симић ( 1.полугодиште) – Славица
Бијелић ( 2.полугодиште)

директор

Председник

Марија Савић, Ивана Дамњановић

педагог

Записничар

Драган Павловић

библиотекар

Члан

Милена Савић

проф. математике

Члан

Светлана Аксентијевић

проф. разредне наставе

члан
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ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ

Током године и на крају
сваком тромесечја

Актив

јануар 2022.

актив

Избор уџбеника

март2022.

актив

Анкетирање ученика за изборне предмете за шк.
2022/23.

јун 2022.

Актив, педагог

извештај

Праћење и анализа нових Правилника о наставним
плановима и програмима наставе и учења

Током 2022/23.

Актив

Записници

Планирање израде анекса Школских програма за
шк.2022/23.

Јун, август 2022.

актив

Школски програми

Планирање израде оперативних и глобалних планова
рада наставника за шк.2022/23.

Јун, август 2022.

актив

Глобални и опертивни планови
рада

АКТИВНОСТИ
Праћење реализације Школских програма за шк.
2021/22.
Анализа постојећих школских програма
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НАЧИН ПРАЋЕЊА
Педагошка документација

Педагошка документација

Педагошка документација

6.9. Извештај стручног актива за развојно планирање
време

септембар

Октобар

Новембар

активности

Носиоци
реализације

Разматрање претходног акционог плана
Доношење плана рада актива; Усклађивање докумената Развојни план, Школски програм, ГПРШ, глобални и
оператини планови запослених
Разматрање плана самовредновања
Класификациони период – анализа рада и идентификовање
проблема,
Уочавање снага и слабости школе

Децембар

Сагледавање постојећих ресурса школе – могућности школе
Класификациони период, осврт на акциони план - шта је
остварено

Сви чланови
учествују у
анализи у
доношењу
закључака

-План актива

Сви чланови
актива

Доношење плана самовредновања

Председнник,
сви чланови
актива

Извештај о успеху ученика са предлогом
мера за унапређење рада

Август

Анализа резултата завршног испита,Анализа акционог плана
за 2021/22.
Израда новог Развојног плана школе
Предлог Акционих планова за шк.2022/23.
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-разматрање о повезаности докумената

Полугодишњи извештај о раду школе
Тим за
самовредновање
и чланови
актива за РП

Анализа рада активаПрикупљање информација о
реализованим активностима/задацима/циљевима
Јун/

Исходи реализације

Сви чланови
актива

Компаративна анализа постигнућа по
стандардима (иницијални, полугодишњи,
пробни, завршни; анализа плана припремне
наставе; реализован АП за 2021/22;

6.10. Извештај тима за самовредновање
Име и презиме

занимање

Улога у тиму

Марија Савић, Ивана
Дамњановић

педагог

Председник

Ивана Јовановић

проф раз наставе

Записничар

Весна Бурнић

проф раз наставе

Члан

Марко Радојичић

ученик

Члан

Милена Савић

проф математике Члан

Невенка Видић

проф српс језика

Члан

Светлана Марковић

родитељ

Члан

Време

Носиоци
реализације

Активност

Очекивани исход-ЦИЉ
активности

Директор
До
септембра

Формирање тима и израда
плана рада за школску 202122. годину

Руководилац
тима

Формиран тим
Урађен план рада

Сви чланови

септембар

Договор о областима
самовредновања

Чланови тима

Расподела задужења унутар
тима

Одабрана област
квалитета за
самовредновање у овој
школској години
Подељени задаци
члановима тима

новембар –
децембар

Прилагођавање постојећих
или израда нових
инстумената.

Чланови тима

Извршено вредновање
области у складу са
Стандардима квалитета
рада установа

децембар мај

Обрада и анализа података

Чланови тима

Квантитативно и
квалитативно обрађени
подаци, анализирани са
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више аспекта

децембар јун

Извођење закључака и
писање извештаја са мерама
за унапређење

Чланови тима

јун и август

Анализа рада и прелог плана
рада за следећу шк. годину

Чланови тима

Уочене слабости и изнете
мере за унапређење
појединих подручја
(индикатора)

Извреднован рад и изнете
сугестије за побољшање

Тим за самовредновање у току школске 2021/22. године, направио је детаљан извештај и
АП за побољшање области - ЕТОС

ИНСТРУМЕНТИ
Испитивање је спроведено применом Гугл упитника, који су конструисани за ову
намену.
- Чек листа за наставнике, учитеље и стручне сараднике:
-

https://forms.gle/5Ps1Gw64VLCQyA9TA

-

Чек листа за родитеље:

-

https://forms.gle/jBhmhPkkCHRWSx3M6

-

Чек листа за ученике:

-

https://forms.gle/vBkNLTJHMGKx4RHr6

УЗОРАК
Узорак су чинили учитељи наставници и стручни сарадници ( N=15), ученици
(N=76) и родитељи (N=48).
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ПРОЦЕНА ОБЛАСТИ ЕТОС

Табела 1. 5.1. Успостављени су добри међуљудски односи.
Степен присутности показатеља
Показатељ

5.1.1. У школи постоjи доследно
поштовање норми коjима jе регулисано
понашање одговорност свих.
5.1.2. За дискриминаторско понашање
у школи доследно се примењуjу мере и
санкциjе.
5.1.3. За новопридошле ученике и
запослене у школи примењуjу се
разрађени поступци прилагођавања
нанову школску средину.
5.1.4. У школи се користе различите
технике за превенциjу и конструктивно
решавање конфликата.

1

2

3

4

Није присутан

Присутан у
мањој мери

Присутан у већој
мери

Присутан у
потпуности

Н

Р

У

Н

Р

У

Н

Р

У

Н

Р

У

f

1

/

4

3

5

11

5

10

21

6

33

40

%

6,7

/

5,3

20

10,4

14,5

33,3

20,8

27,6

40

68,8

52,6

f

1

1

9

1

6

15

5

7

15

8

34

37

%

6,7

2,1

11,8

6,7

12,5

19,7

33,3

14,6

19,7

53,3

70,8

48,7

f

/

1

5

1

1

8

9

10

18

5

36

45

%

/

2,1

6,6

6,7

2,1

10,5

60

20,8

23,7

33,3

75

59,2

f

1

1

3

3

5

16

6

11

17

5

31

40

%

6,7

2,1

3,9

20

10,4

21,1

40

22,9

22,4

33,3

64,6

52,6

Просечна оцена
стандарда по
подузорцима
ПРОСЕЧНА
ОЦЕНА
СТАНДАРДА
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ПРОСЕК
Н

Р

У

3,07

3,58

3,27

3,33

3,54

3,05

3,27

3,69

3,35

3

3,5

3,24

3,17

3,58

3,23

3,33

Увидом у Табелу 1 може се уочити да просечна оцена свих учесника у процесу самовредновања стандарда 5.1. Успостављени су добри
међуљудски односи износи 3,33.
На нивоу сва три подузорка сваки показатељ у оквиру овог стандарда процењен је просечном оценом преко 3.

Уочава се да су просечне оцене на подузорку ученика за већину процењиваних показатеља ниже у односу на
просечне оцене наставника и родитеља.
Најнижа просечна оцена уочава се на показатељима 5.1.2. За дискриминаторско понашање у школи доследно се
примењуjу мере и санкциjе и 5.1.4. У школи се користе различите технике за превенциjу и конструктивно решавање
конфликата и износи 3,24.

Табела 2.5.2. Резултати ученика и наставника се подржаваjу и промовишу.
Степен присутности показатеља
Показатељ

5.2.1. Успех сваког поjединца, групе
или одељења прихвата се и промовише
као лични успех и успех школе.
5.2.2. У школи се примењуjе интерни
систем награђивања ученика и
запослених за постигнуте резултате.
5.2.3. У школи се организуjу различите
активности за ученике у коjима свако
има прилику да постигне
резултат/успех.

1

2

3

4

Није присутан

Присутан у
мањој мери

Присутан у већој
мери

Присутан у
потпуности

Н

Р

У

Н

Р

У

Н

Р

У

Н

Р

У

f

2

1

5

1

2

12

6

8

17

6

37

42

%

13,3

2,1

6,6

6,7

4,2

15,8

40

16,7

22,4

40

77,1

55,3

f

4

3

12

3

3

13

7

6

11

1

36

40

%

26,7

6,3

15,8

20

6,3

17,1

46,7

12,5

14,5

6,7

75

52,6

f

/

4

7

1

3

16

10

12

18

4

29

35

%

/

8,3

9,2

6,7

6,3

21,1

66,7

25

23,7

26,7

60,4

46,1
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ПРОСЕК
Н

Р

У

3,06

3,69

3,26

2,33

3,56

3,04

3,2

3,37

3,06

5.2.4. Ученици са сметњама у развоjу и
инвалидитетом учествуjу у различитим
активностима установе.

f

/

/

1

1

4

6

6

8

15

8

36

54

%

/

/

1,3

6,7

8,3

7,9

40

16,7

19,7

53,3

75

71,1

Просечна оцена
стандарда по
подузорцима

3,46

3,66

3,60

3,01

3,57

3,24

ПРОСЕЧНА
ОЦЕНА
СТАНДАРДА

3,27

Анализом Табеле 2 може се уочити да су сви испитивани показатељи у оквиру стандарда 5.2. Резултати ученика и наставника се
подржаваjу и промовишу процењени просечном оценом преко 3, а просечна оцена је 3,27.

На нивоу подузорака, најнижа укупна просечна оцена је добијена на подузорку наставника, а показатељ чија процена
је томе допринела је 5.2.2. и односи се на примену интерног система награђивања запослених за постигнуте резултате. На
наведеном показатељу је истовремену и најнижа укупна просечна оцена и то 2,33.

Табела 3. 5.3. У школи функционише систем заштите од насиља.
Степен присутности показатеља
Показатељ

5.3.1. У школи jе видљиво и jасно изражен
негативан став према насиљу

1

2

3

4

Није присутан

Присутан у
мањој мери

Присутан у већој
мери

Присутан у
потпуности

Н

Р

У

Н

Р

У

Н

Р

У

Н

Р

У

f

/

1

9

2

3

7

3

5

19

10

39

41

%

/

2,1

11,8

13,3

6,3

9,2

20

10,4

25

66,7

81,3

53,9
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ПРОСЕК
Н

Р

У

3,53

3,71

3,21

5.3.2. У школи функционише мрежа за
решавање проблема насиља у складу са
Протоколом о заштити деце/ученика од
насиља, злостављања и занемаривања у
образовно-васпитним установама.
5.3.3. Школа организуjе активности за
запослене у школи, ученике и родитеље,
коjе су директно усмерене на превенциjу
насиља.
5.3.4. Школа организуjе посебне
активности подршке и васпитни рад са
ученицима коjи су укључени у насиље
(коjи испољаваjу насилничко понашање,
трпе га или су сведоци).

f

/

1

12

3

9

13

6

7

20

6

31

31

%

/

2,1

15,8

20

18,8

17,1

40

14,6

26,3

40

64,6

40,8

f

1

5

15

6

7

17

5

11

14

3

25

30

%

6,7

10,4

19,7

40

14,6

22,4

33,3

22,9

18,4

20

52,1

39,5

f

1

4

14

6

6

15

4

12

18

4

26

29

%

6,7

8,3

18,4

40

12,5

19,7

26,7

25

23,7

26,7

54,2

38,2

Просечна оцена
стандарда по
подузорцима

3,2

3,42

2,92

2,67

3,16

2,77

2,73

3,25

2,82

3,03

3,38

2,93

ПРОСЕЧНА
ОЦЕНА
СТАНДАРДА

3,11

Увидом у Табелу 3 може се уочити да је већина испитиваних показатеља у оквиру стандарда 5.3. У школи функционише
систем заштите од насиља процењени просечном оценом преко 3 и износи 3,11.
На нивоу подузорака, најнижа просечна оцена на овом стандарду добијена је на подузорку ученика и износи 2,93.
Најнижа просечна оцена на нивоу целог узорка уочава се на показатељу 5.3.3. Школа организуjе активности за
запослене у школи, ученике и родитеље, коjе су директно усмерене на превенциjу насиља.
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Табела 4.5.4. У школи jе развиjена сарадња на свим нивоима.
Степен присутности показатеља
Показатељ

5.4.1. У школи jе организована сарадња
стручних и саветодавних органа.
5.4.2. Школа пружа подршку раду
ученичког парламента и другим ученичким
тимовима.
5.4.3. У школи се подржаваjу инициjативе
и педагошкaе аутономиjе наставника и
стручнихсарадника.
5.4.4. Родитељи активно учествуjу у
животу и раду школе.

1

2

3

4

Није
присутан

Присутан у
мањој мери

Присутан у
већој мери

Присутан у
потпуности

f

/

3

5

7

%

/

20

33,3

46,7

f

/

5

4

6

%

/

33,3

26,7

40

f

/

3

8

4

%

/

20

53,3

26,7

f

/

6

6

3

%

/

40

40

20

f

/

3

9

3

%

/

20

60

20

ПРОСЕК

3,27

3,06

3,06

2,8
5.4.5. Наставници, ученици и родитељи
организуjу заjедничке активности у циљу
jачањаосећања припадности школи.

ПРОСЕЧНА
ОЦЕНА
СТАНДАРДА

3

3,04

Стандард5.4. У школи jе развиjена сарадња на свим нивоима процењивали су само наставници. Просечна оцена на нивоу стандарда
износу 3,04. Најнижа просечна оцена добијена је на показатељу 5.4.4. Родитељи активно учествуjу у животу и раду школе.и

износи 2,8.
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Табела 5. 5.5. Школа jе центар иновациjа и васпитно-образовне изузетности.

Степен присутности показатеља
Показатељ

5.5.1. Школа jе препознатљива као центар
иновациjа и васпитно-образовне
изузетности у широj и ужоj локалноj и
стручноj заjедници.
5.5.2. Наставници континуирано
преиспитуjу сопствену васпитно-образовну
праксу, мењаjу jе и унапређуjу.
5.5.3. Наставници нова сазнања и искуства
размењуjу са другим колегама у установи и
ван ње.
5.5.4. Резултати успостављеног система
тимског рада и партнерских односа на свим
нивоима школе представљаjу примере
добре праксе.
5.5.5. Школа развиjа иновативну праксу и
нова образовна решења на основу
акционих истраживања.

1

2

3

4

Није
присутан

Присутан у
мањој мери

Присутан у
већој мери

Присутан у
потпуности

f

1

4

7

3

%

6,7

26,7

46,7

20

f

/

1

11

3

%

/

6,7

73,3

20

f

/

/

11

4

%

/

/

73,3

26,7

f

1

3

9

2

%

6,7

20

60

13,3

f

/

5

9

1

%

/

33,3

60

6,7

2,73

ПРОСЕЧНА
ОЦЕНА
СТАНДАРДА

2,95

ПРОСЕК

2,8

3,13

3,27

2,8
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Стандард5.5. Школа jе центар иновациjа и васпитно-образовне изузетности процењивали
су само наставници.Просечна оцена на нивоу стандарда износу 2,95.Најнижа просечна оцена
добијена је на показатељу 5.5.5. Школа развиjа иновативну праксу и нова образовна решења на

основу акционих истраживања.и износи 2,73.
Табела 6.Завршна процена
СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА

Процена
остварености
стандарда
3,33

Ниво остварености

5.2. Резултати ученика и наставника се подржаваjу и
промовишу.
5.3. У школи функционише систем заштите од насиља.

