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УСЛОВИ РАДА
Материјални услови
Школска зграда
Васпитно-образовни рад школа организује у три објекта међусобно удаљена око шест
километара, матична школа у граду и издвојена одељења у селима Стрижи и Доњем Видову.
Матична школа, стара, школска зграда која је у пређашњем времену имала различите намене
од војне зграде до болнице где тек 1948. добија садашњу намену са 19 учионица, од тога је 4
кабинета, фискултурном салом, свечаном салом, кухињом, библиотеком-медијатеком,
продуженим броравком, просторијама за административно-техничко особље, за рад стручне
службе. Има корисну површину од 2.450 м 2 . Изградња садашње зграде у којој се налази
школазапочета је још давне 1937. године и није имала садашњу намену, а као школа почиње
сарадом 1948.
Школско двориште је доста велико. Захвата површину од 3256 м 2 . На њему је велики
део уређене зелене површине, и бетониране површине (игралиште за рукомет - 720 м 2 , за
кошарку - 808 м 2 , травнати терен за мали фудбал 900m, атлетска стаза 690m улаз у зграду 102м 2 а, стазе и тротоари м 2 ). Мањи објекат (као издвојено одељење) налази се у селу
Стрижи. Тоје стара школа. Зидана је 1933. године. Има само две учионице, малу канцеларију
занаставнике, унутар зграде се налази мокри чвор. Испред зграде је двориште, цело двориште
је ограђено. У Доњем Видову се налази осморазредна школа са 6 учионица. Уприземљу се
налазе две и на спрату још 4 учионице. Године 2016. је завршена изградњафискултурне сале.
Свечана сала је настала спајањем две учионице у приземним просторијама.У овом издвојеном
одељењу налази се и трпезарија за дистрибуцију хране. Простор око школеје бетонски и
травнати. Бетонски терен за рукомет од 780m 2 , бетонско кошаркашко игралиште380m 2 , а на
таравнатом делу дворишта налази се летња учионица која је 2008. изграђена сретствима
локалне самоуправе.
Школска медијатека
Медијатека са бибилиотеком смештена је у приземљу, у просторији величине
наставничке канцеларије. Опремљена је видео бимом, пројектором и рачунаром. У склопу исте
просторије налази се и продужени боравак за ученике првог и другог разреда.
Библиотека са читаоницом располаже са 15453 књига.
Дигитална библиотека
У току школске 2020/2021.године, школа се укључила у пројекат ,,Премошћавање дигиталног
јаза за најугроженију децу''. У оквиру овог пројекта школа је оформила Дигиталну библиотеку
која је опремљена са 63 таблета која је школа добила пројектом, као и два лап-топа.
Наставна учила
Осим традиционалних наставних средстава, у које спадају зелене и беле табле, уређаји
за преслушавање аудио записа, географске и историјске карте, лабораторијска опрема за
физикуи хемију, опрема за техничко-информатичко образовање, клавир, синтисајзер, наставна
средства за физичко васпитање, као и за наставу математике.
Школа поседује и опрему за информатику и то приступ раду на рачунару за 24 ученика
истовремено, као и интерактивну таблу.
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За одржавање огледних часова, презентација, семинара и других активности доступни
супројектор, лап топ и покретно пројектно платно.
Намештај
Свака од просторија школе опремљена је адекватним намештајем према намени. За
ученике разредне наставе обезбеђени су ормарићи за одлагање уджбеника и прибора које
користе у школи, а 2014. године је највећи део школског инвентара обновљен.
Организациони услови
У школској 2020/21. године услед пандемије вируса ковид-19, школа је радила у
измењеним условима. Настава је организована у складу са стручним упутствима за
организацију и реализацију образовно-васпитног рада у школској 2020/2021.години за основне
и средње школе од 11.августа 2020.године и Правилником о посебном програму образовања и
васпитања (број:601-00-00027/4/2020-15 од 19.08.2020.године). Ученици млађих разреда у
матичној школи су наставу пратили свакодневно паралелно у две групе (А и Б), док су у у
издвојеним одељењима наставу пратили у пуном саставу. Ученици старијих разреда у матичној
школи наставу су пратили по комбинованом моделу, односно смењивањем група (А и Б) током
седмице), у издвојеном одељењу Доње Видово настава је праћена свакодневно у пуном
саставу. У складу са посебним програмом, часови су трајали 30 минута. На основу одлука
општинског штаба за ванредне ситуације, као и Министарства ученици млађих разреда су
пратили наставу на даљину у периоду од 24.11.2020. до 4.12.2020. и од 5.3.2021. до 16.4.2021.,
док су ученици старијих разреда наставу на даљину пратили у периоду од 22.11.2020. до
18.12.2020. и од 5.3.2021. до 16.4.2021. Школа се у току ове школске године регистровала за
употребу Google Suite, тако да је већина часова на даљину одржавана помоћу алата Google
Classroom i Google Meet. За ученике који немају техничких могућности за праћење наставе на
даљину на овај начин, школа је организовала слање штампаних материјала за учење и
вежбање.

КАДРОВИ
Квалификациона структура запослених радника на извођењу наставе је усклађена са
потребама школе, те се може рећи да је у потпуности стручно заступљена.
Степен стручне спреме
VI

IV
Радно место
Директор
Психолог - педагог
Педагошки асистент
Андрагошки асистент
Помоћник директора
Библиотекар
Административни радник
Књиговођа
Наставник у разредној настави
Наставник у предметној настави

изврши
-лаца

1
1

прос.
радно
искуств
о

изврши
лаца

прос.
радно
искуств
о

VII

изврши
-лаца

прос.
радно
искуств
о

1
3
1
1
0,65
1

32
10,3
11
6
15
8

16
35

24
17

4
17
2
2

5

33
27
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Квалификациона структура помоћно-техничког особља
Радно место
ложач-домар

број извршилаца
2

просечно радно искуство
26

сервирка
кувар-посластичар
помоћни радник

3
1
10

20
1
10

УЧЕНИЦИ
Бројно стање
Укупан број ученика који је успешно завршио разред у школској 2019/20. години је 537,
и то у матичној школи 408, у издвојеном одељењу у Стрижи 32, а у издвојеном одељењу у
Доњем Видову 97 ученика. Заступљеност ученика по разредима приказана је у следећој
табели.
Укупно

МШ*

С**

ДВ***

I

77

64

3

10

II

69

45

8

16

III

52

38

4

10

IV

63

43

5

15

∑

261

190

20

51

V

74

62

/

12

VI

68

61

/

7

VII

74

63

/

11

VIII

60

48

/

12

∑

276

234

/

42

∑∑

537

424

20

93

* Матична школа
** Издвојено одељење у селу Стрижа
*** Издвојено одељење у селу Доње Видово

Ученици са психофизичким сметњама
Уч./р.
Говорне сметње
Сметње интел.спос.
Сметње слуха
Сметње вида
Емоционалне сметње
Хронична обољења

I

II

4

1

III

6

IV

V

VI

1

3

1

VII

VIII

Свега
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Такмичења
За разлику од претходних школских година, многа такмичења нису одржана услед
неповољних епидемиолошких услова.
Предмет

Раз.

Име и презиме

Шк.

Општин.

3. ранг
3. ранг

7.

Давид Томац

ХЕМИЈА

7.

Ива Павловић

Школско:
Општинско: 6.3.2021., Поповац
Окружно:
Републичко:

7.

Михајло Станковић

8.

Сара Павловић

8.
8.
8.
8.
8.
8.

Сара Павловић
Софија Тасић
Матеја Динић
Никола Алексић
Иван Спасојевић
Анђела Радојевић

1.
2.
/
/
/
/

8.

Сара Павловић

1.

6.
6.
6.
6.

Коста Томић
Филип Стендл
Јован Савић
Богдан Павловић

8.

Вук Јашовић

3.
3.
3.
3.
5.
5.
5.
6.
6.
8.
8.

Андреја Динић
Реља Митровић
Реља Шћекић
Вукашин Јакић
Ања Обрадовић
Давид Лукић
Невена Перић
Филип Тасић
Дамјан Јашовић
Вук Јашовић
Матеја Динић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Школско: 9.2.2021.
Општинско:
Окружно:
Републичко:

Окружно

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
Школско: 8.2.2021.
Општинско: 20.2.2021., Поточац
Окружно:
Републичко:
ФИЗИКА
Школско: 8.2.2021.
Општинско: 27.2.2021.
Окружно:
Републичко:

МАТЕМАТИКА
Школско: 5.2.2021.
Општинско: 28.2.2021. МПО
Окружно:
Републичко:
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3. наг.
похвала
/
/

3. наг.
похвала

1. наг.

учешће

/
/
/
/
/
1. место
/
/
/
/
/

у
у
III ранг
у
/

Републ.
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Резултати завршног испита
Право на полагање завршног испита у јуну 2021. године стекло је 67 ученик.
Просечан број поена за сва три теста износи: 28,43, просечан број бодова постигнутих на
основу успеха у шестом, седмом и осмом разреду износи: 50,18, те је просечан број бодова са
којима су ученици осмог разреда иступали приликом уписа у средње школе 80,80. Постигнуће
на сваком од тестова изгледа овако:
српски језик –8,35 поена где је забележен напредак у односу на претходну годину када је
резултат био 7,89
математика – 8,57 што представља напредак од 1,54 поена у односу на прошлу годину
комбиновани тест – 11,52 што је сличан резултат у односу на претходну годину када је
просечан број бодова био 11,40
Према резултатима школа је на другом месту у Општини Параћин, што је исто као и
претходне године.

Резултати уписа у средњу школу
Од 60 ученика која су остварила право на редован упису у средњу школу то је учинило
55 ученика у првом уписном кругу, а један ученик у трећем уписном кругу.
Од тога 86,77% је уписало четворогодишње, што је за 5,61% више него прошле године.
Трогодишње образовне профиле је уписало 6,66% ученика што је значајно мање него
прошле године, за 10.73%. У овој школској години сви ученици су стекли услов за
четворогодишње смерове.

ЖЕЉА ПО РЕДУ
ПРВА
ДРУГА
ТРЕЋА
ЧЕТВРТА
ПЕТА
ЧЕТРНАЕСТА
УПИСАНИ У 2.
КРУГУ
УПИСАНИ У 3.
КРУГУ
УПИСАНИ
РЕШЕЊЕМ
ОКРУЖНЕ
КОМИСИЈЕ
УКУПНО

ТРОГОДИШЊА
СРЕДЊА ШКОЛА

ЧЕТВОРОГОДИШЊА
СРЕДЊА ШКОЛА

УКУПНО УЧЕНИКА

Бр. уч.

Бр. уч.

Бр. уч.

Проценат
68,33
13,33
5
1,67
1,67
1,67

Проценат

3

5

1

1,67

Проценат

38
8
3
1

63,33
13,33
5
1,67

1

1,67

41
8
3
1
1
1

/

/

/

/

/

/

/

1

1,66

1

/

/

/

/

/

4

6,66

52

86,77

56

8

/
1,66

93,33
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Подаци о уписаним средњим школама и образовним профилима
Од 60 ученика, 56 ученика је уписало средњу школу. Расподела је завршена у првом
уписном кругу према бодовима на основу оствареног успеха у школи у шестом, седмом и
осмом разреду, као и на основу резултата на завршном испиту одржаног 23, 24. и 25. јуна 2021.
Након изражавања жеља о средњим школама и образовним профилима за које су
заинтересовани, ученици су распоређени на следећи начин:

Школа
Економско-трговинска

Град

Образовни профил

Параћин

Укупно: 11

Машинско-електротехничка
школа

Укупно: 4
Медицинска школа
„Данило Димитријевић“
Укупно: 8
Пољопривредноветеринараска школа са
домом ученика „Свилајнац“
Укупно: 1

Аутоелектричар
Електротехничар енергетике

1
4

Ученици са посебним
способностима за рачунарство
и информатику
Општи тип
Друштвено-језички смер

5
3
2

7
5
2

Параћин
Техничар за хемијску и
фармацеутску технологију
Фармацеутски техничар
Техничар за заштиту животне
средине
Фризер
Техничар друмског саобраћаја
Техничар унутрашњег
транспорта

Укупно: 10

Техничка школа

1

Параћин

Укупно: 14

Технолошка школа

Економски техничар
Туристичко хотелијерски
техничар
Комерцијалиста
Кувар
Параћин

Укупно: 5
Гимназија

Број
ученика

Ћуприја

Ћуприја

Свилајнац

9

3
4
2
1
1
3

Медицинска сестра - техничар
Лабораторијски техничар

5
3

Ветеринарски техничар

1
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Електротехничка и
грађевинска школа „Никола
Тесла“
Укупно: 1

Јагодина

Грађевински техничар

Београд

Ученици са
посебним
способностима за
филолошке науке –
енглески језик

1

Београд

медицинска сестра техничар

1

Гимназија ,,Светозар
Марковић''

1

Укупно: 1
Медицинска школа
Укупно: 1
На основу ових података констатујемо да је највећи број ученика наше школе у овој
генерацији уписало Гимназију (14), затим је 11 ученика уписало Економско-трговинску школу, а
10 ученика је одабрало Технолошку. Редослед школа према приоритетима ученика је измењен
утолико што за разлику од претходне године када је најпопуларнија била Економско
трговинска школа, највећу предност приликом избора ове године има Гимназија. Из
приложеног се види да је постојало велико интересовање за смер ученика са посебном
способношћу за рачунарство и информатику, а са поносом можемо да кажемо да је седморо
ученика наше школе испунило услов за овај смер.

Структура успеха ученика на крају школске 2020/21. Године
Како је систем оцењивања ученика првог разреда другачији у осносу на оцењивање осталих
разреда, анализа успеха је вршена независно. Највећи број ученика првог разреда, односно
69,44% самостално напредује. Напредује уз мању помоћ 4,16% ученика, а напредује уз већу
помоћ 23,61% ученика првог разреда. Због непохађања наставе два ученика првог разреда су
неоцењена.

Разред

I

Свега
ученика
72

Самостално
напредује

Напредује уз
мању помоћ

Напредује уз
већу помоћ

Неоцењени

бр.

%

бр.

%

бр.

%

бр.

%

50

69,44

3

4,16

17

23,61

2

2,77
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Табеларни приказ анализе успеха ученика од 2. до 8. разреда
Уку
пан
бр.
Раз.

одличних

вр.добрих

добрих

довољних

Са успехом
завршили
разред

Преводе се /
понавља
разред*

бр.

%

бр.

%

бр
.

%

бр
.

%

бр.

%

бр.

%

II

68

38

55,88

21

30,88

6

8,82

3

4,41

68

100

/

/

III

52

34

65,38

8

15,38

4

7,69

6

11,53

52

100

/

/

IV

63

35

53,96

11

19,04

8

12,69

9

14,28

63

100

/

/

Од II-IV р.

183

107

57,92

40

22,4

18

9,83

18

9,83

183

100

/

/

V

69

35

50,72

21

31,88

8

10,14

1

1,44

65

94,2

4

5,79

VI

74

27

36,48

29

39,18

11

14,86

/

/

67

90,54

7

9,46

VII

74

24

32,43

39

52,7

11

14,86

/

/

74

100

/

/

VIII

60

30

50

22

36,67

8

13,33

/

/

60

100

/

/

Од V-VIII р.