3,27

3

3,11

3

5.4. У школи jе развиjена сарадња на свим нивоима.

3,04

3

5.5. Школа jе центар иновациjа и васпитно-образовне
изузетности.
Оствареност стандарда квалитета област:

2,95

3

3,14

3

5.1. Успостављени су добри међуљудски односи.

ЕТОС

3

Увидом у Табелу 6 уочава се да се просечне оцене процењиваних стандарда у оквиру
области Етос крећу од 2,95 (5.5. Школа jе центар иновациjа и васпитно-образовне изузетности) до
3,33 (5.1. Успостављени су добри међуљудски односи).
Ниво остварености процењиваних стандарда у оквиру области Етос износи 3 за све
процењиване стандарде.
Укупан ниво остварености утврђен у области ЕТОС износи 3.

6.11. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ
Циљеви рада : успостављање интерног система праћења квалитета у школи, координисање
свих активности и мера које предузимају стручни органи, тимови и педагошки колегијум.
Број одржаних састанака: 2.

САДРЖАЈ РАДА
Области рада

Реализовани
садржаји

Програми
рање,
планирање и
извештавање

Формирање
тимова , актива
и избор
руководилаца и
координатора
Израда
Годишњег плана
рада школе
Израда планова
свих тимова и
већа за годишњи
план рада школе
и његово
усвајање у
складу са
школским
програмом,
развојним
планом и
годишњим
календаром
Израда ИОП 1 и
ИОП 2 за
ученике којима
је потребна
додатна
подршка у
настави

Усмерити
планирање
образовно-

Није
реализовано

Садржаји рада
који нису
планирани а
урађени су
током школске
године

Исходи/ показатељи
успешности

Оцена
успешности од
стране тима
или особе
задужене за
евалуацију

Упознавање са
дописима
МПНТР у вези
са
организацијом
и
реализацијом
образовно васпитног рада
у основној
школи у
школској
2021/2022. и
мерама
заштите током
пандемије
ковид 19

Урађени
индивидуални
образовни
планови,
годишњи и
месечни планови
Урађени ИОП-и
заученике који су
обухваћени
планом

У
потпуности
остварен,
100%

Израда
предлога
Oперативног
планa основне
школе за
организацију и
Израда ИОП 3
реализацију
за ученике који образовноимају потребу
васпитног рада
за
продубљеном и по посебном
програму за
проширеном
обрадомнастав рад у
ног градива, те условима
показују
пандемије
посебна
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Записници са
састанака тима
Стручно упутство
за организацију и
реализацију
образовно васпитног рада у
основној школи у
школској
2021/2022.години
Упутство о
мерама заштите
здравља ученика
и запослених за
основне и средње
школе (
препоруке за
безбедан повратак
у школе током
трајања пандемије
COVID -19)

васпитног рада
на развоj и
остваривање
циљева
образовања и
васпитања,
стандарда
постигнућа/исхо
да у наставним
предметима и
општих
међупредметих
и предметних
компетенциjа

интересовања
за додатни рад

вируса covid19
Израда
планова по
новом
програму за 4.
и 8. разред
следеће
школске
године у
складу са
исходима

Прављење
извештаја свих
тимова , актива
и већа за
годишњи
извештај
Настава и
учење

Обука
наставника о еучионици

Организација
тематских дана
у настави свих
предмета

Реализација
угледних и
огледних часова
и анализа истих

Увид у
сертификате,
припреме часова

У
потпуности
остварен,
100%

Увид у
евиденцију у ЕС
дневнику
Увид у Гугл
учионицу и
школску
платформу

Посета
директора,
педагога
часовимаи
анализа истих
Образовна
постигнућа
ученика

Урађени планови
за прво и друго
полугодиште

Израда
плана
додатне и
допунске
наставе

Увид у резултате
ученика са
пробног завршног
испита
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У
потпуности
остварен,
100%

Анализа
резултата
осмака на
завршном
испиту у јуну
2021.
Награђени су и
похваљени
ученици који су
учествовали на
такмичењима
Подршка
ученицима

Примена
различитих
техника
праћења
резултата
учења, уз
примену
формативног и
сумативног
оцењивања

Oрганизација
изложби
Ученичких
ликовних
радова
Реализација
хуманитарне
акције на нивоу
града„Чеп за
хендикеп“
Стручно
усавршавање
наставника
у циљу
развијања
компетенција
за
превентивни
рад
са
ученицима и
родитељима
Узроци
недисциплинова
ног понашања
ученика на часу
и
карактеристике
добре
дисциплине
( педагог, март
2022)
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Активности
током Дечје
недеље

Изложбе и онлине
садржаји поводом
прославе Нове
године и Божића
и припреме за
прославу школске
славе Св. Сава.

У
потпуности
остварен,
100%

Ускршњи
вашар, април
2022
Самовредновањ
е – Етос (јун
2022)
Етос

Реализација
радионице на
тему
„Одговоран
однос према
здрављу“
Учешће у
хуманитарним
акцијама
Побољшан
квалитет и
квантитет
сарадње и
партнерских
односа на
релацији
родитељ- школа
кроз
правовремену
информисаност
и заједно
инициране
активности

Радионица о
ненасилној
комуникацији
и одржавању
коректних
међусобних
односа и
поштовању
различитости

У
потпуности
остварен,
100%

Организовати
трибине и
дебате за
ученике и
родитеље на
различите теме
(насиље,
пубертет,
васпитавање,
болести
зависности,
страхови )

Самовредновањ
е – Етос (јун
2022)
Организација
рада школе и
управљање
људским и
материјалним
ресурсима

Ажурирање
огласне табле,
сајта и фејсбук
странице

Појачано
дежурство
наставника

Организација
Стручног
усавршавања
(похађање
семинара)

Огласна табла,
сајт и фејсбук
страница су
редовно
ажуриране
На почетку
школске године
направљен план
коришћења
постојећих
наставних
средстава и

Спровођење
анкете о
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У
потпуности
остварен,
100%

самовредновању
управљања и
организације
рада школе

просторија у
складу са типом
наставе због
пандемије вируса
COVID
19

Прављење
Плана
коришћења
постојећих
наставних
средстава и
просторија у
складу са типом
наставе због
пандемије
вируса COVID
19

Увид у резултате
анкете о
самовредновању
организације рада
школе

Направљен нов
план рада и
коришћења
просторија по
престанку
важења мера
COVID 2019
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РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ШКОЛЕ У 2021/2022.години
OБЛАСТ : ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ

Развојни циљ 1.

Критеријум успеха:

Израда прегледног и садржајног школског
програма и годишњег плана рада школе
који садржи све елементе предвиђене
законом и одговара потребама наше школе
у складу са планираним образовним
циљевима

Једнообразни,садржајни и прегледни школски програм и
годишњи план рада са потпуно интегрисаним образовним
циљевима и усклађеним свим осталим актима који из њега
произлазе

Задаци

Критеријум успеха за
задатак

Активности за сваки задатак

Актив
ност
реализ
ована

Задатак
остварен
у%

Ускладити ШП са
новим правилнцими
и програмом који су
усмерени на исходе
као и израда нових
ШП за све разреде

ШП усклађен је са
новим правилницима
и програмом који су
усмерени на исходе

✓

100%

Садржајно и
временски
међусобно усладити
ШП у оквиру
разреда

Програми ШП
међусобно су
садржајно и
временски усклађени

✓

100%

У изради ШП
водити рачуна о
међупредметним
компетенцијама

ШП садржи
међупредметне
компетенције

Састанак стручних већа по
разредима
Анализа ШП
Израда ШП
Редовно информисање о
правилницима и евентуалним
изменама
Састанак стручних већа по
предметима
Анализа ШП
Израда ШП који су међусобно
садржајно и временски усклађени
Редовно информисање о
правилницима и евентуалним
изменама
Састанак стручних већа по
предметима
Анализа ШП
Израда ШП који садрже
међупредметне компетенције

У ГП одредити
оријентационе
рокове за проверу
остварености
стандарада/исхода

ГП садрже
оријентацине рокове
за проверу
остварености
стандарда/исход

Израда ГП који су
прилагођени
специфичностима
одељења

ГП прилагођени су
специфичностима
одељења

Састанак стручних већа по
предметима
Анализа ГП
Израда ГП који садрже
оријентационе рокове за проверу
остварености стандарда/исход
Састанак стручних већа по
предметима
Анализа ГП
Израда ГП који су прилагођени
специфичностима одељења
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✓

100%

✓

100%

✓

100%

Израда ГП који
садрже планове
ИОПа 1,2,3

ГП садрже планове
ИОПа 1,2,3

Израда планова
ваннаставних
активности на
основу
интересовања
ученика
У ГП рада школе
унети све посебне
планове рада (
секције,тимови,дире
ктор,стручни
сарадници...)

ГП садржи планове
ваннаставних
активности на основу
интересовања
ученика

Израдити све
планове по
јединственој
структури у
електронском
облику
Објављивање и
редовно ажурирање
ШП и ГП на сајту
школе

ГП садржи све
појединачне ,
посебен планове рада
(
секције,тимови,дирек
тор,стручни
сарадници...)
Сви планови и
програми имају
јединствену
структуру и израђени
су у електронском
облику
ШП и ГП доступни
су на сајту школе

Састанак стручних већа по
предметима
Анализа ГП
Израда ГП који садрже планове
ИОПа 1,2,3
Састанак стручних већа по
предметима
Анализа ГП
Израда ГП који садрже ваннаставне
активности на основу интересовања
ученика
Састанак Тима за развој ШП
Анализа ШП и ГП
Израда ШП и ГП рада школе који
садржи све посебне планове рада

✓

100%

✓

100%

✓

100%

Састанак Тима за развој ШП
Анализа ШП и ГП
Израда ШП и ГП у јединственој
структури и облику

✓

100%

Састанак Тима за развој ШП
Анализа ШП и ГП
Постављање и ажурирање ШП и
ГП на сајту школе

✓

100%

Закључак актива за РП који се односи на ОВАЈ РАЗВОЈНИ ЦИЉ:

Реализација
задатака за овај
развојни циљ
предвиђена је за:
Континуирано
2021-2026

У школској
2021/2022.
задаци су
реализовани
:
Потпуно

Активности
на
достизању
овог циља:

Анализом
ефеката
усагласили
смо се:

Циљ је
остварен

Да треба
наставити са
активностима
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Остале
напомене:

Председник
актива
Чланови актива

OБЛАСТ

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И
МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА
Развојни циљ 1.
У наредном периоду у школи ће се
развијати праведно, транспарентно и
демократично руковођење са већим
степеном одговорности у менаџменту
школе, које ће допринети повећању
ефикасности и успешности остваривања
постављених образовних циљева, али и
континуирано спровођење
самовредновања и вредновања рада
школе.

Критеријум успеха:
Повећана одговорност запослених довела је до
редовног и континуираног рада у тимовима који се
баве специфичним задацима и који доприносе
ефикаснијем и успешнијем остваривању
постављених образовних циљева.
Сви запослени на основу самовредновања
планирају свој рад и тиме доприносе бољем
вредновању рада школе.
Сви запослени раде на имиџу школе и креирању
позитивне радне климе

Мера 5
Задаци

Критеријум успеха
за задатак

Упознати све запослене
са систематизацијом
радних места и
поделом задужења у
текућој години

Сви запослени
упознати су са
расподелом
задужења – наставне
и ваннаставне
активности

Ефикаснија
организација Тимова и
редовно извештавање о
резултатима рада истих

Сви тимови у школи
имају јасан план
рада, унутрашњу
организацију и
редовно извештавају
о резултатима свог
рада
Директор и
педагошкопсихолошка служба
редовно посећују
часове и велики број
наставника користи
самовредновање у
планирању рада

Унапређење
педагошкоинструктивног увида и
надзора рада и
мотивисање
запослених на
самовредновање

Активности за сваки задатак

Актив
ност
реализ
ована

-Израда решења о задужењима за
текућу школску годину
-Информисање запослених о
задужењима и одговорностима
које из истих произлазе
-Редовно праћење реализације
свих облика рада који су предмет
решења
Формирање тимова и ажурирање
чланова и плана рада

✓
100%

✓

Планови рада тимова
Квартални извештаји тимова ( а по
потреби чешће)
Посете директора часовима са
јасним циљевима исте
Посете психолога и педагога
часовима
Наставници током планирања рада
користе самовредновање и
прилагођавају методе,облике рада
у складу са резултатима
самовредновања
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Задатак
остваре
ну%

90%

✓
100%

Закључак актива за РП који се односи на ОВАЈ РАЗВОЈНИ ЦИЉ:

Реализација
задатака за овај
развојни циљ
предвиђена је за:
Континуирано
2021-2026

У школској
2021/2022.
задаци су
реализовани
:
Потпуно

Активности
на
достизању
овог циља:

Анализом
ефеката
усагласили
смо се:

Циљ је
остварен

Да треба
наставити са
активностима

Остале
напомене:

Председник актива:

Чланови актива:

OБЛАСТ

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И
МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА
Развојни циљ 2
У наредном периоду интензивније
радити на менаџерским пословима ,
обезбеђивању додатних финансијских
средстава за побољшање услова
рада,развијање механизма за мотивисање
запослених као и јачање сарадње са
локалном заједницом
Мера 7
Мера 12
Задаци

Аплицирање на
пројекте за опремање
школе,стручно
усавршавање
запослених и
побољшање општих
услова рада

Критеријум успеха
за задатак

Одобрени пројекти
који за циљ имају
опремање
школе,стручно
усавршавање
запослених и
побољшање општих
услова рада
Продубљивање и
Редовна и
проширивање сарадње контуирана сарадња
са
са свим
установама,организациј установама,организа
ама и локалном
цијама ,локалном
заједницом
заједницом која
директно утиче на
квалитет рада школе
Развијање механизма за Јасно формулисан
мотивисање
систем награђивања
запослених и рад на
или похвале ( јавне

Критеријум успеха:
Менаџмент школе интензивније и плански ради на
обезбеђивању додатних финансијских средстава и
појачана јесарадња са свим релевантним чиниоцима
у локалној заједници.

Активности за сваки задатак

Актив
ност
реализ
ована

Праћење расписаних конкурса за
пројекте

✓

Израда пројеката

Задатак
остваре
ну%

30%

Реализација пројеката по њиховом
плану и динамици
Праћење и учествовање у
активностима установа и
организација које могу допринети
квалитету рада школе
Учествовање у активностима
локалне заједнице који доприносе
бољем имиџу школе
Сачињен правилник о
награђивању запослених који се
доследно примењује
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✓
100%

✓

побољшању
међуљудских односа у
колективу

афирмације )
запослених који
додатним радом
доприносе
квалитету рада
школе и њеном
бољем имиџу

50%

Заједничке активности запослених
у циљу унапређења међуљудских
односа

Закључак актива за РП који се односи на ОВАЈ РАЗВОЈНИ ЦИЉ:
Реализација
задатака за овај
развојни циљ
предвиђена је за:
Континуирано
2021-2026

У школској
2021/2022.
задаци су
реализовани
:

Активности
на
достизању
овог циља:
Циљ је
делимично
остварен

Делимично

Анализом
ефеката
усагласили
смо се:

Остале
напомене:

Да треба
наставити са
активностима

Председник актива:

Чланови актива:
Датум:

OБЛАСТ ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА

Развојни циљ 1. :
Подстицање личног,професионалног и
социјалног развоја ученика
мере (1, 2, 3, 4, 5 и 11)

Критеријум успеха:
За 15 % повећан број ученика укључених у
разноврсне активности у којима ће испољити
позитивне стране своје личности, што је основ за
већа постигнућа и добру професионалну
усмереност.