277

116

41,88

111

35,02

38

23,46

1

4,33

266

96,03

11

3,97

од II - VIII р.

460

272

48,48

151

32,83

56

12,17

19

4,13

449

97,61

11

2,39

Број ученика који понавља разред је 10 и то:
- у одељењу 51 ученик Стефан Саитовић
- у одељењу 53 ученице Кристина Ледић и Јасмина Исмаиловић
- у одељењу 61 ученице Кристина Митић и Јелена Јовић
- у одељењу 62 ученици Богдан Јовић и Манојел Николић
- у одељењу 63 ученице Звездана Маринковић и Јована Маринковић
Ученици који губе статус услед преласка старосне границе од 15 година су:
- Данијел Ледић 52
- Тони Ледић 63
Структура успеха ученика од 2. до 8. разреда изражена у процентима на крају школске
2019/2020.год.:
- одличних – 48,48%
- врло –добрих – 32,83%
- добрих – 12,17%
- довољних – 4,13%
Списак ученика носилаца Вукове дипломе на крају школске 2019/20. Год.
1.
2.
3.
4.
5.

Нађа Грујић
Софија Тасић
Емилија Туршић
Емилија Николић
Милица Нишевић

6.
7.
8.
9.
10.

Ђак генерације : Софија Тасић

11

Вук Јашовић
Миона Анђелковић
Сандра Ракић
Анђела Радојевић
Сара Павловић
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НАСТАВА
Редовна настава
У току 2020/2021. године редовна настава је била стручно заступљена из готово свих
предмета, осим за предмет физика у одељењима 64, 74 и 83. Часови редовне наставе су
одржани у складу са предвиђеном нормом часова и годишњим и оперативним плановима
рада наставника. Сви облици васпитно-образовног рада реализовани су у току 179 наставних
дана.

Допунска настава
Рад са ученицима који слабије напредују у усвајању градива реализован је кроз часове
допунске наставе. Ова настава је заступљена од првог до четвртог разреда са 36 часова
годишње, а број ученика који су били обухваћени допунском наставом дат је у табели:

Предмет/одељ
ење

I1

I2

I3

I4

I5

II1

II2

II3

II4

III1

III2

III3

III4

IV1

IV2

IV3

IV4

УК.

Математика

3

4

5

3

2

4

8

8

3

5

7

6

5

4

4

5

2

78

Српски језик

3

3

3

3

2

3

9

8

3

5

4

5

4

4

4

5

2

70

Од петог до осмог разреда допунска настава се реализује по потреби, а у складу са
задужењима наставника у оквиру 40-часовне радне недеље. Предмети, број часова и број
обухваћених ученика дати су у следећој табели:
Разред
Предмет
Математика
Српски језик
Физика
Историја
Укупно:

Бр.час
10
14
/
6
30

пети
Бр.уч
11
10
/
5
26

Бр.час
20
13
/
6
39

шести
Бр.уч
12
11
/
7
30

Бр.час
18
12
28
5
63

седми
Бр.уч.
12
11
14
5
42

Бр.час
16
/
/
/
16

осми
Бр.уч
10
/
/
/
10

Додатна настава
Од петог до осмог разреда додатна настава је рализована из већег броја предмета. Предмети,
број часова и број ученика дати су у следећој табели:
Разред
предмет
Математика
Српски језик
Физика
Укупно:

пети
Бр.час
/
13
/
13

Бр.уч
/
6
/
6

шести
Бр.час
12
13
12
37

Бр.уч
5
4
8
17

Додатна настава је организована из три предмета.

12

седми
Бр.час
/
7
/
7

Бр.уч.
/
2
/
2

Осми
Бр.час
16
/
10
26

Бр.уч
6
/
4
10
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Припремна настава за полагање завршног испита је организована на два начина. Кроз
допунске/додатне часове и према распореду припремне наставе која је била организована
након завршетка редовне наставе за ученике осмог разреда. Број часова припремне наставе
који су одржани у овој школској години по предметима је:
Хемија – 4 часа
Математика – 15 часова
Физика – 12 часова
Српски језик – 14 часова
Биологија – 5 часова
Историја – 14 часова
Географија – 3 часа

Секције
Према задужењима наставника и интересовањима ученика организован је велики број секција.
Преглед секција, броја ученика и часова дат је у следећој табели:

Енглески

Број
часова
Број
ученика

Саобраћајна

Број
ученика
67
9
11
16
18
22
7
26

Географска

Драмска
Музичка
Математичка
Рецитаторска
Ликовна
Литерарна
Хор
Спортска секција

Број
часова
20
17
17
17
17
17
17
18

Математичка

Назив секције

Драмска

Старији разреди

Млађи разреди

19

6

9

20

18

16

5

9

25

7

У току 2020/21. године било је организовано 5 различитих секција.
У раду секција учествовало је 62 ученика од петог до осмог разреда.

Ваннаставне активности
Излети и екскурзије
У школској 2020/2021. години нису реализоване екскурзије, као ни излети и
рекреативна настава услед пандемије Covid-19 и поштовања епидемиолошких мера.
Једино је у току распуста 34 ученика (ученици 4., 5. и 6. разреда) наше школе у периоду
од 15.7.2021. до 24.7.2021. године учествовало на Рапубличком кампу Црвеног крста у Бачком
Моноштору, захваљујући успешној сарадњи Црвеног крста и наше школе.
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СТРУЧНИ, РУКОВОДЕЋИ И УПРАВНИ ОРГАНИ ШКОЛЕ
Извештај о раду стручног већа за природне науке
Време
рализације
Октобар
30.10.2020.

Децембар
21.12.2020.

Фебруар
05.02.2021.
Фебруар
27.02.20021.

Фебруар
28.02.2021.
Март
06.03.2021.
Март
24.03.2021.

Назив и место одржавања
активности
-Усвајање записника са
претходног
записника,усаглашавањепрограма
рада са одлукама Министарства,
потреба увођења допунске
наставе, вредновање рада школе,
ШРП,СТИО,планирање термина
за извођење писмених задатака и
планирање мултимедијалних
часова, изнет је предлог ученика
за које се претпоставља да је
потребна додатна подршка у раду
-ШКОЛА
-Реализација васпитно-образовних
задатака и успех ученика на крају
првог полугодишта, анализа
примене Правилника о
оцењивању ученика,Припремна
настава за ученике
8.разреда,усвојен план рада
актива је измењен због ванредних
околности које су
наступиле,усвојен је предлог Стио
тима са персонализованим
програмом наставе,завршена је
анализа завршног испита
2019/2020. године
-ШКОЛА
Математика
-Матична школа
Физика
ОШ „ Стеван Јаковљевић“
Параћин(због техничких разлога
одржано је у нашој Матичној
школи)
Математика
ОШ „ Момчило Поповић Озрен“
Параћин
Хемија
ОШ „ Бранко Радичевић“
Поповац
Избор уџбеника за наредну
годину,Успех ученика на крају
трећег класификационог
периода,постигнути резултати на
такмичењима,пробни завршни
испит,Активности обележавања
Дана школе
-ШКОЛА
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Врста активности
Дискусија

Реализатори и
учесници
Присутни чланови
Стручног већа

Дискусија

Присутни чланови
Стручног већа

Школско такмичење

Наставници
математике и
ученици
Наставници физике
и ученици

Општинско
такмичење

Општинско
такмичење
Општинско
такмичење
Дискусија

Наставници
математике и
ученици
Наставници хемије
и ученици
Присутни чланови
Стручног већа
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Април
09.04 – 10.04.2021.
Април
25.04.2021.
Април
26.04.2021.
Јун
23.06 – 25.06.2021
Јун
30.06.2021.

Пробни завшни испит за ученике
8.разреда
Физика
ОШ „Ј.Ј.Змај“
Свилајнац
Математика
ОШ „ Момчило Поповић Озрен“
Параћин
Завшни испит за ученике
8.разреда
-Реализација васпитно-образовних
задатака и успех на крају школске
године,реализација и анализа
завршног испита
-ШКОЛА

Организација и
спровођење ЗИ
Окружно такмичење

Предметни
наставници
Наставници физике
и ученици

Окружно такмичење

Наставници
математике и
ученици
Предметни
наставници
Присутни чланови
Стручног већа

Организација и
спровођење ЗИ
Дискусија

Због новонастале ситуације услед пандемије COVID-19 дошло је до промена и измена у
плану рада стручног већа за природне науке. Међутим, до краја школске године све активности
су успешно реализоване осим термина за извођење тимских угледних и огледних часова и
држање наставе у IV разреду.

Извештај о раду стручног већа за српски језик и стране језике
Стручно веће за српски језик и стране језике, у току школске 2020/2021. године, имало
је укупно шест састанака. План рада Већа је ове школске године у великој мери реализован.
Због услова пандемије, поједина такмичења су се одгађала по одлукама организатора.
Окружно такмичење из страних језика које је било планирано за 13. и 14. март, одржано је 25.
априла 2021. године.
Време
реализације
14.09.2020.
04.11.2020.
17.12.2020.
јануар-април
2021.
20.02.2021.

24.03.2021.
последња
недеља у
марту 2021.
март-јун
2021.
25.04.2021.

28.04.2021.

Назив и место одржавања
активности
ОШ „Радоје Домановић“
ОШ „Радоје Домановић“
На даљину, путем Вибер
групе
Читалачки маратон
Општинско такмичење из
страних језика (енглески и
немачки)
ОШ „Вук Караџић“ Поточац
ОШ „Радоје Домановић“
Видео-презентација поводом
Дана школе,
Онлајн – на даљину
Припремна настава за
полагање ЗИ,
Гугл учионица, ОШ „Радоје
Домановић“
Окружно такмичење из
страних језика
ОШ „Радоје Домановић“

Врста активности

Реализатори и учесници

састанак
састанак
састанак

Чланови Стручног већа
Чланови Стручног већа
Чланови Стручног већа

ваннаставна
активност
ваннаставна
активност

Ученици 7/4 и 8/3; наставница:
Јасмина Марјановић
Ученице: Софија Тасић (8/1) и
Сара Павловић (8/3); наставнице:
Радојка Ђорђевић, Драгана
Миловановић
Чланови Стручног већа
Ученици старијих разреда;
наставници српског језика и
информатике
Ученици осмог разреда,
наставнице: Весна Урошевић,
Јасмина Марјановић, Тамара
Бранковић
Ученице: Софија Тасић (8/1) и
Сара Павловић (8/3); наставнице:
Радојка Ђорђевић, Драгана
Миловановић
Чланови Стручног већа

састанак
ваннаставна
активност
ваннаставна
активност
ваннаставна
активност
састанак
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14.05.2021.

Песничка олимпијада

23.6.2021.

Завршни испит –
ваннаставна
прегледање тестова, школа
активност
ОШ „Радоје Домановић“
састанак
Стручна усавршавања
Дигитална учионица, ЗУОВ
Обука од јавног
интереса, на
даљину
Серија акредитованих
Вебинари, Клет
вебинара
Обука за дежурне
Обука на даљину
наставнике на завршном
испиту
Обука за супервизоре на
Обука на даљину
завршном испиту
Обука за прегледаче на
Обука на даљину
завршном испиту
„Чувам те“ – ЗУОВ
Обука на даљину

02.07.2021.
19.4 3.5.2021.
јануар –
април 2021.
22.6.2021.
22.6.2021.
22.6.2021.
март 2021.

ваннаставна
активност

Мали центар за велика дела
Параћин; ученици: Давид Томац,
Нађа Медић и Дамир Радић (7/4);
наставница: Јасмина Марјановић
Весна Урошевић, Весна Марковић
Чланови Стручног већа
Јелена Антић, Тамара Бранковић
Сви чланови актива
Маја Динић, Јелена Антић
Драгана Миловановић
Весна Урошевић, Весна Марковић
Драгана Спасић

Извештај о раду стручног већа за друштвене науке
На неким задацима на завршном испиту 2021. је постигнут резултат изнад републичког
просека.
Планирани угледни, огледни и мултимедијални часови нису одржани на формалан
начин због отежаних услова у пандемији. Готово сви часови одржани на даљину уз ИКТ имали
су катартеристике ММ часова.
На захтев већине региона у Србији, Српско географско друштво је због епидемиолошке
ситуације отказало сва такмичења. Такмићења из историје су се одржавала само за ученике
осмог разреда, али у овој школској години није било заинтересованих ученика.
Време реализације
15.9.2020.
16.10.2020.
17.12.2020.
25.3.2021.

2.7.2021.

Назив и место одржавања
активности
-Консититуисање Стручног већа
- Усвајање годишњег плана рада
актива
- Организација наставе у пандемији
- Оцењивање ученика
- Анализа резултата завршног испита
- Рад на даљину
- Анализа тешкоћа наставе на даљину
- Анализа успеха ученика
Одабир издавача уџбеника
- Анализа успеха на крају школске
године
- Припремна настава за завршни испит
-Анализа пробног завршног испита
- Усвајање годишњег извештаја о раду
Стручног већа за друштвене науке за
школску 2020/21. год
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Врста
активности

Реализатори и
учесници

Састанак

Сви чланови

Састанак

Сви чланови

Састанак

Сви чланови

Састанак

Сви чланови

Састанак

Сви чланови
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МАРТ

ФЕБРУАР

ЈАНУАР

ДЕЦЕМБАР

НОВЕМБАР

ОКТОБАР

СЕПТЕМБАР

Време

Извештај о раду стручног већа за разредну наставу

Носиоци
активности

Планиране активности
*Организација и планирање наставе по предметима;
*Планирање семинара и стручног усавршавања у школи и ван ње;
*Планирање распореда угледних (огледних) часова;
*Подела дужности по активима и планирање активности поводом
обележавања важних датума школе, града, републике;
*Планирање излета, посета, екскурзија и наставе у природи;
*Избор штампе за децу;
*Планирање активности везаних за обележавање Дечје недеље и Дана
Општине
*Анализа активности остварених у Дечјој недељи;
*Реализација активности за обележавање Дечије недеље;
*Анализа одржаних угледних (огледних) часова;
*Усвајање модела и начина бодовања стручног усавршавања у установи;
*Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 1. класификационог
перида;
*Анализа напредовања ученика 1. разреда;
*Израда посебних планова за ученике који прате наставу по ИОП-у или
индивидуализовану
*Планирање и реализација активности везаних за обележавања Дана
просветних радника и Дана подписивања примирја у I светском рату;
*Анализа одржаних угледних (огледних) часова;
*Планирање, организација и реализација приредбе за Нову годину;
*Уређење школског простора за Нову годину и Божић;
*Анализа одржаних угледних (огледних) часова;
*Анализа активности реализованих поводом обележавања важних датума;
* Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 1. полугодишта;
*Анализа прилагођавања и напредовања ученика 1. разреда
*Анализа одржаних угледних (огледних) часова;
*Анализа остварености и резултата реализованих посета и излета;
*Такмичења из Математике („Мислиша“);
*Такмичење рецитатора;
*Стручно усавршавање наставника – стручно предавање/трибина;
*Анализа одржаних угледних (огледних) часова;
*Обележавање Дана државности
*Планирање и припремање ученика 4. разреда за 5. разред – сарадња са
наставницима предметне наставе;
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-руководиоци
актива,
-чланови
актива,
-Стручна
служба
руководиоци
актива,
-чланови
актива,
-Стручна
служба
руководиоци
актива,
-чланови
актива,
-Стручна
служба
-руководиоци
актива,
-чланови
актива,
-Стручна
служба
-руководиоци
актива,
-чланови
актива,
-Стручна
служба
-руководиоци
актива,
-чланови
актива,
-Стручна
служба
-руководиоци
актива,