Задаци

Критеријум успеха
за задатак

Активности за сваки задатак

Актив
ност
реали
зован
а

Активирање већег
броја секција и
унапређивање и
осавремењивање рада
постојећих
(мера4)

Проширен избор
секција( за 30%)

✓

Унапређивање
реализације и прећење

За 10% смањен број
ученика укључених

Анкетирати ученике од 5. до
8.разреда који нису укључени ни у
једну секцију
Анализа резултата анкете и
формирање група ученика према
интересовањима
Израда плана рада секција и
подела задужења
Унапређење рада новинарсколитерарне секције формирањем
школског листа
Прикупљање података о броју
ученика који похађају допунску
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Задатак
остваре
ну%

100%

✓

ефеката
допунске наставе
(мера2)

у допунску наставу
због побољшања
успеха

наставу из одређеног предмета
Тимски рад у планирању допунске
наставе ради унапређења

100%

Праћење броја ученика
на часовима допунске наставе
током године и успеха ученика

Обележавање
значајних датума и
других културних,
хуманитарних и
спортских активности у
школи
(мера4)

Спровођење програма
професионалне
оријентације за
ученике(мера11)

Промовисање здравих
стилова живота и
заштите животне
средине
(мера4)
У школи се примењује
ИОП за ученике из
осетљивих група и
свим другим којима је
потребна. (мера 2)
Организовање
радионица за ученике
(мера2)

Преко 80% ученика
узима учешће у
различитим
активностима у
школи и ван ње.
Повећана
мотивација ученика
за учешће у животу
школе.

Састављање извештаја о
постигнутим
променама
Обавештење родитеља о
присутности на часовима допунске
наставе.
Тим за ваннаставне активности
израђује план

Организовање
Разноврсних активности ученика у
школи и ван ње( Дан земље,Дан
детета,Дан без дуванског дима,Дан
воде),манифестација( Дечја
недеља,У сусрет празницимаВаскршњи и Божићни вашар
Даншколе,Св.Сава,спортске
активности,изложбе,посете..)
Писање годишњег извештаја
Ученици обухваћени Едукација одељенских старешина
програмом
Реализација програма
професионалне
професионалне орјентације кроз
орјентације и
програме одељенске
оснажени у
заједнице,радионице и сарадњу са
препознавању
средњим школама посебно у 7. и 8.
будућих занимања
разреду.
Реални сусрети са родитељима
различитог занимања.
Посета занатским радионицама и
предузећима.
Израда извештаја
Ученици
Подстицање ученика да брину о
подстакнути и
свом здрављу кроз боравак у
оснажени да здраво
природи,организовање
зиве
кросева,спортских такмичења...

✓
100%

✓

100%

✓

100%

Обухваћени ученици
од 1. до 8. разреда.

Интентификовање ученика.

✓

100%

Преко 80% ученика
узима учешће у
различитим
радионицама.
Повећана

Организовање едукативних
радионица са следећим темама
1.раз. Почетно читање и писање
2.-5.раз. Како учимо
1.-8. раз. Радне навике

✓

100%
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мотивација ученика
за учење.

2.-5.раз. Како се мери наше знање
5.раз.Методе и технике
рационалног уцења
Састављање извештаја о
постигнутим
променама

Закључак актива за РП који се односи на ОВАЈ РАЗВОЈНИ ЦИЉ:
Реализација
задатака за овај
развојни циљ
предвиђена је за:
Континуирано
2021-2026

У школској
2021/2022.
задаци су
реализовани
:
Делимично

Активности
на
достизању
овог циља:

Анализом
ефеката
усагласили
смо се:

Циљ је
делимично
остварен

Да треба
наставити са
активностима

Остале
напомене:

Председник актива

Чланови актива

Датум:

ОБЛАСТ:ЕТОС
Развојни циљ 1.
Побољшати квалитет и квантитет сарадње и
партнерских односа на релацији родитељшкола кроз правовремену информисаност и
заједно инициране активности
(Мера 11 и 7)

Критеријум успеха – исход – ефекат – промена:
родитељи су редовно информисани о свим збивањима у
школи и напредовању ученика
реализовани тематски састанци, трибине, предавања
-Родитељи мотивисани за даљу сарадњу
-Одржане планиране заједничке активности
родитељи укључени у школске активности

Задаци

Правовремено
информисање
родитеља/стар
атеља

Критеријум успеха за
задатак
80% родитеља је
редовно информисано о
свим збивањима у школи.
Распоред дана отворених
врата за сваког наставник;
Правовремене
информације о
напредовању ученика,

Активности

Активност
реализован
а-ко и када
вреднује

Родитељи редовно
информисани о свим
збивањима у школи.

ПП служба
,разредне
старешине,д
иректор

На истакнутом месту и на
школском сајту, постоји
распоред дана отворених

ПП служба
,разредне
старешине

врата за свако одељење у
школи
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Задатак
остварен у
%
100

Организовање
и реализација
едукације
родитеља о
важним
васпитним
темама

доступним ресурсима

Правовремене информације о
напредовању ученикаодржана четири родитељска
састанка

Разредне
старешине

70 % реализованих
тематских састанака,
трибинеа, предавања

Спроведене две
анкете,анкетирани родитељи
о животу,раду и безбедности
деце у школи,анкетирано по 5
родитеља из сваког одељења
случајним избором

Крај првог и
крај другог
полугодишта
ПП
служба,дире
ктор,наставн
ици и
учитељи

Реализација тематских
састанака :

Септембар
2019.-Јун
2020.

Родитељи мотивисани за
даљу сарадњу.
Путем евалуационих
листића утврђено
позитивно мишљење
родитеља о начину
корисности добијених
информација

-Водич за родитеље првака;

90%

-Адаптација ученика 5.
Разреда
-Радне навике и
мотивисаност ученика
-Саветодавни рад са
родитељима

Укључивање
родитеља у
школске
активности

Одржано 80% планираних
заједничких активности
,50% родитеља укључено у
школске активности

-Организација одласка
ученика првог разреда на
представу у Дом културепоклон града Ваљева ђацима
првацима

Септембар
2021.

-Укључивање родитеља у
организацију излета ученика
млађих разреда,посета и
осталих знаменитости у
околини

Октобар
2021.

-Организација одласка
ученика млађих разреда на
позоришну представу у Дом
културе

Октобар
2021.

-Прослава Св.Саве-приредба

Јануар 2022.

Учитељи,ди
ректор,родит
ељи

Учитељи,ди
ректор,родит
ељи

Учитељи,ди
ректор,родит
ељи

Ученици,
наставници,у

108

90%

читељи

-Матурско вече ученике за
VIII разреда у холу школе

Јун 2022.
Ученички
парламент,д
иректор,наст
авници,роди
тељи

Закључак актива за РП који се односи на ОВАЈ РАЗВОЈНИ ЦИЉ:
Реализација
задатака за овај
развојни циљ
предвиђена је за:
Континуирано
2021-2026

У школској
2021/2022.
задаци су
реализовани
:
Делимично

Активности
на
достизању
овог циља:

Анализом
ефеката
усагласили
смо се:

Циљ је
делимично
остварен

Да треба
наставити са
активностима

Развојни циљ 2. Повећање
безбедности и сигурности ученика у
школи и пријатан школски амбијент за
све
(Мера 3)

Задаци

Побољшавање
квалитета рада
дежурних
наставника

Критеријум
успеха за задатак

100% ефикасно
дежурство,
смањен број
случајева насиља

Остале
напомене:

Председник актива:
Чланови актива:

Критеријум успеха – исход – ефекат – промена:
Нема забележених случајева насиља нити угрожавања
безбедности ученика или запослених.
90% побољшан имиџ школе у очима ученика, родитеља
и локалне заједнице
90% смањен облик вршњачког насиља, добри односи
међу ученицима

Активности за сваки
задатак

Направљен распоред
дежурних
наставника:свакодневно
дежурство два наставника
и два учитеља и у првој и у
другој смени-у холу,на
спрату и у школском
дворишту
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Активност
реализована-ко и

када вреднује

Септембар 2021
Наставници,учитељ
и ,директор

Зада
так
оства
рен у
%

100

Формирањe
мреже за
решавање
проблема
насиља и
предузимање
превентивних
активности

90% смањен
степен насиља у
школи
Задовољнији и
сигурнији
ученици,60%учит
еља обухваћено
семинаром

Појачано дежурство
наставника и учитеља како
би се побољшала
безбедност ученика за
време празника

Децембар 2019.Фебруар 2020.

Формиран тим за
превенцију насиља који
доприноси смањењу
степена насиља у
школи,као и ангажовање и
допринос Ученичког
парламента

Септембар 2021.

Прослава Св.Савеприредба

Јануар 2022.

Матурско вече ученике за
VIII разреда у холу школе

Јун 2022.

Улазни простор школе
уређиван ученичким
радовима на паноима у
скалду са задатим темама и
годишњим добима
Оплемењен простор за
индивидуалне разговоре
ученика и наставника

Септембар 2021.Јун 2022.
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Наставници,учитељ
и, директор

Тим за насиље у
школи

Ученици,
наставници,учитељ

Ученички
парламент,директор
,наставници,родите
љи

100

Закључак актива за РП који се односи на ОВАЈ РАЗВОЈНИ ЦИЉ:
Реализација
задатака за овај
развојни циљ
предвиђена је за:

У школској
2021/2022.
задаци су
реализован

Активности
на
достизању
овог циља:

Анализом
ефеката
усагласили
смо се:

Континуирано
2021-2026

Потпуно

Циљ је
остварен

Да треба
наставити са
активностима

Развојни циљ 3. Оснаживање ученичке
иницијативе (активна партиципација
ученика преко Ученичког парламента)

Остале
напомене

Председник
актива
Чланови актива

Критеријум успеха – исход – ефекат – промена:
80% ученичких предлога стављено на разматрање,
уграђени у документа и успешно реализовани

(Мера 13)
Критеријум успеха за
задатак

Задаци
Истицање
ученичке
креативности и
њихових радова
и
сензибилисанос
т ученика за
квалитетније
међусобне
односе

100% у школском
простору
преовладавају
ученички радови и
идеје
100% реализованост
заједничких акције
запослених и ученика
током школске
године

Активности за сваки
задатак

Активност
реализована-ко
и када вреднује

Организован
новогодишњи вашаризрада и продаја
новогодишњих честитки и
јелки од рециклираног
материјала

Јануар 2022.

Акција шарања ускршњих
јаја и избор најлепше
оцртаног јајета

Април 2022.

Задатак
остварен
у%
100

Ученици млађих
и старијих
разреда

Ученици млађих
разреда,вероучит
ељ,учитељи

Закључак актива за РП који се односи на ОВАЈ РАЗВОЈНИ ЦИЉ:
Реализација
задатака за овај
развојни циљ
предвиђена је
за:

У школској
2021/2022.
задаци су
реализован
и

Континуирано
2021-2026

Потпуно

Активност
и на
достизању
овог циља:

Анализом
ефеката
усагласили
смо се:

Циљ је
остварен

Да треба
наставити са
активностим
а
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Остале
напомене:

Председник актива:
Чланови актива:

Развојни циљ 4. Истицање и промоција
ученичких и наставничких постигнућа
(Мера 5)

Критеријум успеха – исход – ефекат – промена:
90% задовољнији и заинтересованији ученици и
наставници за додатни рад
Виши ниво очекивања у погледу резултата и рада

Критеријум успеха
за задатак

Задаци

Резултати ученика и
наставника се јавно
истичу и промовишу

Учениици и
наставници
међусобно
изражавају висока
очекивања у
погледу резултата
рада

Активности за сваки
задатак
У школи се организују
различите школске
активности за ученике у
којима свако може имати
прилику да постигне
резултат-успех-часови
додатне наставе

У школи је
примењен 100%
интерни систем
награђивања
ученика за
постигнуте
резултате

У школи је 100%
организованих
додатних школских
активности за
ученике у којима
свако може имати
прилику да
постигне резултатуспех

Активност
реализованако и када
вреднује
Септембар
2021.- Јун 2022.

Задата
к
остваре
ну%
100

Наставници,уч
итељи,ученици

Мај 2022.
Директор,наста
вници,учитељи
,
ПП служба

Сви ученици који су
постигли резултате на
такмичењима добили су
дипломе и награђени су
књигама–

Јун .2022
Директор,наста
вници,учитељи
,
ПП служба

Закључак актива за РП који се односи на ОВАЈ РАЗВОЈНИ ЦИЉ:
Реализација
задатака за овај
развојни циљ
предвиђена је за:

У школској
2021/2022.
задаци су
реализовани

Активности
на
достизању
овог циља:

Анализом
ефеката
усагласили
смо се:

Континуирано
2021-2026

Потпуно

Циљ је
остварен

Да треба
наставити са
активностима
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Остале
напомене:

Председник актива
Чланови актива

ОБЛАСТ:НАСТАВА И УЧЕЊЕ
Развојни циљ 1.

Критеријум успеха:

Унапређење квалитета наставе увођењем
иновативних метода оцењивања и
вредновањем ученика у функцији даљег
учења

80% наставника доследно примењује Правилник о
оцењивању, а сви воде детаљну евиденцију о
напредовању ученика. 90% ученика и родитеља
добија јасну повратну информацију о образовним
постигнућима ученика, те препоруке за даље
напредовање.

(мера 9)
Задаци

Доследна примена
правилника о
оцењивању

Увођење поступка
самооцењивања
ученика

Критеријум успеха
за задатак

Активности за сваки задатак

Активност
реализован
а

Зада
так
оств
арен
у%

90% ученика и
родитеља има
јасну повратну
информацију о
образовним
постигнућима

➢ Усаглашавање критеријума
оцењивања

100

на нивоу стручних и сродних већа

Током
године на
састанцима
стручних
већа

➢ Информисање ученика и
родитеља о критеријумима
оцењивања и
стандардимаобразовања

Током
године на
родитељ.са
станцима

➢ Континуирано давање јасне
повратне информације о
постигнућима и напредовању
ученика

Током
године ,
посете
родитеља(о
творена
врата)

➢ Израда иницијалних тестова и
спровођење тестирања

Септембар
2021.