АПРИЛ

Извештај о раду на крају школске 2020/21. године ОШ „Радоје Домановић“, Параћин
*Анализа уџбеника коришћених у овој школској години и избор уџбеника
за наредну шк. год.;
*Планирање активности и расподела дужности везаних за обележавање
Дана школе;
* Анализа одржаних угледних (огледних) часова;
*Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 3. класификационог
перида;
*Анализа активности остварених у недељи обележавања Дана школе;
*Планирање активности везаних за обележавање Ускрса;
* Анализа одржаних угледних (огледних) часова;

ЈУН

МАЈ

*Анализа рада секција и слободних активности;
*Анализа резултата остварених на такмичењима;
* Анализа одржаних угледних (огледних) часова;
* Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 2. полугодишта;
*Анализа остварености излета, посета, екскурзија, наставе у природи;
* Анализа одржаних угледних (огледних) часова;
*Анализа рада Стручног већа и избор руководица за наредну шк. годину;
*Самовредновање рада за текућу шк. годину

-чланови
актива,
-Стручна
служба
-руководиоци
актива,
-чланови
актива,
-Стручна
служба
-руководиоци
актива,
-чланови
актива,
-Стручна
служба
-руководиоци
актива,
-чланови
актива,
-Стручна
служба

-Сви чланови већа су распоређени и добили своје норме рада за ову шк. год.;
-Стручно усавршавање у овој школској години је због епидемиолошке ситуације спровођено
онлајн, путем вебинара, а свако од учитеља је, сходно својим потребама, бирао понуђене теме
вебинара, а доказе о стручном усавршавању (уверења) чувао у свом портфолију.
-Због актуелне епидемиолошке ситуације и неизвесности око начина извођења наставе,
договор јe био да се не планиају излети ни екскурзије за ову шк. год.
-Обележавање Дечје недеље је по активима по разредима;
-Обележавање Дечје недеље је било по активима, свако је, према својим способностима и
интересовањима дао допринос овој манифестацији;
-Модел бодовања стручног усавршавања је само разматран, али смо закључили, да се због
епидемиолошке ситуације, начина реализације наставе (часови на 30 мин.), одустане од
угледних часова, тако да и модел бодовања није усвојен.
-Успех је анализиран на седници ОВ, а на састанку је тај успех само прокоментарисан и навеле
су се тешкоће и мере које би требали спровести;
-За ученике који раде по ИОП-у њихови учитељи су направили посебне планове;
-Обележавање Дана потписивања примирја у I светском рату је било индивидуално, по
одељењима, због епидемије и мера заштите.
- Због актуелне епидемиолошке ситуације изазване корона вирусом, одржавања наставе у
измењеним условима (часови на 30 мин., повремено и онлајн настава, забрана окупљања
већег броја особа,ношење маски, ...) састанци већа нису одржавани непосредно, већ су
чланови комуницирали онлајн и договарали се „у ходу“ о текућим питањима.
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Извештај школског одбора
У школској 2020/2021. години одржано је 7 састанака Школског одбора.
15.09.2020.

18.12.2020.

Садржај рада
1. Усвајање записника са претходне седнице Школског одбора
2. Усвајање Извештаја о раду школе за шк. 2019./2020. Годину
3. Усвајање Извештаја о раду директора
4. Усвајање Извештаја о остваривању Развојног плана на
годишњем нивоу
5. Усвајање Извештаја о извођењу екскурзија и наставе у
природи
6. Усвајање Извештаја о остваривању плана стручног
усавршавања
7. Усвајање Извештаја о самовредновању
8. Доношење Годишњег плана еада школе за шк. 2020./2021.
Годину
9. Доношење Плана стручног усавршавања
10. Доношење Измена финансијског плана за 2020.годину
11. Доношење Правилника о јавним набавкама
12. Доношење одлуке о давању сагласности на Правилник о
организацији и систематизацији послова у ОШ ,,Радоје
Домановић''
13. Разно
1. Доношење Одлуке о измени Годишњег плана рада школе за
шк. 2020./2021. Год.

реализатори
Директор,
секретар,
чланови, стручни
сарадници

Директор,
секретар,
чланови, стручни
сарадници
Директор,
секретар, чланови

25.12.2020.

1.Доношење финансијског пана прихода и расхода за
2021.годину са Планом и програмом рада

1.02.2021.

1. Усвајање извештаја о раду школе за 2020. годину
2. Усвајање извештаја о раду директора школе за прво
полугодиште 2020/2021. год.
3. Усвајање извештаја о попису имовине за 2020.год.
1.Доношење Одлуке о усвајању годишњег обрачуна (завршног
рачуна) за 2020.годину

Директор,
секретар, чланови

1. Усвајње Измена Школског програма за четврти и осми разрад
2. Усвајање предлога за одобравање коришћења службеног
мобилног телефона директору (700дин.)

Директор,
секретар, чланови

25.2.2021.

29.06.2021.
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Директор,
секретар, чланови
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Извештај о раду савета родитеља
У школској 2020/2021.години одржано је три састанка Савета родитеља на којима су
родитељи – представници упознавани са важним питањима у школи и на којима су доносили
одлуке од значаја за ученике.
14.09.2020.

28.10.2020.

06.04.2021.

Садржај рада
1. Конституисање Савета родитеља и избор председника и
заменика председника
2. Доношење Пословника о раду Савета родитеља
3. Предлог родитеља представника и његовог заменика за
Општински Савет родитеља
4. Одлука о осигурању ученика
5. Разматрање извештаја о раду директора школе
6. Разматрање извештаја о остваривању развојног плана
7. Разматрање извештаја о остваривању програма
образовања и васпитања и годишњег плана
8. Разматрање извештаја о самовредновању рада школе
9. Разматрање извештаја о завршном испиту
10. Разматрање извештаја о остваривању програма
екскурзија и наставе у природи
11. Разматрање предлога Годишњег плана рада школе за
2020/2021.годину
12. Разно
1. Усвајање записника са претходне седнице
2. Предлог родитеља за члана ШО
3.Разно
1. Избор уџбеника за трећи, четврти, седми и осми разред

реализатори
Директор, стручни
сарадници

Директор, секретар,
помоћник директора,
стручни сарадник
седница одржана
телефонским путем

Извештај о раду педагошког колегијума
Чланови педагошког колегијума у овој школској години састали су се четири пута.
Време
18.12.2020.

02.03.2021.

Активност
1.Усвајање индивидуалних образовних планова
2.Усвајање Акционог плана за побољшање резултата
на завршном испиту 2021.године
3.Упознавање са Изменама годишњег плана рада
школе за школску 2020/2021.годину
4.Упознавање са Извештајем о спровођењу наставе
на даљину са ученицима са смањеним или
недовољним техничким могућностима
5. Усвајање Акционог плана за спровођење наставе
на даљину за ученике са смањеним или недовољним
техничким могућностима
6.Разно
1.Разматрање предлога промене термина одржавања
другог класификационог периода у школској
2020/2021.
2.Усвајање вредновања ИОП-а за прво полугодиште
и закључака које су чланови тимова за додатну
подршку ученицима донели о даљем раду
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Реализатори
Директор, стручни сарадници,
представници стручних већа

Директор, пом.дир., стручни
сарадници, представници
стручних већа
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9.6.2021.