➢Планирање примене
самооцењивања на часовима

Одељенске
старешине,
предметни
наставници

70% ученика
познаје технике
самооцењивања и
евалуације
сопственог рада

уз праћење утврђених стандарда,

➢ Израда материјала за
самооцењивање
➢ Упућивање ученика у технике
самооцењивања

➢ Спровођење самооцењивања
или један ученик оцењује другог
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Током
године на
планом
предвиђени
м
проверама
знања

100

100

100

90%

50%

Континуирано праћење
напредовања ученика

➢Припрема образаца за
формативно оцењивање ученика

Формирани и
попуњени обрасци
за праћење
напредовања
ученика

➢ Континуирано пратити
напредовање ученика

Током
године на
састанцима
стручних
актива

100

(једном
месечно )
100
Континуир
ано -током
године

Закључак актива за РП који се односи на ОВАЈ РАЗВОЈНИ ЦИЉ:

Реализација
задатака за овај
развојни циљ
предвиђена је за:
Континуирано
2021-2026

У школској
2021/2022.
задаци су
реализовани
:
Делимично

Активности
на
достизању
овог циља:

Анализом
ефеката
усагласили
смо се:

Циљ је
делимично
остварен

Да треба
наставити са
активностима

Остале
напомене

Председник актива:

Чланови актива:

Развојни циљ 2

Критеријум успеха:

Прилагођавање рада на часу образовноваспитним потребама ученика

60% наставника прилагодило рад на часу потребама
ученика

(мера 2 )
Задаци

Критеријум успеха за
задатак

Спровођење
индивидуализоване
наставе

Ученици прате
наставу и усвајају
градиво према
индивидуалним
способностимаПовећа
н ниво остварености
плнираних исхода 2030%

Активности за сваки
задатак

➢ Наставници
прилагођавају рад
потребама ученика
израдом разл. наст.
материјала.

Активност
реализована

Израда иницијални
тестова(стручни
активи) са
диференцираним
задацима август и
септембар 2021. и
➢ Организовање
и
континуирано
пружање вршњачке
подршке ученика у током године
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Зада
так
оства
рен у
%

90

90

ИОП –у.учешћа
➢ Наставници
организују наставе у
хомогеним групама,
групном и индивид.
раду према
способностима
ученика
Закључак актива за РП који се односи на ОВАЈ РАЗВОЈНИ ЦИЉ:

Организовање
диференциране
наставе на часу

Реализација
задатака за овај
развојни циљ
предвиђена је за:
Континуирано
2021-2026

Повећан број
реализованих часова
са диференцираном
наставом за 20%

У школској
2021/2022.
задаци су
реализовани
:
Делимично

Активности
на
достизању
овог циља:

Анализом
ефеката
усагласили
смо се:

Циљ је
делимично
остварен

Да треба
наставити са
активностима

Континуирано
током године ,

Остале
напомене:
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Председник актива:
Чланови актива:

Развојни циљ3. :

Критеријум успеха:

Подстицање ученика на активно
учествовање у наставном процесу
( мера 9 )

25% ученика активно организује наставни процес,
а 60 % ученика прати наставни процес који
организују њихови вршњаци.

Задаци

Заменити улоге
ученик-наставник на
један дан – ''Ученици
предавачи

Критеријум успеха
за задатак

Реализован радни
дан у ком ученици
преузимају улогу
предавача

Активности за сваки задатак

Активност
реализован
а

➢ Дефинисати
начин
организације Ученичког
дана и видове учешћа Ученици
виших
ученика
➢ Одредити критеријуме за разреда
избор ученика који ће
учествовати
➢ Формирати групе ученика
➢ Одредити
термин
реализације
➢ Припремити ученике за
замену улога –састанак,
подела
задужења
и
материјала
➢ Реализација ''Ученичког
дана''
➢ Добити
повратну
информацију
о
искуствима ученика
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Зада
так
оств
арен
у%

20

Закључак актива за РП који се односи на ОВАЈ РАЗВОЈНИ ЦИЉ:
Реализација
задатака за овај
развојни циљ
предвиђена је за:
Континуирано
2021-2026

У школској
2021/2022.
задаци су
реализовани
:
Делимично

Активности
на
достизању
овог циља:

Анализом
ефеката
усагласили
смо се:

Циљ је
делимично
остварен

Да треба
наставити са
активностима

Остале
напомене:

Председник актива
Чланови актива

VII ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА
7.1. Извештај рада педагога школе
Послове стручног сарадника, педагога у току школске 2021/22. године, обављале су
дипломирани педагози Марија Савић и Ивана Дамњановић (замена Невена Гајић).
Програмски задаци педагога реализовани су кроз следећа подручја рада:
1. планирање и програмирање образовно-васпитног рада
2. праћење и вредновање образовно-васпитног рада,
3. рад са наставницима,
4. рад са ученицима,
5. рад са родитељима/старатељима,
6. рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем ученика,
7. рад у стручним органима и тимовима,
8. сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне
самоуправе
9. вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање.

На основу горе наведених програмских задатака школски педагог је благовремено израдио свој
глобални и оперативне планове рада, који чине саставни део општег годишњег плана рада
школе. Из области праћења и вредновања рада школе у овом периоду, активности педагога су
биле усмерене на организацију образовно-васпитног рада посебно ефикасности нових
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организационих облика у свим разредима. Предмет праћења су била и постигнућа ученика у
наставном и ваннаставном раду, поступци оцењивања, као и примена нових наставних планова
и програма. У току ове школске године, педагог је у сарадњи са директором школе посетила 21
часредовне, додатне и допунске наставе. Посећени су часови у предметној настави са циљем
праћења дидактичко-методичке заснованости часа, праћења адаптације ученика на предметну
наставу, проблематику оцењивања знања ученика као и корелацију наставних садржаја по
појединим наставним предметима, праћење наставника који су почетком ове школске године
почели са радом у нашој школи. Наставницима је пружана помоћ у изради педагошког профила
ученика и изради ИОП-а (септембар, новембар, фебруар, јун). Сарадња са наставницима се
огледала у упознавању наставника са савременим дидактичким иновацијама и њиховом
практичном применом. Школски педагог је периодично упознавао стручне активе, одељенска и
наставничко веће са резултатима анализа и извештаја која су спроведена .
У оквиру сарадње са разредним старешинама педагог је испитивао узроке проблема који се
јављају у образовном процесу као и узрока поремећаја понашања појединих ученика или група
и предузимање одговарајућих васпитних мера.
Рад са ученицима у току шк. 2021/22. године је обухватао следеће активности школског
педагога:
- праћење успеха и напредовања ученика у односу на постављене циљеве са посебним
акцентом у одељењима која постижу слабије резултате
- праћење и подстицање развоја ученика
- идентификовање ученика којима је потребан корективни рад и организовање истог
- рад на професионалној оријентацији са ученицима осмог разреда кроз едукативне радионице
- идентификација и рад на отклањању педагошких узрока проблема у учењу и понашању
- индивидуални и групни рад са ученицима који имају проблеме у понашању и
учењу,
- испитивање зрелости за полазак у школу и формирање одељења првог разреда.
Рад са родитељима ученика у овом периоду обухватио је следеће послове школског
педагога:
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- свакодневно пружање помоћи родитељима чија деца имају тешкоће у развоју,учењу и
понашању
- упућивање родитеља из породица ниског социо-економског статуса на институције које им
могу указати помоћ
- пружање помоћи у васпитном раду
- давање савета за решавање развојних и других проблема ученика који су последица
поремећених породичних односа
- оспособљавање родитеља за решавање проблема који се односе на учење и понашање
Школски педагог је у претходном наставном периоду учествовао у унапређивању рада
стручних органа (стручних актива и већа, одељењских већа, Наставничког већа, Савета
родитеља и др.). Допринос педагога у овом подручју огледа се у решавању актуелних васпитнообразовних проблема, извештавању о резултатима обављених анализа, прегледа, као и
предлагања одговарајућих педагошких и других мера.Педагог је члан тима за инклузивно
образовање школе, где се ангажовала у изради индивидуалних образовних планова и сарадњи
са интересорном комисијом. У оквиру тима за самовредновање педагог је радила на анализи
података у области Образовна постигнућа ученика и писању извештаја и акционих планова. У
оквиру седница Наставничког већа педагог је у сарадњи са директором редовно представљала
новине у стручном усавршавању наставника.
Сарадњу са стручним институцијама, друштвеном средином и стручно усавршавање педагог
је реализовао кроз следеће активности:
- успостављање сарадње са осталим основним и средњим школама из града
- сарадња са здравственим и социјалним институцијама
- предлагање стручне литературе.
У оквиру стручног усавршавања педагог је присуствовала различитим семинарима.Педагог
школе се такође и индивидуално усавршавала кроз стручне часописе и литературу.
У претходном периоду педагог је поред напред наведених послова и подручја рада била
ангажована и на вођењу школске и сопствене педагошке евиденције као и припреми за рад са
посебним акцентом на увођењу иновација у образовни процес и праћење и проучавање
савремене стручне литературе.
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7.2. Извештај о раду библиотекара
Одговорно лице: Драган Павловић
Школска библиотека ради у матичној школи у Попучкама. Најважнији циљ рада школске
библиотеке и библиотекара је подстицање читања и развијање информационе писмености.
Библиотека располаже фондом од око 8 000 књига.
Садржи: дела из програма матерњег језика, дела из осталих предмета, сликовнице, приручну
литературу, уџбенике и приручнике за све предмете као и белетристику и научно-популарну
литературу. Такође складишти и чува уџбенике које школа добија од издавачких кућа.
Корисници библиотеке су: ученици, наставници, родитељи, сарадници као и остали запослени у
школи. Све књиге су заведене у књигу нвентара за монографске публикације. Задуживање
корисника библиотеке врши се преко карте читаоца.
Програм рада школске библиотеке улази у заједнички Глобални план и програм ОВР - а школе
и обухвата: образовно-васпитну делатност; библиотечко-информациону делатност; културну и
јавну делатност; стручноусавршавање.
У току школске 2021/2022. године библиотека је радила у специфичним условима. Извршен је
пресељај библиотеке из зграде школе у школску зграду поред школе и ту је једно време вршена
поставка полица, књига и увођење струје у библиотечки простор. За то време библиотекар је
доносио ученицима и наставницима књиге у саму школу, а уређена је и посебна просторија где
су смештене књиге лектире коју наставници могу користити када библиотекар није у школи.
Започето је уређење књижевног кутка у ком су осим посета ученика планиране и посете
гостујућих писаца.
Делокруг рада:
Сарадња са наставницима и стручним сарадницима: информисање предметних наставнике
о набавци уџбеника и приручника за поједине предмете; укључивање у рад Тима за
самовредновање, присуствовање и вођење записникана седницама Наставничког
већа;обезбеђивање књига за одличан успех, као и књига за постигнућа на такмичењима.
Организовање библиотеке као наставног мултимедијалног центра.
Библиотечко-информациона делатност: уређивање простора библиотеке; сређивање
књижног фонда и ознака на полицама; вођење статистике коришћења фонда (месечну и
годишњу); писање каталошких листића; остваривање стручних послова (тј. инвентарисање
поклоњених и купљених књига); набавка наслова половних књига у сарадњи са Градском
библиотеком, коју чине лектире, белетристика, сликовнице и часописи.
Културна и јавна делатност: редовно посећивање важних културних догађаја у граду као и
Књижевних вечери у Градској библиотеци.
Стручно усавршавање и остали послови: редовно праћење педагошке и стручне
литературе;учествовање на семинарима и стручним саветовањима; сарадња са Градском
библиотеком ,,Љубомир Ненадовић“ у Ваљеву.

Време

X

Активности

Исходи реализације/ Извори доказа

- Добро дошли прваци ( упис ученика у библиотеку и упознавање са
улогом школске библиотеке).
- Болести прљавих руку

- Црвени крст Ваљево;
- Завод за јавно здравље

- Заштитимо децу у саобраћају
XI

-Упис у Карту корисника

(Предавање, подела брошура)

- У сарадњи са Градском библиотеком извршен је упис свих ученика
Школе и у Градску библиотеку за целу текућу школску годину. Овом
приликом је организована изложба Најчитанијих књига о чему су
предавање одржали библиотекари из Градске библиотеке

-Карте корисника Матичне библиотеке
- Каталози
-План коришћења библиотеке

- Обезбеђивање простора библиотеке и мултимедијалних средстава за
извођење наставе из историје
XI

- Добитник НИНове награде, израда паноа

-Панои

-Учествовање на Семинару Израда школског сајта

-Сертификат

- Обезбеђивање простора библиотеке и мултимедијалних средстава за -План коришћења библиотеке
извођење наставе
XII

- Лична карта познатих писаца

- Часопис школске библиотеке „Библи“

- Обезбеђивање простора библиотеке и мултимедијалних средстава за -План коришћења библиотеке
Ђачки парламент
-Сертификат
- Учествовање на семинару у Градској библиотеци „Љубомир Ненадовић“
- Израда честитки
I

- Пано: Школска слава Свети Сава ( сви ученици )

-Фотографије са прославе Дана школе

II

- Учешће на Књижевним вечерима у Градској библиотеци

-Часопис „Савременик“

120

- Писање Књижевне критике или Приказа

-План коришћења библиотеке

- Обезбеђивање простора библиотеке и мултимедијалних средстава за
извођење наставе Педагошког асистента
-Вођење евиденције у Матичној књизи
III

IV

План коришћења библиотеке

-Вођење евиденције у Матичној књизи

План коришћења библиотеке

V

План коришћења библиотеке
-Вођење евиденције у Матичној књизи

VI

Враћање задужених књига које су користили ученици и запослени

План коришћења библиотеке

7.3. Извештај рада педагошког асистента
Области рада

АКИВНОСТИ
-израда годишњег плана рада

УВОДНЕ
АКТИВНОСТИ

-скупљање информација о ученицима и њиховим
родитељима
-снимање потреба
-планирање сарадње са институцијама (општина,
дом здравља, центар за соцрад, предшколска
установа, Црвени крст...)
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ВРЕМЕ

РЕАЛИЗАЦИЈА

август/септе
мбар

Урађен ГПР, пројектаован рад по месецима;
идентификоване циљне групе за рад;
идентификоване потребе корисника; направљен
план сарадње са педагогом и наставницима;
израђена мапа установа за сарадњу и
дефинисани начини

1..Помоћ и
додатнa подршкa
деци и
ученицима у
складу са
њиховим
потребама

-старање да деца редовно похађају наставу

-редовно у сарадњи са наставницима праћено
похађање наставе и обавештавани и
упозоравани родитељина на значај редовног
похађања; сарадња и са општинском просв
инспекцијом као крајњом мером;

-помоћ у изради домаћих задатака
-подстицање и мотивисање деце о учешћу у
другим активностима
-помоћ и подстицање ученика да се интегришу у
одељењу
-подстицање позитивног односа у односу на децу
којима је потребна додатна подршка

континуиран
о током
године

-подстицање уписа у средње школе путем
афирмативне мере
-старање о безбедности деце у наставном и ван
наставном амбијенту

-свакодневни рад са групом ученика (постоји
евиденција рада) на изради домаћих задатака,
припрема за писмене, контолне, за ЗИ, вежбања
и сл.
- рад у Тиму за ПО, редовно обавештавање
ученика и родитеља о значају наставка
школовања, упознавање са афирмативним
мерама, стипендијама и конкурсима.