3. Усвајање ИОП програма за друго полугодиште
4. Број ученика којима асистент пружа додатну
подршку у школској 2020/2021. Години
5. Разматрање формирања ученичког клуба
,,Hogwarts''
1.Предлог СТИО тима за усвајање ИОП-а 1

30.8.2021.

1.Организација рада школе у пандемији од 1.9.2021.

Директор, пом.дир., стручни
сарадници, представници
стручних већа
Директор, пом.дир., стручни
сарадници, представници
стручних већа

Извештај о раду помоћника директора
- Учествовање у изради ГПРШ
- израда распореда часова старијих разреда за матичну школу и издвојено одељење у Доњем
Видову,
- израда распореда замена за одсутне наставнике,
- распоред дежурства наставника у старијим разредима,
- објаве позива и тендерских документација на школском сајту,
- прикупљање података за Доситеј и ЈИСП,
- учествовање у активностима поводом обележавања Дана општине (организација,
фотографисање, објављивање на школском сајту),
- посета издвојеном одељењу у Доњем Видову,
- посета издвојеном одељењу у Стрижи,
- израда табела за ваннаставне активности и сусрете са родитељима,
- прослеђивање мејлова и обавештења издвојеним одељењима,
- ажурирање огласне табле у наставничкој канцеларији,
- присуствовање седницама Школског одбора,
- присуство седницама Педагошког колегијума,
- присуствовање седницама Наставничког већа,
- присуство свечаној седници СО Параћин поводом Дана општине (27.9.),
- аплицирање и слање документације за пројекат „Спорт у школе“,
- одржавање и ажурирање школског сајта и фејсбук профила.
- присуство седници Савета родитеља,
- вођење седница Одељенског већа и присуство Наставничком већу,
- учешће на онлајн семинарима,
- присуство и медијска промоција манифестације Вече хармонике,
- организација и састављање комисија за школско такмичење из математике,
- отварање изложбе у холу Библиотеке,
- учешће у организацији такмичења из предмета Техника и технологија,
- посета огледном часу физика – хемија.
- апликација компанији Моравацем „Партнерство за будућност“ (4 комплета опреме за
дигитализацију наставе).
- апликација Министарству правде („Опортунитет“) за гасификацију школе у Доњем Видову и
увођење парног грејања.
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Извештај о остваривању Развојног плана школе на годишњем нивоу
Приотитетна област: Програмирање, планирање и извештавање
Од активности предвиђених Развојним планом у оквиру ове области, ове школеске године су
реализоване следеће:
-

Унапређена је сарадња Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе са Тимом за
самовредновање, као и са другим тимовима
На сајту школе, као и на фејсбук страници редовно се извештава о активностима у
школи, на сајту су доступни сви релевантни документи
У школи је спроведено испитивање СЕЛФИ инструментом за процену начина
коришћења дигиталних технологија у школи
Председници стручних већа учествују и изради Годишњег извештаја о раду школе
У школи постоји интерно упутство за израду планова и извештаја стручних већа и
тимова
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе је донео акциони план за
унапређивање стручног усавршавања

Приоритетна област: Постигнућа ученика
У оквиру ове области ове године су постигнути следећи резултати:
-

-

Резултати на завршном испиту: просечан број поена за сва три теста износи: 28,43,
просечан број бодова постигнутих на основу успеха у шестом, седмом и осмом разреду
износи: 50,18, те је просечан број бодова са којима су ученици осмог разреда иступали
приликом уписа у средње школе 80,80. Према резултатима школа је на другом месту у
Општини Параћин, што је исто као и претходне године.
Услед неповољних епидемиолошких услова, многа такмичења нису одржана. На
општинским и окружним такмичењима која су одржана наши ученици освојили су два
3.ранга на такмичењу из енглеског језика (општинско), похвалу, прву и трећу награду на
општинском такмичењу из физике, као и трећу награду и похвали на окружном
такмичењу из физике. На општинском такмичењу из математике освојено је једно прво
место, на окружном трећи ранг.

Приоритетна област: Настава и учење
У оквиру ове области ове године постигнуто је следеће:
- За све ученике код којих се указала потреба урађен је ИОП програм, укупно 16 ученика
је радило по ИОП1 програму поједине предмете.
- На нивоу стручних већа је постигнут договор око критеријума оцењивања.
Приоритетна област: Подршка ученицима
-

Ове школске године Тим за самовредновање рада школе се бавио проценом области
Подршка ученицима. У области квалитета 4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА процењено је да
су остварени следећи нивои по подручјима вредновања:

4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима- ниво
остварености 3
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4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика- ниво
остварености4
4.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и
ученицима са изузетним способностима- ниво остварености 4
- Обављено је испитивање СЕЛФИ упитником, главни налази су следећи: Највише
оцењене области су Педагогија: подршка и ресурси и Дигиталне компетенције ученика.
Најлошије процењене области су Руковођење и Вредновање. Из резултата следи да је
потребно у наредном периоду у већој мери ангажовати руководство школе у
заједничком планирању и осмишљавању стратегије за интеграцију дигиталних
технологија у наставни процес, као и користити дигиталне технологије у сврху
вредновања и осмишљавања иновативних начина праћења постигнућа и напредовања
ученика.
- Усвојен је акциони план за подршку ученицима током наставе на даљину за ученике са
недовољно техничких могућности

Извештај о раду тима за самовредновање и вредновање рада школе
Тим за самовредновање се у школској 2020/2021. години бавио облашћу ПОДРШКА
УЧЕНИЦИМА, испитивањем следећих стандарда:


4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима.



4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика.



4.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и
ученицима са изузетним способностима.

Задатак Тима је да вреднује однос Школе према ученицима, начине пружања подршке, да
укаже на слабости и подобласти које би требало унапредити, а све то у циљу подстицања
личног, професионалног и социјалног развоја ученика.
На једном од састанака Тима састављени су упитници на основу Стандарда квалитета
рада установе. Договорено је да се упитници дистрибуирају онлајн, у виду Гугл упитника, због
актуелне епидемиолошке ситуације и начина одвијања наставе. Упитнике су попуњавали
ученици, родитељи и наставници. Питања за ученике и родитеље су формулисана на незнатно
другачији начин, ради лакшег разумевања и добијања прецизнијих одговора. Сваку тврдњу је
требало проценити на скали од 1 до 4 (1- уопште није тачно, 2- у мањој мери је тачно, 3- у већој
мери је тачно, 4- у потпуности је тачно). Општи утисак након обраде и анализе добијених
података је да су резултати високо оцењени и да су одговори прилично слични у све три
категорије испитаника.

УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ
Број ученика који су попунили упитник: 62
Просечна оцена целе области вредновања: 3,29
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 Индикатори који имају највећи степен остварености су:
4.1.3. На основу анализе успеха и владања предузимају се мере подршке ученицима (просечна
оцена: 3,73)
4.3.2. Школа предузима мере за редовно похађање ученика из осетљивих група (просечна
оцена: 3,75)
 Најмањи степен остварености имале су следеће тврдње:
-

У школи се редовно организује допунска настава. Ово је део индикатора 4.1.1.
Формулација гласи овако ради лакшег разумевања. Просечна оцена је 2,80.

-

У четвртом разреду смо имали часове које су нам држали наставници. Ова тврдња је
део индикатора 4.1.6. Просечна оцена је 2,70.