-пружање помоћи ученицима који раде по ИОПу
2. Пружање
помоћи
наставницима и
стручним
сарадницима у
циљу
унапређивања
њиховог рада са
децом и
ученицима
којима је
потребна додатна
образовна
подршка

-помоћ у организацији активности на нивоу
одељења ( посета музеју, одлазак у позориште,
-организација излета, наставе у природи, пратња
у оквиру ескурзије).
-помоћ у изради и реализацији ИОП-а.
-Допуна активности у Акционом плану .
-Помоћ у раду са децом која раде по ИОП-у,као и
даљи договор и сарадња око њиховог даљег рада
и напредовања.
-Сарадња са наставницима око припрема за
контролне задатке за децу која изостају у раду у
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континуиран
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-на почетку године дефинисан рад предагошког
асистента у диференцираном и
индивидуализованом раду са ученицима којима
је неопходна подршка у договору са
предметним наставницима;
сарадња у оквиру Тима за културне активности
на обележавању значајних датума – (сва деца
учествовала у приребама, изложбама и сл)
-Сарадња са мобилним тимом Града Ваљева
-Сарадња са локалном самоуправом у
релизацији пројекта''Рани развој''

одређеним садржајима наставе.

континуиран
о током
године
3. Сарадња и рад
са родитељима

-успостављање везе између родитеља и школе
-обавештавање родитеља о упису ученика у
први разред
-помоћ родитељима да припреме документацију
за упис у први разред
-информисање родитеља о могућностима и
подстигнућима своје деце

континуиран
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интензивно
почетак и
крај школске
године

-подстицање родитеља да ученици наставе
школовање (уписивање у средњу школе)
-помоћ родитељима да на време припреме
документацију за упис у средњу школу

-најчешћи облици сарадње били су
индивидуални разговори али и анкетирање
родитеља о њиховом ставу према школи,
пожељним облицима сарадње, употреби
ромског језика;састанци поводом проф
усмеравања ученика-помоћ око избора
занимања; повезивање са локалним ресурс
центрима као помоћ у остваривању права из
различитих области; - ангажовање родитеља за
рад у Савету родитеља школе и ШО-у;
-анкетирање родитеља у вези изборног
предмета-Ромски језик-говор са
елементиманационалне културе
-информисање и консултација са родитељима за
афирмативну акцију и избор смера за упис у
средње школе

-стална комуникација око редовног похађања
наставе
-набавка и дистрибуција одређених срестава
неопходна за редовно похађање наставе за веома
угрожене породице

-Пружање помоћи око прикупљања
документације за бесплатне уџбенике и
стипендије за средњошколце.

-помоћ родитељима у остваривању својих права
као и и информисање о одређеним мерама
санкција за одређене поступке
4.Сарадња са
надлежним

афирмативна акција за упис ученика ромске
националности у средње школе ( Национални

континуиран
о током
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-учешће у раду општинских комисија за
спровођење ЛПА за Роме (набавка прибора,

установама,
организацијама,у
дружењима и
јединицом
локалне
самоуправе

савет ромске националне мањине)

године

реализација активности из ЛПА за образовање
Рома ( Локална самоуправа)

ужине, превоза, социјалне помоћи,одеће и
обуће, новогодишњих пакетића ,здравствене
подршке...)

( ОЕБСмисија у Србији)

- рад у мобилном тиму ( пружање информација
са терена и обрнуто)
- састанци
педагошких асистената

сарадња са социјалним радницима ( Центар за
социјални рад)

-учешће у реализацији и припреми
обележавања '''Дана Рома''

одбор за образовање / педагошки асистенти –
асоцијација ПА

-континуиран рад са свим релевантним
институцијама на нивоу града и стални проток
информација као и консултација

учешће у раду на пројекту ,, Мобилни тим,,

-Набавка прибора на почетку шлолске године за
Ромску децу као и подела новогодишњих
пакетића
-Набавка одеће и обуће преко ЦК
-Сарадња са директором Дом Културе у вези
опганизовања и спровођења обележавања Дана
Рома.
-Размењивање података и информација
5. Рад у стручним
органима и
тимовима

учешће у реализацији активности Тима за
Инклузију

6.Вођење
евиденције,

-писање годишњих планова и извештаја ;

континуиран
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учешће у реализацији активности Тима за
образовање Рома и унапређивање дечијег
стандарда, ПО, ЗИ, безбедности...

август,
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Присуство седницама Наставничког као и
одељенских већа; Рад у Тиму за унапређење
рада са ученицима ромске националности;
сарадња са следећим Тимовима; за безбедност
ученика, за инклузивно образовање; тима за
припрему ЗИ, сарадња са тимом за развојно
планирање школе; тимом за културну и јавну
делатност
-

урађени ГПР-а, редовно вођен дневник

припрема за рад
и стручно
усавршавање

-писање месечних планова и извештаја

септембар

-вођење дневне евиденције о раду са ученицима

рада
-

-прикупљање и на одговарајући начин чување и
заштита материјала који садржи личне податке о
ученицима
-стручно усавршавање, праћење стручне
литературе,размена искустава са другим
педагошким асистентима

редовни састанци педагошких
асистената и размена искуства

континуиран
о током
године

VIII РЕАЛИЗАЦИЈА ПОСЕБНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
8.1. Извештај тима за професионални развој
Чланови тима:
Р. бр.
Име и презиме
1.
Слађана Жарковић
2.
Александар Жуњић
3.
Невенка Видић

Функција у тиму
координатор I-IV разред
координатор V-VIII разред
члан

Циљеви и задаци тима:
– Израда плана стручног усавршавања у установи и ван установе
– Обавештавање наставника о актуелним семинарима
– Праћење стручног усавршавања у установи и ван ње
– Организација одржавања семинара у школи
– Праћење рада приправника
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време

активност

Исходи реализације

- Формирање тима

Формиран тим за ПР и усвојен план рада

- Организација рада тима, подела задужења
и израда годишњег плана
Обрасци за праћење стручног усавршавања запослених
август 2021.

- Израда образаца за праћење
стручног усавршавања унутар
установе и ван установе

Одржана обука за наставнике.
Успешно вођење евиденције у Есдневнику

-Анализа одржане обуке за вођење
Електронског дневника и предлог пружања
подршке новим наставницима ( Од 1. 9.
2019. школа је почела са вођењем
електронског дневника.)

септембар 2021.

-Преглед и анализа годишњих планова
стручног усавршавања- ЛППР
- Предлози за унапређење ЛППР и праћење
реализације истих

Урађена анализа и дат предлог за праћење реализације

- Анализа предлога о избору семинара на
нивоу школе
новембар 2021.

јануар 2022.

- Ажурирање базе података о стручном
усавршавању запослених

Унапређење компетенција наставника

- Извештај са семинара

Побољшање квалитета рада
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Извештаји
-Извештај о раду у првом
полугодишту.
-Разматрање мотивације за стручним
усавршавањем и одржавање угледних
часова, радионица, тематских дана и сл. у
школи

Већи број угледних часова
Побољшање успеха ученика

март 2022.

Повећана мотивација ученика за учешћем на такмичењима
- Организовање и спровођење школских
такмичења
Избор уџбеника за наредну школску годину
- Присуство наставника презентацијама
уџбеника различитих издавача
- Унапређивање праксе похваљивања и
награђивања ученика

јун 2022.

Већа мотивисаност ученика

- Прегледање документације (послатих
протокола)
Допуњена база података
- Ажурирање базе података о стручном
усавршавању запослених и бодовање истог
-Писање извештаја о раду тима за
професионални развој

Извештај о раду

Тим за професионални развој
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8.2.Извештај тима о остваривању Програма заштите ученика од насиља злостављања и занемаривања
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ

ИСХОДИ

КОМЕНТАРИ

Планиране активности ТИМА
Анализа стања безбедности у школи дефинисање проблема

Мај

Направљена

Септембар

анализа за шк. 2020/21

Израда акционог плана за текућу
школску годину (превентивне и
интервентне активности)
Организују евидентирање појава
насиља - листе које воде одељењске
стрешине – фреквенција и врста
насиља.

Направљен АП за шк.
2021/22.
У току године
Одељенске старешине
вршиле евиденцију свих
облика насиља
Са извештајам упознато
Наставничко веће, Савет
родитеља и Шк. одбор

Извештавају стручна тела и органе
управљања

У току године

Обука „Дигитално насиље“ за ученике

У току године
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-Евидентирани сви случајеви
вршњачког насиља и предузете мере
- На часовима Информатике
примењиване нове вештине и сазнања
- Презентација педагога школе на тему
„Дигитално насиље“
- Ученици упознати са безбедном
употребом интернета

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ

ИСХОДИ

КОМЕНТАРИ

Планиране активности са референтним установама
- Извршен је систематски и
стоматолошки преглед
ученика III, V и VII разреда;
-Ученици Iраз прегледани су
пред полазак у школу

Сарадња са ЗЦ – Ваљево
Током
године

Црвени крст и Завод за јавно
здравље

Одељенске старешине обавестиле
родитеље о здравственом стању
ученика, упутима педијатра за
специјалистичке прегледе

-Ученици VIII разреда имали
су детаљан сист. И стом.
преглед крајем маја
Представници Црвеног крста
и Завода за јавно здравље предавање на тему правилне
исхране и прве помоћи.
- Редовне санитарне
контроле

Сарадња са Полицијском управом
предавање
на
тему
„Интернетпозитивне стране медаље“.

Ученици 5. разреда
Током
године
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АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ

ИСХОДИ

КОМЕНТАРИ

Планиране активности везане за транспарентност и информисање
Постављање паноа у холу школе са
видно истакнутим именима чланова
Тима за заштиту ученика од насиља,
шеме поступака на сазнање о насиљу
било да се оно дешава између деце, од
стране запослених или о насиљу
одрасле особе из дечјег окружења.

АКТИВНОСТИ

октобар

Истакнути наведени панои
са детаљним информацијама

Ученици узели активно учешће сходно
својим могућностима и
интересовањима.

ИСХОДИ

КОМЕНТАРИ

ВРЕМЕ

Планиране активности на часовима ОС
-Излиставање кључних појмова везаних
за насиље
Именовање кључних проблема везаних
за насилништво између ученика

Педагог припремила паное
на тему насиља и
толеранције
Дечја
недеља

-Изложба ученичких литералних,
ликовних радова и ученичких

Обухваћени ученици од 1. до
8. раз.
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Активно учешће ученика од 1. до 8.
разреда.
Активно учешће ученика од 1. до 8.
разреда.
Активно учешће ученика од 5. до 8.
разреда.
Активно учешће ученика од 5. до 8.
разреда.

продуката након одржаних радионица
Ликовни и литарарни радови

Упознајмо новог друга
Из беса сто чудеса (како сам реаговао,
кога сам повредио и обратно)Како да га
контролишем

Радионице за 3 и 4. разред
Научио сам шта је то све
злостављање, шта ми прија,
како да не повредим некога

Шта замерам одраслима
Шта ми прија у школи, шта бих мењао
Прављење кућног реда за ову школску
годину за генерацију родитеља првака
АКТИВНОСТИ

3.-5. разред
3 -5. разред

ВРЕМЕ

ИСХОДИ

КОМЕНТАРИ

Планиране активности на редовним часовима
Организовање обуке екипа Прве
помоћи и реалистичког приказа
повреда, стања и обољења
- Поштуј правила игре - дружење које
намеће одређене друштвено социјалне
норме

Реализована показна вежба –
проф физ.васп. и проф
биологије
Дечја
недеља

Како прихватам пораз
Обука ученика за безб. коришћење
интернета
Дечји ликови у књигама, личимо ли
на њих - српски језик
1. раз. – текст „Јабука“ ; Два јарца

Дечјанедеља

Током године

Обука је реализована У сарадњи са
Црвеним крстом

Ученици направили и
усвојили „Фер плеј
правилник“- проф физ
васпитања

Физичка култура - ученици од 1. до 8.
разреда

Реализована обука на
часовима инф. од 5. до 8. раз

Информатика - ученици од 1. до 8.
разреда

Обрадом изабраних текстова
омогућено је школској деци
различитих узраста да
овладају умећима и знањима
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Физичка култура

Часови српског језика

2. раз. Доживљаји мачка Тоше
3. раз.Свијету се не може угодити
4. раз.Бела грива
5. раз. Прва бразда, Биберче
6. раз. Орлови рано лете, Лето лепог
белца, лик хајдук Станка

нужним за делотворно
излажење на крај са неким
проблемима типичним за
дате фазе личног сазревања
као и за успостављање
складних и конструктивних
Током године социјалних односа.
Идентификација са
позитивним ликовима и
децентрација

7. раз.Кањош Мацедоновић,
Покондирена тиква

Часови српског језика

8. раз.Све ће то народ позлати,
Сумњиво лице
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ

ИСХОДИ

КОМЕНТАРИ

Планиране спортске активности
Школска спортска такмичења

Октобар

- међуодељенска (фудбал, кошарка,
одбојка, стони тенис)
Фер плеј такмичења
- «мали /велики»
-«дечаци/девојчице»
«ученици/наставници
АКТИВНОСТИ

Такмичења реализ. током
Дечје недеље
„Лепше је без насиља“

април

Такмичења реализована у
сусрет „Априлијади“

ВРЕМЕ

ИСХОДИ

КОМЕНТАРИ

Планиране активности Ученичког парламента
Оснивање креативне радионице за Нова годинаизраду и продају употребних предмета

Радионице биле активне
132

Прикупљен новац искоришћен за
куповину школског прибора за

(кутије, честитке...) , где ће прикупљена Божић
средства
ученици
наменити
у
хуманитарне сврхе...

(прављене тематске честитке
и украсни предмети)

сиромашне ученике

Хуманитарна акција «Чеп за хендикеп»

Прикупљени чепови
донирани

Успешно спроведена акција

током године

8.3.Извештај тима за унапређење рада са ученицима ромске популације
Садржај активности

Реализатори и
сарадници

Врема
реализације

евалуација

Критеријум
успеха
Припрема акционог
плана основне школе
„Свети Сава“

Педагог

Носиоци евалуације

јун -август

Урађен
акциони план

Школски тим за унапређење рада са ромском
децом

септембардецембар

сценарији
рада

Школски тим за унапређење рада са ромском
децом

Педагошки
асистент
Школски
библиотекар

Активности у школи

Педагог

Причам ти причу

Педагошки
асистент

Литерарно и ликовно

Школски
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стваралаштво

библиотекар

Сарадња са заступником
мањина- попуњавање
упитника, стипендије за
средњошколце и за
ученике 8. разреда

педагог,
педагошки
асистент

децембар
2021.

Сарадња са Црвеним
крстом, удружењем
„Загрљај“- набавка
одеће и обуће за
угрожену децу

Црвени крст,
педагошки
асистент

октобар

Кућне посете ромским
породицама

педагошки
асистент,
педагог

током
године

Директор

Набављена
одећа и обућа

Директор, педагошки асистент

Директор, педагошки асистент

8.4.Извештај тима за инклузију
Садражај активности

Време
реализације
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Реализовано/извори доказа

Припрема плана акције у вези са инклузивним
образовањем, као саставног дела ГПР-а

до 5. септембр.