Због специфичности одвијања наставе ове школске године поред редовне и остали видови
наставе (попут допунске и додатне) су се одвијали у отежаним условима. Свакако треба радити
на побољшању ове подобласти, како у регуларним, тако и у ванредним околностима одвијања
наставе. Такође, претходних школских година су наставници држали одређени број часова
ученицима четвртог разреда, али је ове одлучено да се то не обави због епидемиолошке
ситуације и мера предострожности које смо поштовали. Наредне школске године ће, уколико
околности то дозволе, школа организовати часове предметне наставе за ученике четвртог
разреда, ради упознавања ученика са предметним наставницима који ће реализовати наставу у
петом разреду.
УПИТНИК ЗА РОДИТЕЉЕ
Број родитеља који су попунили упитник: 68
Просечна оцена целе области вредновања: 3,53
 Индикатори који имају највећи степен остварености су:
4.3.2. Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из осетљивих група
(просечна оцена: 3,91)
4.1.3. На основу анализе успеха и владања предузимају се мере подршке ученицима (просечна
оцена: 3,75)
Катарина Радовић, стручни сарадник, истакла једа је Акциони план за спровођење наставе на
даљину за ученике са недовољно техничких могућности имао ефекта и постигао добре
резултате. План је усвојен на састанку Педагошког колегијума 18.12.2020. године.
 Најмањи степен остварености имају следећи индикатори:
4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењу (просечна
оцена: 3,22)
4.2.2. На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и интересовања
ученика, школа утврђује понуду ваннаставних активности (просечна оцена: 3,10)
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Мишљења смо да је формулација индикатора потенцијално довела до овакве оцене. Допунска
настава је организована путем наставе на даљину, у складу са стручним упутством који смо
добили на почетку школске године.
Предложена мера за побољшање: у будућности треба радити на томе да се боље прилагоди
понуда ваннаставних активности и да се укључи што већи број ученика.

УПИТНИК ЗА НАСТАВНИКЕ
Број наставника који су попунили упитник: 36
Просечна оцена целе области вредновања: 3,51
 Индикатори који имају највећи степен остварености:
4.3.1. Школа ствара услове за упис ученика из осетљивих група (просечна оцена: 3,80)
4.3.2. Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из осетљивих група
(просечна оцена: 3,83)
 Најмањи степен остварености је код следећих индикатора:
4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се професионални развој ученика,
односно каријерно вођење и саветовање (просечна оцена: 3,23)
4.3.5. Школа има успостављене механизме за идентификацију ученика са изузетним
способностима и ствара услове за њихово напредовање- акцелерација, обогаћивање програма
(просечна оцена: 3,17)
Предлог мера за побољшање:
-

Јачање Тима за професионалну оријентацију

-

Јачање Стручног тима за инклузивно образовање

ЗАКЉУЧАК

У области квалитета 4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА процењено је да су остварени следећи нивои по
подручјима вредновања:
4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима- ниво остварености3
4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика- ниво
остварености4
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4.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и ученицима са
изузетним способностима- ниво остварености 4

У акционом плану, након спроведеног процеса самовредновања, треба предузети активности
како би се унапредило подручје вредновања 4.1, као и све оне појединости, односно
подобласти, унутар осталих подручја вредновања које су издвојене као слабе тачке.

Додатак

Касније у току школске године школа је укључена у пројекат чији је циљ премошћавање
дигиталног јаза. У склопу њега спроведен је Селфи упитник (онлајн путем) којим се омогућава
школама да процене како користе дигиталне технологије на иновативан и ефектан начин. Уз
помоћ Селфија, школе могу добити слику о свом положају у односу на примену дигиталних
технологија, узимајући у обзир становишта наставника, ученика (5. до 8. разреда) и
руководилаца у школи. Овај поступак самовредновања може служити као основ за дискусију
на нивоу школе о потенцијалним областима у којима су могућа побољшања.

Извештај о раду ФООО за школску 2020/2021. год.
Реализација наставе

За полазнике ФООО школске 2020/2021. године, настава је почела да се реализује
1.10.2020.године, чему је претходило позивање и прикупљање полазника на терену за сва три
циклуса. Формиране су групе полазника и то:
1. циклус- 17 полазника;
2. циклус-16 полазника;
3. циклус-16 полазника.
Настава је реализована у складу са календаром васпитно-образовног рада.
Укупан број полазника за школску 2020/2021.годину био је 49 полазника.
Образовање одраслих по програму ФООО током онлајн наставе
Поводом погоршања епидемиолошке ситуације у Србији, настава се одвијала онлајн од 23.
новембра до 19. децембра, и од 5.марта до 19.априла. Ментори сва три циклуса и андрагошки
асистент су полазнике који похађају наставу контактирали путем телефонских позива, СМС
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порука, Вибера, Фејсбука. Наставници су припремили за полазнике материјале за рад, као и
задатке које су полазници требали да реше. Андрагошки асистент и ментори су били у сталном
контакту са полазницима.
Успех полазника
На крају школске 2020/2021.године, 4 полазника је завршило први циклус, 7 полазника други
циклус потпуно а још 3 полазника су завршила само 5.разред, и 5 полазника трећи циклус.


Успех полазника на крају првог циклуса :

Један одличан и три довољна.


Успех полазника на крају другог циклуса:

Три одлична, један врло добар, два добра и један довољан.


Успех полазника на крају трећег циклуса:

Три одлична, један врло добар и један добар.
Они су стекли право да изађу на завршни испит заједно са још једним полазником који је трећи
циклус завршио школске 2014/2015. године. Сви су старији од 15 година и немају право да
упишу редовно средњу школу.
За завршни испит у јунском року било је пријављено 6 полазника (један полазник из школске
2014/2015. године). Тест се одржао 24.јуна, први пут је за полазнике припремљен један тест
који је садржао питања из предмета Српски језик, Математика, Историја, Биологија,
Географија, Физика и Хемија.
Резултати са завршног испита ФООО:
Ред.
бр
1.
2.
3.

Име и презиме
Малишић
Милева
Милановић
Бојан
Миленковић
Рада

Српски
језик

Математика

Комбиновани
тест

Укупно са
завршног

Укупно

10,40

6,5

14,00

30,90

93,63

11,70

5,20

14,00

30,90

94,09

11,70

10,40

14,00

36,10

86,38

4.

Ћосић Горан

10,40

11,70

14,00

36,10

82,37

5.

Садиковић
Татјана

6,50

2,60

14,00

23,10

70, 22

У августовском року полазник Цветковић Дејан је положио тест.
Свих шест полазника успешно је завршило Функционално основно образовање одраслих у
школској 2020/2021. години.
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Извештај тима за за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања
У овој школској години одржано је шест састанка, а сарадња чланова на задацима је била
континуирана у току целе школске године у складу са текућим потребама. Специфичност ове
школске године је што су старији разреди комплетну наставу похађали по комбинованом
моделу. Присуство мањег броја ученика у исто време може бити значајан фактор зашто је у
овој школској години било много мање физичког насиља. Са друге стране, настава на даљину
која је активности ученика у великој мери усмерила на интернет, повећала је ризик од
дигиталног насиља. Од редовних активности Тим је обавио:







Конституисан састав Тима
Успостављена унутрашња заштитна мрежа
Извршена подела одговорности у ситуацијма насиља
Родитељи упознати са корацима поступања и њиховом улогом у случајевима
насиља Редовно и правовремено вршење анализе инцидентних ситуација у смислу
одређивања нивоа насиља, процене степена ризика и давања предлога мера
Упознавање Наставничког већа са Правилиником о обављању друштвено-корисног,
односно хуманирног рада

У школској 2020/21. години Тим је евидентирао 6 случаја вршњачког насиља од којих је
једно било насиље трећег нивоа, а једно припада насиљу ван установе. Изражено је и
евалуирано 7 Оперативних планова заштите ученика.
У ситуацији насиља трећег нивоа у реаговању је посредовала здравствена служба која је
укључила полицију.
Насиље ван установе тицало се дигиталног насиља. Ученик наше школе је био жртва, а
школа је, након што је укључила полицију и Центар за социјални рад, покренула превентивне
активности које су имале за циљ спречавање секундарних облика насиља.
У превентивне активности, осим укључивања родитеља у реаговање на ситуације
насиља, одељењске старешине су оджале час са темом дигиталног насиља, спровеле
планирану анкету и уптиник код свих ученика старијих разереда, а заинтересовани ученици су
прикључени радионици „Дигирална армија против дигиталног насиља“.
Анализом пријављених ситуација насиља у овој години могу се изнети следеће
претпоставке и закључци:




У овој школској години је било много мање ситуација физичког насиља.
Школа може да развије боље механизме детекције и санације дигиталног насиља.
Даља анализа је показала да је потребно ојачати систем интервенисања на насиље
првог нивоа како би се спречавале ескалације на више нивое насиља.