План урађен

Идентификација ученика за које је потребна
израда ИОП-а или подршка

до 20.
септембра

Идентификовани ученици којима је потребна подршка
педагошког асистента и за које је потребна израда ИОП-а

Формирање посебних тимова у зависности од
процене за подршком и приоритетних области
за које треба урадити ИОП

до краја.
септембра

Формирани одељенски тимови

Израда ИОП-а за сваког ученика

Октобар

Урађено прилагођавање за 3 ученика, измењен садржај за
4. ученика са решењем ИРК, са осталима се примењује
диференциран индивидуализован рад;

Праћење реализације ИОП-а (једномесечна,
тромесечна, полугодишња, годишња)

Током године
у предвиђеим
интервалима

Листе за евалуацију, протоколи часа, радови ученика,
извештаји, оцене постигнућа

Сарадња са ШУ, ИРК

Током године

Саветодавни рад ШУ (помоћ у решавању проблема,
инструкције...)

Сарадња са родитељима ученика

Током године

Редовно-разговори, састанци-записници

Пружање додатне подршке наставницимапланирање

Током године

Педагог- педагошка евиденција; Записници стручних већа

8.5.Извештај тима за припремну наставу и ЗИ
Садражај активности

Време
135

Реализовано/извори доказа

реализације
Анализа постигнућа ученика на завршном тесту

јуну

Статистички и наративни извештај

Израда годишњег плана редовне наставе математике
поштујући закључке анализе успеха ученика на
завршном испиту

Август/септембар

Годишњи, оперативни план

Израда годишњег плана додатне и допунске наставе
математике поштујући закључке анализе успеха
ученика на завршном испиту

септембар/октобар

Планови рада

иницијални тестови - идентификовани ученици са
посебним склоностима, списак ученика – план
додатне наставе; идентификовани ученици којима је
неопходна подршка у раду (индивидуализација, ИОП1, ИОП-2), списак ученика- план рада допунске
наставе;

Планирање и реализација оперативних планова и
припрема за час уз повећање обраде и увежбавања
садржаја на којима су ученици показали низак ниво
постигнућа на завршном – иницијалном тесту
полугодишњи тест

септембар

сваки наставник води писану документацију која
садржи: личне податке о ученику и његовим
индивидуалним својствима која су од значаја за
постигнуће, податке о провери постигнућа,
ангажовању ученика и напредовању, датим
препорукама, понашању ученика и друге податке
од значаја за рад са учеником и његово
напредовање.

октобар

Планови наставника

децембар

Спроведен тест

Употреба тестова знања који испитују стандарде

истаћи на видно место распоред одржавања часова
припремне наставе (један распоред за све наставнике),
план припреме, водити евиденцију о присусутву

јануар
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истакнут распоред, плн припреме

ученика
пробни завршни

март

Израда плана припреме за ЗИ ; Повећање обраде
садржаја на којима су ученици показали низак ниво
постигнућа; Планирање наставе и оцењивање ученика
у складу са стандардима
Упознавање родитељима са стандардима и јасне везе
између стандарда постигнућа и оцене знања

Урађен план, упознати родитељи и ученици,

Завршни испит - Упоредна анализа успеха ученика
на пробном завршном испиту и на самом ЗИАнализа
усклађености закључених оцена и постигнутих
резултата ученика на ЗИ

јун

компаративну анализу (ученичких постигнућа
према образовним стандардима) за сваког
ученика и збирно за одељење

Извештај о резултатима ЗИ-постигнућа

8.6. Извештај плана здравствене заштите
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦ
ИЈЕ

НАЧИНИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ИСХОДИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ /
докази

Сарадња са ДЗ, ЗЗЈЗ – Ваљево, Патронажна служба, Црвени крст...
Сарадња са ДЗ у вези лекарских
прегледа деце која полазе у први
разред

мај - јун

Прегледи ученика
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Секретар школе,
педагог, васпитач,
педагошки асистент

Сви ученици прошли
здравствени преглед

Редовни систематски лекарски
прегледи, Вакцинације

Током године

Провера хигијенске исправности
воде

1. годишње

Прегледи ученика

Секретар школе,
разредне старешине

Узорци воде

Завод
здравље

за

јавно Вода исправна за
употребу

Завод
здравље

за

јавно Школски простор
заштићен од глодара,
инсеката...

Дератизација
Дезинсекција

1. годишње

Сви ученици прошл
здравствени преглед,
упућени на спец
прегледе, потвде,
спискови ученика

Дезинфекција
Значајни датуми
Октобар месец правилне исхране

Дан борбе против сиде

октобар

1. децембар

Дан без дуванског дима

31. јануар

Изложба,
предавање, Разредне старешине , Изложбе лик. и литер
презентација, брошуре, ЗЗЈЗ,
радови, презентације
наставни филм
и сценарији
Изложба, предавање,
презентација, брошуре,
наставни филм

Педагог, биолог

Изложба, презентација,
брошуре, наставни филм

Педагог, биолог

Презентација, плакат
Презентација , плакат
Презентација, плакат,
реферати

Здравље и физичка активност - „ У здравом телу здрав дух“
Организација дана – дневни ритам

Током
године

Предавање,ОС

5 разред ЧОС

Лична хигијена ( нега тела, прање руку,
хигијена усне дупље, гимнастичке

Током
године

Предавање,
драматизација ОС

1.-4. разред свет око
нас, ЧОС
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израда колаж постера

вежбе)
Хигијена простора (собе,учионице,
дворишта)

Током
године

Предавање ОС

1.-5. разред свет око Учионица пре и
нас, ЧОС
учионица после фото

Правилна исхрана – бонтон за столом

Током
године

Предавање,
драматизација ОС

1-2. разред свет око Правила понашања за
нас, ЧОС
столом

Пубертет

Током
године

Предавање

1.-5. ЧОС

Мој кувар -Неправилна исхрана
поремећаји који настају услед
неправилне исхране

Током
године

Предавање

4-8.разред

Шта може да наруши моје здравље,

Током
године

Предавање, филм

1-4. разред свет око Листа опасних
нас,
природа
и предмета и ситуација,
друштво
сад знам како да се
чувам

Путеви преношења болести - капљичне
инфекције, болести прљавих руку,
храна, инсекти

Током
године

Предавање

1-7.разред природа и Подсетник за
друштво, биологија
заштиту

Народна традиција, заблуде, Лековито
биље

Током
године

Предавање,

5.-8. еколошка секција

хербаријум

Дечје заразне болести. Замке и
опасности од тетоваже и пирсинга

Током
године

Предавање

7. разред биологија

израда колаж постера

Правилна рекреација - надзор, исхрана,

Током

Ово је добар мени

ЧОС, биологија

у кући, на улици, ситуацијеу којима се
могу повредити, предмети који ме могу
повредити
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хидратација

године

Предавање

5-8. разред физичко Презентација ,
васпитање
плакати

Како се заштитити од постојеће
пандемије

Током
године

Предавање

1.8.разред,
свакодневно, ЧОС

Презентација ,
плакати

8.7. Извештај тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва
Опште међупредметне компетенције за крај обавезногосновног образовања и васпитања у Републици Србији су:
1. КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА УЧЕЊЕ
КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ
Ученик уочава структуру градива тј.активно одваја битно од небитног.
Ефикасно користи различите методе учења.
Разликује чињенице од ставова, веровања и мишљења.
Уме да процени степен у ком је овладао градивом.
Ослањајући се на претходна знања и искуства, ученик је у стању да организује учење, самостално или у групи, на ефикасан
начин и у складу са сопственим потребама.
Ученик је свестан начина на који учи и расположивих ресурса за учење (књиге, интернет, друге особе итд.), мотивисан је да
учи, може да управља процесом учења и превазилази тешкоће са којима се суочава током учења.
2.ОДГОВОРНО УЧЕШЋЕ У ДЕМОКРАТСКОМ ДРУШТВУ
ВЕШТИНА ЗА ЖИВОТ У ДЕМОКРАТСКОМ ДРУШТВУ
Активно учествује у животу школе.
Поштује разлике.
Познаје друге културе и традиције.
Развија толеранцију.
Активно, компетентно и критички учествује у Демократском друштву.
3. ЕСТЕТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА
ЕСТЕТСКА КОМПЕТЕНЦИЈА
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Подразумева прихватање важности креативности и естетских вредности у читавом низу медија и у свим уметностима.
4. КОМУНИКАЦИЈА
ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ
Познавање:
Усмене и писане комуникације;
Комуникације путем интернета и телефона;
Уме јасно да искаже одређени садржај (усмено и писано);
Уважава саговорника;
Изражава своје ставове и мишљења, осећања и вредности на позитиван и аргументован начин;
Негује културу дијалога.

5. ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА ОКОЛИНИ
ЕКОЛОШКА КОМПЕТЕНЦИЈА
Подразумева разумевање и спремност за ангажовање у заштити природе и природнихресурса.
6. ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА ЗДРАВЉУ
БРИГА ЗА ЗДРАВЉЕ
Подразумева:
Правилну исхрану;
Заразнеболести и њиховупревенцију;
Правилну употребу лекова;
Пружање прве помоћи;
Бављење спортом;
Превенцију од болести зависности.
7. ПРЕДУЗИМЉИВОСТ И ОРЈЕНТАЦИЈА ПРЕМА ПРЕДУЗЕТНИШТВУ
ПРЕДУЗЕТНИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА
Ученик показује иницијативу у упознавању са карактеристикама тржишта рада.
Има развијене вештине тражења посла.
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Уме да идентификује и адекватно представи своје вештине и способности.
Има способност представљања адекватних и реалних циљева.
8. РАД СА ПОДАЦИМА И ИНФОРМАЦИЈА
РАД СА ПОДАЦИМА И ИНФОРМАЦИЈАМА
Зна да је за разумевање догађаја и доношење исправних одлука потребно имати и поуздане податке.
Уме да процењује поузданост података и препозна могуће узроке грешке.
Користи табеларни и графички приказ података и уме да ихчита и тумачи.
Користи информационе технологије за чување,презентацију и основнуобраду података.
9. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
Ученик: испитује проблемску ситуацију.
Проналази могућа решења.
Упоређује различита могућа решења.
Примењује изабрано решење и прати његову примену.
Вреднује примену датог решења и идентификује добре и слабе стране.
Ученик је у стању да препозна, разуме и реши проблемске ситуације у којима решење није видљиво на први поглед,
користећи знања и вештине стечене из различитих предмета.
10.САРАДЊА
ВЕШТИНА САРАДЊЕ
Конструктивно, аргументовано и креативно доприноси раду групе.
Доприноси постизању договора о раду заједничког рада.
Активно слуша и поставља релевантна питања.
Ангажује се у реализацији преузетих обавеза у оквиру групе.
11. ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНЦИЈА
ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНЦИЈА
Подразумева сигурну и критичку употребу електронских медија на послу, у слободном времену и комуницирање.
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Европска комисија1 предвиђа да:
Кључне компетенције треба да буду мултифункционалне, како би могле да се употребе за реализацију различитих
циљева, преносиве, и стога применљиве у различитим контекстима, као и да створе предуслов за решавање различитих
проблемских ситуација са којима се појединац сусреће. Кључне компетенције су предуслов за адекватно лично испуњење у
животу, рад и целоживотно учење.
Кључне компетенције за целоживотно учење:
1. Комуникација на матерњем језику;
2. Комуникација на страном језику;
3. Математичка писменост и основне компетенције у науци и технологији;
4. Дигитална компетенција;
5. Учити како учити;
6. Интерперсоналне и грађанске компетенције;
7. Смисао за иницијативу и предузетништво;
8. Културолошка експресија.
Циљ и задаци Тима: прикупљање и анализа извештаја о развијању међупредметних компетенција и предузетништва.
Међупредметне компетенције се реализују кроз сарадњу и координацију активности више наставника, односно
наставних предмета, иновирање метода рада на часу, употребу одговарајућих наставних средстава и прилагођавање садржаја.
Задатак овог Тима је да активно учествује у планирању и евалуацији планова стручних већа и да подстиче имплементирање
међупредметних компетенција у планове. Ученици треба да буду укључени у различите пројекте који имају за циљ упознавање
са предузетништвом.

1

European commision; Key Competences for a lifelong learning (Louxemburg, 2006)
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА
ШКОЛСКА 2021/2022.
Чланови Тима су: Ивана Јовановић, Слађана Жарковић, Радивоје Милутиновић, Александар Жуњић и Драган Малешевић.

Време

Активности
- Формирање Тима;

септембар
2021.

- Формиран је Тим за развој међупредметних компетенција
и предузетништва и изабрани чланови. Чланови Тима су:
Ивана Јовановић, Слађана Жарковић, Радивоје
Милутиновић, Александар Жуњић и Драган Малешевић.

- Одређивање координатора Тима;
- Израда Плана рада - писање и усвајање Плана рада и
активности Тима;

- Израђен и усвојен План рада, извршена подела активности
и задужења.

- Упознавање Наставничког већа са законским основама
које су у надлежности Тима за развој међупредметних
компетенција и предузетништва;

- На седници Наставничког већа прочитани су делови
Закона који се односе на надлежности Тима за развој
међупредметних компетенција и предузетништва и на тај
начин су чланови Већа упознати са истим, као и са задатком
да имплементирају међупредметне компетенције у
планове.Чланови су упознати са обавезом укључивања
ученика у различите пројекте који имају за циљ упознавање
са предузетништвом.

- Планирање пројектне наставе (пројеката) за прво
полугодиште школске 2021/2022. године;

- Утврђен је план реализације пројектне наставе (пројеката)
за прво полугодиште школске 2021/2022
године. Планирани пројекти:
3.раз.Ово сам ја, Шта све могу научити од паука?
Јесен.
4. разред:Дечји туристички водич кроз моје место и

септембар
2021.

септембар
2021.

Исходи реализације

околину.
ИО Дупљај: Шта све могу научити од
паука?Рециклажа, Јесен - мириси, боје и звуци
јесени,Зимске радости.
- Планирање тематске наставе за прво полугодиште
школске 2021/2022. године;

- Утврђен је план реализације тематске наставе за прво
полугодиште школске 2021/2022. године.
1. Тематски данЈесен (трећи разред);
2. Тематски дан Нова година куца нам пред вратима
(млађи разреди);

- Планирање осталих активности које утичу на
развијање међупредметних компетенција и
предузетништва;

- Утврђен је план реализације различитих активности за
прво полугодиште школске 2020/2021. године. Планиране
су следеће активности:
1. Прикупљање секундарних сировина;
2. Радионице и друге предузетничке активности у
оквиру „Дечје недеље“;
3. Новогодишње и божићне активности и радионице;
4. Израда промотивног материјала за Светосавску
приредбу и за Дан школе;
5. Уређење школског простора - ентеријера и
екстеријера;
6. Правимо играчке од природних материјала;

октобар 2021.
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- Јачање и оснаживање компетенција наставника за
развој међупредметних компетенција и предузетништва
- обуке и семинари;
новембар 2021.

- Размена искустава;
- Преглед реализације пројектне и тематске наставе и
предузетничких активности током првог полугодишта
школске 2021/2022. године;

јануар 2022.

- Анализа реализованих пројеката:
3. разред: Ово сам ја, Шта све могу научити од паука?
Јесен.
4. разред: Дечји туристички водич кроз моје место и
околину.
ИО Дупљај -Шта све могу научити од
паука?Рециклажа, Јесен - мириси, боје и звуци
јесени,Зимске радости.
- Анализа реализоване тематске наставе:
1. Тематски дан Јесен (трећи разред);
2. Тематски дан Нова година куца нам пред
вратима (млађи разреди)

- На основу појединачних Извештаја о стручном
усавршавању учитеља и наставника, направљен је преглед
обука и семинара које су похађали учитељи и наставници
током школске 2020/2021. године, а који су од значаја за
оснаживање компетеција наставника за развој
међупредметних компетенција и предузетништва код
ученика. На основу тога, израђен је план размене искуства интерна обука у школи од стране запослених који су
похађали обуке и семинаре.
- Израђен је план похађања семинара и обука од значаја за
развој међупредметних компетенција и предузетништва за
школску 2021/2022. годину;

- Представљени су продукти пројектне наставе и анализиран
је ефекат реализованих пројеката на развој предузетништва
код ученика.
- На основу осврта на годишње и оперативне планове
учитеља и наставника и извештаје, извршена је евалуација
остварених активности за развој међупредметних
компетенција и предузетништва. Активности су
анализиране, извршен је осврт на проблеме у реализацији,
дати су предлози за реализацију наредних активности и
слично.
- Утврђен је план реализације пројектне наставе (пројеката)
за друго полугодиште школске 2021/2022. године.
Планирани пројекти:
• 3.. разред: Здрава исхрана, Здравље уста и зуба,
Ускрс, Пролеће.
• 4.. разреда:Обојени свет, Шта данас једеш за
ужину?

- Анализа реализованих активности:
1. Прикупљање секундарних сировина;
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2. Радионице и друге предузетничке активности у
оквиру „Дечје недеље“;
3. Израда промотивног материјала за Светосавску
приредбу и за Дан школе;
4. Уређење школског простора ентеријера и
екстеријера (Уредимо школско двориште –
акција)
5. Правимо играчке од природних материјала;
- Презентација продуката пројектне наставе реализоване
током првог полугодишта школске 2021/2022. године;
- Анализа годишњих и оперативних планова –
утврђивање односа планираних и реализованих
међупредметних компетенција у претходном периоду,
као и евалуацију истих;

- Планирање пројектне наставе (пројеката) за друго
полугодиште школске 2021/2022. године;

•

ИО Дупљај: Математика око нас, Пролеће у посети
мом крају,Ускршње радости,Здравље и кретање,
Наша традиционална исхрана.

- Утврђен је план реализације тематске наставе за друго
полугодиште школске 2021/2022. године.
1. Тематски дан - Ускрс(млађи разреди);
2. Тематски дан -Дан планете Земље (млађи
разреди)
- Утврђен је план реализације различитих активности за
друго полугодиште школске 2021/2022. године.
Планиране су следеће активности:

1. Прикупљање секундарних сировина;
2. Уређење школског простора - ентеријера и
екстеријера;
3. Радионица за Осми март;
4. Ускршње активности и радионице;
- На основу прегледа урађеног током првог полугодишта
школске 2021/2022. године, урађено је вредновање рада
Тима са анализом и препорукама за даљи рад.

- Планирање тематске наставе за друго полугодиште
школске 2021/2022. године;
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- Планирање осталих активности које утичу на
развијање међупредметних компетенција и
предузетништва;
- Вредновање рада Тима - анализа урађеног, одговори на
питања, препоруке за даљи рад;

мај2022.

јун 2022.

- Сређивање базе припрема учитеља и наставника за час,
које су примери добре праксе у развијању
међупредметних компетенција и предузетништва
(електронска база).

- Прикупљене су припреме учитеља и наставника и
направљена је електронска база података примера добре
праксе у развијању међупредметних компетенција и
предузетништва ученика.

- Размена искустава;
- Преглед реализације пројектне и тематске наставе и
предузетничких активности током другог полугодишта
школске 2021/2022. године;

- Урађен је преглед реализованих пројеката, тематске
наставе и предузетничких активности током другог
полугодишта школске 2021/2022. године, са посебним
освртом на проблеме и добре стране које реализација има на
развој међупредметних копетенција и предузетништва.
Анализирани су реализовани угледни часови који су пример
развоја међупредметних компетенција код ученика.

- Анализа реализованих пројеката:
Здрава исхрана, Здравље уста и зуба, Ускрс, Пролеће.
Обојени свет, Шта данас једеш за ужину?
ИО Дупљај Математика око нас, Пролеће у посети
мом крају,Ускршње радости,Здравље и кретање,Наша
традиционална исхрана.
- Анализа реализоване тематске наставе:
1. Тематски дан - Ускрс
2.Тематски дан – Дан планете Земље
- Анализа реализованих активности:
1. Прикупљање секундарних сировина;
2. Уређење школског простора - ентеријера и
екстеријера;
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- Анализом реализације утврђено је да су током другог
полугодишта, кроз различите пројекте, угледне и огледне
часове и тематске дане, остварене планиране компетенције:
• Компетенција за целоживотно учење;
• Брига за здравље;
• Еколошка компетенција;
• Естетска компетенција;
• Решавање проблема;
• Вештина сарадње;
• Вештина комуникације;
• Дигитална компетенција;
• Предузетничка компетенција

3. Радионица за Осми март;
4. Ускршње активности и радионице;
- Презентација продуката пројектне наставе реализоване
током другог полугодишта школске 2021/2022. године;
- Анализа годишњих и оперативних планова –
утврђивање односа планираних и реализованих
међупредметних компетенција у претходном периоду,
као и евалуацију истих;

- Представљени су продукти пројектне наставе и
анализиран је ефекат реализованих пројеката на развој
предузетништва код ученика.
- На основу осврта на годишње и оперативне планове
учитеља и наставника и извештаје, извршена је евалуација
остварених активности за развој међупредметних
компетенција и предузетништва. Активности су
анализиране, извршен је осврт на проблеме у реализацији,
дати су предлози за реализацију наредних активности и
слично.
- На основу прегледа урађеног током школске 2021/2022.
године, урађено је вредновање рада Тима са анализом и
препорукама за даљи рад.

- Вредновање рада Тима;

IX РЕАЛИЗАЦИЈА ОСТАЛИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА
9.1 Извештај о стручном усавршавању
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Наставници су доставили своје извештаје о стручном усавршавању за шк. 2021/22. годину, као и копију сертификата које се
налазе у личним досијеима запослених. Неки од стручних семинара за шк. 2021/22. годину су:
Програм обуке за оснаживање запослених у образовању за развијање одговорног односа према здрављу, очување здравља и безбедности
ученика
Обука запослених у основним и средњим школама за примену инструмента за самовредновање и процену дигиталних капацитета школе –
Селфи – школски координатор "SELFIE 2021-2022, session 2"
Обука за запослене - породично насиље, платформа Чувам те
Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању, платформа Чувам те
Дигитална учионица
Унапређивање међупредметне компетенције ученика „Одговоран однос према здрављу“
Програм обуке за дежурне наставнике на завршном испиту у основном образовању
Семинар кат. бр. 789Зоо-еко радионица
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•

Семинар кат. бр. 785. Еволуциона теорија у пракси

Посебан акценат је био на развоју следећих компетенција:
К1 - KОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДИКУ НАСТАВЕ
К2 - КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПОУЧАВАЊЕ И УЧЕЊЕ
К3 - КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПОДРШКУ РАЗВОЈУ ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА
К4 - КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА КОМУНИКАЦИЈУ И САРАДЊУ
ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ
1. јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области
иновативних метода наставе и управљања одељењем
2. учење да се учи и развијање мотивације за учење
3. здравствено образовање и развијање здравих стилова живота
4. комуникацијске вештине
5. одрживи развој и заштита животне средине
6. превенција насиља, злостављања и занемаривања
7. превенција дискриминације
8. инклузија деце и ученика са сметњама у развоју и из друштвеномаргинализованих група
9. сарадња са родитељима, ученицима и ученичким парламентима
10. информационо-комуникационе технологије
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9.2. Извештај тима школског маркетинга
Чланови Тима су: директор школе, Драган Павловић, Александар Жуњић, Ивана Јовановић.

Време

Активности

Исходи реализације

- Формирање Тима;
септембар
2021.

- Формиран Тим за маркетинг школе и изабрани чланови.
Чланови Тима су: директор, Драган Павловић,
Александар Жуњић, Ивана Јовановић.

- Одређивање координатора Тима;

- Израђен и усвојен План рада и извршена подела
активности и задужења.

- Израда Плана рада - писање и усвајање Плана рада и
активности Тима;
септембар,
октобар 2021.

- Организација и праћење реализације активности током
Дечје недеље;

- Успешно реализован низ активности ученика поводом
Дечје недеље, израђене фотографије и постављене на сајт
школе.

новембар 2021.

- Договор око организације и праћења хуманитарне
акције Новогодишњи вашар;

- На стастанку Тима договорен начин обележавања Нове
године, начин праћења активности и начин оглашавања

- Договор око прославе Дана школе и Светог Саве;

- На стастанку Тима договорен начин обележавања и
праћења прославе поводом Дана школе и Светог Саве;

- Новогодишњи вашар и приредба поводом обележавања
Нове године;

- Извршено праћење тока активности, фотографисање и
оглашавање обавештења и фотографија на сјату школе;

- Промовисање ликовног стваралаштва ученика;

- Током првог полугодишта школске 2021/2022. године
више пута на паноу у холу школе излагани ликовни
радови ученика;

- Промовисање литерарног стваралаштва ученика;

- Током првог полугодишта школске 2021/2022. године
више пута на паноу у холу школе излагани литерарни
радови ученика;

27. 12. 2021.

током првог
полугодишта
током првог
полугодишта
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- Промовисање стваралаштва ученика;

- Током првог полугодишта школске 2021/2022. године
више пута у холу школе излагани радови ученика
(технички радови, макете, продукти различитих пројеката
и слично);

-Обележавање Светог Саве и прослава Дана школе;

- Извршено праћење тока активности, фотографисање и
оглашавање фотографија;

Фебруар 2022.

- Успех ученика на крају првог полугодишта;

- Израђене табеле и графикони;

фебруар 2022.

- Договор и организација посете будућих првака нашој
школи (позоришна представа, пројекција цртаног филма,
обилазак школе…);

- Испланиране активности у циљу промовисања школе презентација школе намењена родитељима будућих
првака;

- Радионица Мами на дар;

- Праћење тока радионице, фотографисање, израда
презентације за родитеље.

- Промовисање ликовног илитерарног стваралаштва
ученика, као и других продуката;

- Током другог полугодишта и учења на даљину израђене
презентације за родитеље и континуирано прослеђиване
родитељима електронским путем;

- Праћење пробног Завршног испита;

- Благовремено објављени резултати пробног завршног
испита на огласној табли, јер је нови сајт у изради

- Праћење Завршног испита;

- Благовремено објављени резултати завршног испита на
огласној табли, јер је нови сајт у изради

јун 2022.

- Успех ученика на крају другог полугодишта;

- Израђене табеле и графикони;

јул 2022.

- Објављивање листе жеља и резултата уписа у средње
школе;

- Објављени резултати уписа у средње школе на огласној
табли, јер је нови сајт у изради

- Писање и подношење годишњег извештаја
Наставничком већу;

- Израђен годишњи извештај рада Тима;

- Прављење плана рада и активности за наредну школску
годину;

- Израђен план рада Тима за школску 2022/2023. годину;

током првог
полугодишта

27. 1. 2022.

6. 3. 2022.
током другог
полугодишта

јун 2022.

- Поднет годишњи извештај рада Тима за маркетинг
школе за школску 2021/2022. годину;

август 2022.
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током школске
године

- Континуирано ажурирани подаци на сајту школе
(обавештења, фотографије, сарадња породице и школе,
резултати такмичења, распореди часова, распореди
писаних провера...);

- Ажурирање сајта школе;
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9.3. Сарадња школе са друштвеном средином
Школа покрива месне заједнице Попучке, Дупљај и Забрдица.Спољашњи ресурси са којима смо
сарађивали осим поменутих месних заједница су:
Центар за културу– представа за прваке у оквиру Дечије недеље
Средње школе – посета ученика 8. разреда –презентације образовних профила
Црвени крст и Завода за јавно здравље одржали су предавања за ученике старијих разреда на
тему Прва помоћ и правилна исхрана
Сарадња са Школском управом и Центром за социјални рад
Дом здравља – систематски прегледи, здравствена предавања
МУП-аВаљево
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА
Циљеви и активности програма:
да школа са надлежним установама брине о социјалној заштити ученика и осетљивих
друштвених група, на основу програма социјалне заштите
- да пружа помоћ ученицима са поремећајима у понашању, склоним прекршајима, да
води евиденцију о тим ученицима и да заједно са надлежним предлаже решења
Да пружа помоћ васпитно запуштеним или угроженим ученицима, ученицима који
долазе из породица у којима су евентуално нарушени породични односи, да врши надзор над
родитељским старањем и по потреби предлаже издвајање из примарне породице
- да упознаје и прати социјалне прилике ученика и да изразито тешке случајеве упућује
на који начин да остваре своја социјално-заштитна права
- да утврђује социјално-економски статус родитеља
- Да упућује родитеље на начин остваривања права
- да кроз обилазак и кућне посете проблематичним породицама, са социјалним
радником, обезбеде ефикасну помоћ и сарадњу школе, родитеља и социјалне установе

Реализоване активности
Праћење социјалноекономских прилика
ученика и упућивање на
остваривање социјалнозаштитних права
Покретање хуманитарних
акција за помоћ ученицима
са неповољним социоекономским статусом
Покретање хуманитарних
акција, по исказаној
иницијативи- за лечење,
књиге итд.
Сарадња са Центром за
социјални рад

Задужени
наставник

Начин и
поступак
остваривања
Интервјуисање
родитеља, разговори

Одељенске
старешине,
педагог

Циљеви и задаци
садржаја програма
-брига о социјалној
заштити и помоћ у
остваривању права

Одељенске
старешине,
Ђачки парламент

Иницијатива,
обавештење

-

Развијање
хуманости,
емпатије

Ђачки парламент
и Тим за
социјалну
заштиту
Одељенске
старешине,
педагог- по
потреби
Праћење и рад са
Одељенске
ученицима са проблемима старешине,
у понашању, склоним
педагог- по
прекршајима
потреби
Сарадња са Полицијском
Одељенске
управом у вези ученика са старешине,
проблемима у понашњу
педагог- по
потреби
Праћење ученика који раде Од.старешине,
поИОП-у и сарадња са
педагог
Тимом за инклузивно
образов.
Сарадња са
Од.старешине,
Интерресорном комисијом педагог

Иницијатива,
обавештење,
извештаји

-

Развијање
хуманости,
емпатије

Дописи, обавештења

-брига о социјалној
заштити и помоћ у
остваривању права

Разговори, анкете,
тестови

Брига о ученицима са
проблемима у
понашању

9.4.

Дописи, обавештења

Евалуације ИОП-а

Састанци, дискусије,
предлози мера

Брига о ученицима са
тешкоћама у учењу и
упућивање на
остваривање њихових
права

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ

У склопу бројних утицаја на младу личност породица је била и остала веома значајан
фактор и најпоузданији сарадник школе. Заједничким радом породица и школа могу да појачају
позитивно деловање свих осталих фактора васпитања, а својим пропустима у раду могу да
отворе врата за њихово негативно деловање.
Према садржају и карактеру рада планирају се три основна облика сарадње породице и школе:
Информисање родитеља (дан отворених врата, родитељски састанци и индивидуални контакти).
Укључивање родитеља у реализацију појединих васпитно-образовних проблема школе.
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Подизање педагошко-психолошке културе родитеља (предавања за родитеље и саветодавни
рад).
Школа ће организовати и дане „отворених врата“ за сарадњу са родитељима, а детаљан
распоред је прилог Годишњег плана рада школе и Школског програма.Сарадња са родитељима
одвијаће се кроз следеће садржаје:
Месец
Стални
задаци

Септ.
Септ.

Садржај активности
Развијање личног самопоуздања и прихватање сопствених
вредности.
Разумевање других ученика и усклађивање поступака према
активностима у групи.
Неговање сарадничких односа и пријатељства у групи и међу
генерацијама.
Развијање критичког односа према примерима из свакодневног
живота.
Упознавање моралних норми и њихових вредности.
Брига о здравственом стању и физичком развоју ученика.
Упознавање ученика и родитеља са школом, адаптација
ученика на живот у школи, и активно укључивање у школске
активности.
Упознавање родитеља и прикупљање података неопходних за
сарадњу.

Извршиоци
Одељенске
старешине,
педагог.

Одељенске
старешине,
педагог
Одељенске
старешине,
педагог
Родитељи,
наставници,
директор
Педагог,
наставници

Септ.

Формирање Савета родитеља на нивоу одељења и школе.

Током
године

Пружање помоћи у благовременом откривању даровите деце и
указивање на могућност њиховог даљег општег и
професионалног развоја.
Укључивање родитеља у наставни процес:
Одељенске
Информисање родитеља о важним активностима школе
старешине
Подизање свести родитеља о важности здравог начина живота,
ОС
квалитетног осмишљавања провођења слободног времена деце,
С.Служба
као и стицање знања о опасностима од злоупотребе
психоактивних супстанци.
Едукација родитеља о начину учествовања у наставном
процесу, на родитељским састанцима, предавањима,
Педагог
семинарима, ...;
Информисање родитеља о дану отворених врата школе (на
видном месту истакнут распоред консултација са
наставницима)

Током
године
Током
године
Током
године
Током
године
Током
године
Током
године

Укључивање родитеља у реализацију различитих активности
школе (Дечија недеља, прослава Нове године, школска слава,
Дан школе, хуманитарни рад, екскурзије, настава у природи,
спортске активности).
Информисање родитеља о избору занимања деце, на основу
показаних способности, интересовања и жеља ученика.
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Тим за сарадњу
са
родитељима

Током
године

Подизање педагошко-психолошке културе родитеља и то пре
свега родитеља 1. и 5. разреда.

Педагог

Током
године

Помоћ при набавци школског прибора, лектире, уџбеника и
сл.

Родитељи,
наставници

Програм сарадње са породицом обухвата и организацију отвореног дана школе сваког месеца,
када родитељи, односно други законски заступници могу да присуствују образовно-васпитном раду.
Ради праћења успешности програма сарадње са породицом, школа, на крају сваког полугодишта,
организује анкетирање родитеља, односно другог законског заступника, у погледу њиховог задовољства
програмом сарадње са породицом и у погледу њихових сугестија за наредно полугодиште.
Мишљење родитеља, односно другог законског заступника, добијено као резултат анкетирања,
узима се у обзир у поступку вредновања квалитета рада школе.
Отворени дан школе ће се организовати последње недеље месеца према утврђеном распореду.

9.5.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА УНАПРЕЂЕЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ ПРОЦЕСА И
ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА

Са циљем унапређивања васпитно образовног рада у школској 2021/22. години
планирани су селедећи облици и садржаји рада:
Реализовани програмски садржаји
Примена савремених облика васпитно образовног рада у
наставном процесу:
- Индивидуализација наставног процеса
- Израда индивидуалних образовних планова
- Рад у паровима
- Групни облици рада
- Настава путем решавања проблема
- Диференцирана настава
- Учење путем открића
Набавка савремених наставних средстава и учила
Праћење стручних часописа и стручне литературе
Анализа васпитно образовног рада на крају сваког
класификационог периода
Праћење дидактичко-методичке заснованости часова
редовне, изборне, допунске и додатне наставе
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Носилац посла

Наставници
педагог

Руководиоци ОВ
Директор
Руководиоци ОВ, СВ,
педагог, библиотекар,
наставници
Руководиоци ОВ, СВ,
педагог, директор
Директор
педагог

Индивидуално праћење ученика у колективу и увид у
организовање ОЗ као колектива
Анализа планова рада и непосредне припреме наставника за
рад

Одељенек старешине
педагог
Директор
Педагог

Стимулисање и подстицање ученика и ОЗ у образовно
васпитном раду, истицање најбољих појединаца, група,
одељења на школским свечаностима
Интерне обуке, огледни часови и информисање
Наставничког већа о новинама у области стручног
усавршавања и оцењивања
Учешће Ученичког парламента у организацији рада школе и
школским активностима

Наставничко веће
Директор

Превентивне активности у оквиру спровођења акционог
плана Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и
занемаривања
Самовредновање рада школе
Организација квизова, манифестација, смотри, ликовних
конкурса
Формирање Тима за пружање подршке новим ученицима
школе и праћење њихове адаптације

9.6.

Директор
Педагог
Секретар
Руководилац
Ученичког парламента
Тим за заштиту
ученика од насиља,
злостављања и
занемаривања
Тим за самовредновање
рада школе
Руководиоци СВ
Тим, ОС

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНОГ РАДА
Циљеви и задаци педагошко-инструктивног рада у школи су:

•

учествовање у стварању програмских, педагошко-организационих и дидактичкометодичких услова за остваривање циљева основне школе,

•

унапређивање, осавремењавање и рационализација образовно-васпитног рада.

Педагошко-инструктивним радом наставницима се пружа помоћ у одабирању рационалних
облика метода и средстава васпитно образовног рада, а посећивањем часова свих видова
васпитно образовног рада у циљу сагледавају се дидактичко-методичка заснованост часа,
примена елемената савремене наставе, договорених дидактичких иновација, интеракција
ученика у одељењу, педагошка клима.
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У току шк. 2021-2022. године дитектор и стручни сарадници школе ће се овом активношћу
бавити континуирано, а посете часовима биће обављене у последње две седмице новембра, као
и током месеца фебруара и марта. О посећеним часовима стручна служба даје писани извештај
и презентује на наставничком већу, са предлозима за унапређење наставног процеса.
У оквиру педагошко-инструктивног рада педагошка служба и директор школе посебну
пажњу посвећују раду са приправницима и менторима. Рад се одвија на основу Програма
увођења у посао приправника који је саставни део годишњег плана рада школе и налази се у
прилогу. Током реализације програма увођења у посао приправника обухваћене су следеће
области: планирање, програмирање, оставривање и вредновање образовно-васпитног рада;
праћење развоја и постигнућа деце и ученика; сарадњу са колегама, породицом и локалном
заједницом; рад са децом са сметњама у развоју; професионални развој; документацију
наставника, васпитача и стручних сарадника. Сваки ментор и приправник имају обавезу да
направе сопствени програм рада и планирју динамику посете ментора приправнику и
приправника ментору.

Реализоване активности

Време

Иницирање и учешће у иновативним
видовима планирања наставе и других
облика образовно-васпитног рада,

Носилац
посла

Сарадници
Наставници

Пружање помоћи наставницима у изради
планова допунског, додатног рада,
практичне наставе и амбијенталне наставе,
плана рада одељењског старешине,
секција...
Праћење ефеката иновативних активности
и пројеката, као и ефикасности нових
организационих облика рада
Пружање помоћи наставницимана
конкретизовању и операционализовању
циљева и задатака васпитно-образовног и
прилагођавања основном и комбинованом
моделу наставе
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Током
године

Педагози

ОС

Током
године

Педагози

Током
године

Педагози

ОС

Током
године

Педагози

Наставници

директор

Наставници
ОС

Пружање стручне помоћи наставницима
наунапређивању квалитета васпитно –
образовног рада, односно наставе
увођењем иновација и иницирањем
коришћења савремених метода и облика
рада

Педагози
Током
године

Анализирање реализације праћених часова
којима је присуствовао и давање предлога
за њихово унапређење,

Током
године

Пружање помоћи наставницима у
реализацији огледних и угледних
активности, односно часоваи примера
добре праксе

Наставници,
информатичар

Педагози

Наставници
директор

Педагози
Током
године

Анализирање и предлагање мера за
унапређивање

Током
године

ваннаставних активности,

Промовисање, предлагање мера, учешће у
активностима у циљу смањивања насиља,
а повећања толеранције и конструктивног
решавања конфликата, популарисање
здравих стилова живота,

Током
године

Наставници

Педагози

Тим за
превенцију
насиља,

Наставници

Наставници

Педагог,
ОС

Учествовање у појачаном васпитном раду
за ученика који врше повреду правила
понашања у школи или се не придржава
одлука директора и органа школе,
неоправдано изостане са наставе пет
часова, односно који својим понашањем
угрожава друге у остваривању њихових
права.

Током
године

Пружање подршке наставницимау раду са
родитељима

Током
године
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ОС,

Наставници

Педагог,

Педагог,

Наставници

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

Ментори

Усмеравање наставника у креирању плана
стручног усавршавања и њиховог
професионалног развоја
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Током
године

Педагог

Приправници

Током
године

Педагог

Наставници
Тим за
стручно
усавршавање

10. Евалуација Годишњег плана рада

Утoкушкoлскe 2021/22. гoдинe пoсвeћeнa je пaжњa oбeзбeђивaњууслoвa зa квaлитeтниje
извoђeњe рeдoвнe нaстaвe, дoпунскe идoдaтнe нaстaвe ислoбoдних aктивнoсти. Вoдилo сe
рaчунa o jaчањувaспитнoгутицaja шкoлe ипoбoљшaњa мoтивaциje кoдучeникa инaстaвникa.
Школа има континуитет у праћењу и утврђивању резултата рада. Тај процес се
одвија у раду школских институција. Проблеми који су настајали, како предвидиви, тако и
неочекивани, решавани су у циљу одржавања редовног рада школе.
Два кључна мерила за евалуацију Годишњег плана су резултати на такмичењима
и пролазност ученика осмог разреда на квалификационом испиту за упис у средње школе.
У оквиру унапређивања васпитнообразовног рада сви наставници су у свом оперативном
планирању предвидели угледне часове са применом нових наставних метода и облика и уз
коришћење рачунара у реализацији часа.
Због пандемије коронавируса бројне планиране активности нису остварене. Из истог
разлога нису реализована ни бројна такмичења у школској 2021/2022. години.
За ученике 8. разреда организовано пробно тестирање из српског језика и математике,
као и комбиновани тест, са циљем уочавања пропуста и предузимања одређених мера за
отклањање истих.
На стручним већима разговарано је о успешности угледних часова и примерима добре
праксе у реализацији наставе на даљину. Према годишњем плану рада за праћење и евалуацију
Годишњег плана рада директор и педагог су анализирали све сегменте образовно-васпитног
рада и услове за његову реализацију.
Наставни процес је редовно праћен, анализиран и унапређиван кроз сарадњу директора,
педагога, тима за самовредновање и стручног актива за развојно планирање.

Услови рада школе
Програм је сачињен тако да одговара материјално –техничким могућностима школе. Кадровска
структура у складу је са Нормативом. Сви послови су нормирани, временски одређени, а
извршиоци познати.
Организација рада школе
Образовно –васпитни рад одвијао се без тешкоћа.
Остваривање наставног програма
Приликом планирања глобалних и оперативних планова пратило се упутство Министарства
просвете.
Сви постављени циљеви и задаци су реализоваи.
Резултати образовно –васпитног рада
Постигнути резултати ученика на крају школске године су задовољавајући. Одлични су
резултати наших ученика на разним такмичењима на свим нивоима. Задовољни смо и уписом
овогодишње генерације осмака у средње школе. Надамо се да ћемо у следећој школској години
постићи боље резултате .
Рад стручних органа школе

162

Сви стручни органи су радили по плану рада, састанци су одржавани редовно како у току првог
полугодишта тако и током другог полугодишта. Осим предвиђених тема, анализиране су
актуелности које су се појавиле у раду и предузимане су адекватне мере. Својим стручним
радом органи школе су допринели квалитетнијем обављању образовно-васпитних задатака.
Ваннаставне активности
Ученици су били укључени у разне секције по свом избору. Активности су пратиле актуелне
захтеве, имале су одговарајуће садржаје, организацију и начин рада. Заједничким залагањем
ученика и наставника очекујемо да резултати рада у овој области буду још бољи.
Остваривање посебних програма образовно-васпитнограда
Настављено је са тенденцијом модернизације наставе. Наставни рад се континуирано ослања
на савремене информационе технологије. Планом стручног усавршавања били су обухваћени
сви наставници и стручни сарадници, директор и секретар школе.
Стручну педагошку литературу у библиотеци треба допунити новим књигама у складу са
материјалним могућностима школе.
Сарадња са друштвеном средином је добра. Родитеље наших ученика и даље ћемо
укључивати у решавање свих проблема, од материјалних до васпитних.
Стручно усавршавање запослених
План стручног усавршавања у школској 2021/22. години реализовао се кроз рад Наставничког
већа, Стручних већа за област предмета, кроз индивидуално стручно усавршавање наставника.
На нивоу Наставничког већа вршено је представљање и тумачење нових Правилника везаних за
рад у школи.
У оквиру Стручних већа разменом позитивних искустава из праксе као и приказом наученог на
посећеним семинарима; реализацијом и анализом угледних часова; неформалним разговорима о
прочитаним стручним књигама, чланцима, корисним сајтовима, међусобном разменом
искуства.
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ЗАКЉУЧАК
Из извештаја произилази да је школа успешно обављала све предвиђене активности везане за
реализацију образовно-васпитног рада школе. Школа је своју улогу остварила и кроз
здравствену, социјалну и културну сарадњу, као и сарадњу са родитељима . Очекујемо да ће се
многе започете активности и акције успешно наставити у следећој школској години.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Годишњи извештај о раду основне школе „Свети Сава“ у Попучкама је разматран на
седнци Наставничког већа школе 12.09.2022.године где је закључено да су програмски задаци
за шк 2021/2022.годину реализовани успешно и да је остварени успех ученика задовољавајући.

Годишњи извештај о раду основне школе „Свети Сава“ у Попучкама усвојен је на
седници Школског одбора 13.09.2022. године.
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Основна школа“Свети Сава”
Попучке
Број:
Датум: 13.09.2022.године

На основу чл. 119. став 1. тачка 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019- др.Закони, 27/2018 - др. закон , 6/2020 и 129/2021) и Статута
Основне школе „Свети Сава“, Школски одбор на седници одржаној на дан 13.09.2022. године донео је
једногласну

ОДЛУКУ
Којом се усваја Извештај о раду ОШ“Свети Сава“ Попучке у школској 2021/2022.
години.

Председник Школског одбора

____________________________________
/ Слађана Жарковић /
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