Извештај тима за професионалну оријентацију ученика
време
септембар
октобар

називактивности
Усвајање плана и програмаПРи планарадаТима
Презентација о важности ПР ученицима на ОЗ
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врстаактивно
сти
сатанак
Предавањечас

реализатори
Тим ПР
Разредне старешине
Тим ПР
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новембар

План за формирање школског Вршњачког тима
и обука за рад на пољуПР
Рад на проф.опредељивању ученика који имају
сметње у развоју
Видео презентације средњих школа на
интернету

састанак

Тим ПР чланови ЂП

састанак

мај

Посета васпитача дома ученика средњих школа
у Нишу

посета

јун

Реализација родитељског састанка на тему
„Завршни испити процедуре приликом уписа у
средњу школу“

састанак

Одељ.старешине,
стручнисарадници
Директорисредњихшк
ола, родитељи,
ученици, наставници
Ученициосмогразреда
, раз.старешине,
васпитачи
Родитељи, разредне
старешине, стручни
сарадници

август

Усвајање плана и програма ПО и плана рада
Тима за наредну и извештаја за текућу
шк.годину

састанак

фебруар.
март/април.

презентација

Тим ПР

Извештај о раду Стручног тима за инклузивно образовање
Време
септембар






Активности

Учесници

Конституисање тима за школску годину
План рада за школску годину,
Подела задужења

Тим СТИО

децембар





Сагледавање ефеката индивидуализације,
Усвајање ИОП 1 програма
Планирање додатне подршке ученицима током трајања
наставе на даљину

Тим СТИО

фебруар



Анализа резултата индивидуалних програма наставе и
учења у првом полугодишту и резултата мера
индивидуализације
Разматрање предлога за увођење ИОП 1 програма
Ученици којима педагошки асистент пружа додатну
подршку

Тим СТИО

Разматрање резултата мера индивидуализације у првом
и петом разреду и усвајање предлога за увођење ИОП-1
програма

Тим СТИО



Мај
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Јун







Током
школске
године

Општи успех ученика који раде прилагођеним
програмом и методама
Успех ученика који раде по ИОП-у 1 на завршном
испиту
Анализа резултата индивидуалних програма наставе и
учења у другом полугодишту и резултата мера
индивидуализације
Израда извештаја о раду тима

Тим СТИО,
ОС

Стално праћење напредовања ученика и ефеката мера и
стратегија прилагођавања

Тим СТИО

Ученички парламент
Представници УП у раду ШО у протеклој школској години су Нађа Грујић 8/1 и
Александар Стојановић 7/1. Услед неповољне епидемиолошке ситуације, одржан је само један
састанак Ученичког парламента.
време

назив активности

врста активности

реализатори

27.10.2020.

Конституисање УП и руководства и
упознавање са Пословником о раду

састанак

Чланови УП, Стручни
сарадник, координатор

Тим за стручно усавршавање
Време реализације
Септембар, 2020
Октобар, 2020
Децембар, 2020
Март, 2021
Јун, 2021

Активности
Договор о раду тима
Доношење плана рада тима
Дистрибуирање личних планова и листе активности
запосленима
Анализа постигнутих активности
Евиденција/евалуација планираног/оствареног
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Реализатори
Чланови тима
Чланови тима
Чланови тима
Чланови тима
Чланови тима
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Тим за ПРЗ се састајао кад год су могућности дозвољавале. (4 састанка уживо и 1
онлајн). Чланови Тима су припремили и дистрибуирали обрасце за лични план
професионалног развоја запослених и листу активности наставника у ОШ који се вреднују за
стално СУ. Због пандемије короне није било могуће извршити анализу постигнутих активности.
Стручна усавршавања наставника се спроводе путем вебинара , тј. онлајн семинара.

Годишњи извештај о раду обогаћеног једносменског рада
Обогаћени једносменски рад започет је 1.9.2020. године у ОШ “Радоје Домнавовић”, у
издвојеним одељењима у Доњем Видову и Стрижи.
Организација рада:
Једносменски рад у Доњем Видову се спроводи са две групе ученика: ученици млађих и
ученици старијих разреда, а у Стрижи са ученицима млађих разреда.
У Доњем Видову непосредни рад са ученицима се одвија четири дана недељно, од
понедељка до четвртка и то у преподневној смени од 11 до12 часова, а у поподневној од 12 до
13:30 часова., док у Стрижи активности се одвијају само у преподневној смени.
Од почетка су укључен ученици од 2. до 8. Разреда. Први разред укључен је у новембру.
Организација рада је таква да не укључује све ученике свакога дана, него према подгрупама
како у млађим тако и у старијим разредима (један дан- један разред, како група не би бројала
више од 15 ученика), у складу са епидемиолошком ситуацијом везаном за вирус COVID-19.

Активности
Назив активности
Подршка у учењу
 Учимо заједно
 Учимо да учимо
Предузетнички пројекти:
 -„Кувам и храним се здраво“


„Израда украса за Нову годину“



-Израда миришљавих свећица



-Израда гипсаних фигура



-Фарбање ускршњих јаја



Декупаж техника (тегле и тикве)



-„Од стабла и пања до
занимљивих знања“- Недовршен
предузетнички пројекат

Период
(школска година)
 Три пута
недељно
 Једном
недељно


-септембар,
октобар,
новембар



-децембар



фебруар,
март



-април

Учесници
Ученици
млађих и
старијих
разреда

Ана Величковић
Невена
Јовановић-Љубић
Душан Живановић

-ученици
старијих и
млађих
разреда
-ученици
млађих
разреда
-ученици
млађих
разреда



-април

-ученици
млађих
разреда



-мај

-Ученици
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Наставници

Ана Величковић
Невена
Јовановић- Љубић
Душан Живановић
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-мај-јун

Слободне активности:
-друштвене игре

Два пута недељно

Уређење школског простора
-етно кутак
-одржавање простора

по потреби

„Наше мало некоме значи много“Хуманитарни дан, акција уручивања
прикупљених средства (средства за личну
хигијену, слаткиши и сланиши,
прехрамбене намирнице) штићеницама
манастира Св. Петка у Извору
Обилазак пријатеља школе и уручивање
пакета производа

27.10. 2020.

Јануар месец
2021.године

млађих и
старијих
разреда
-ученици
млађих и
старијих
разреда
Ученици
старијих и
млађих
разреда
Ученици
старијих и
млађих
разреда
Ученици
старијих и
млађих
разреда

Ученици
старијих и
млађих
разреда

Ана Величковић
Невена
Јовановић- Љубић
Душан Живановић
Ана Величковић
Невена
Јовановић- Љубић
Душан Живановић
Наставно и
ненаставно
особље
издвојеног
одељења у
Доњем Видову
Ана Величковић
Невена
Јовановић- Љубић
Душан Живановић

Поред наведених активности одрађених током школске 2020/ 2021. године обогаћени
једносменски рад је сарађивао и са спољашњим институцијама и то:
Школска управа: посета школског саветника Дубравке Јовановић
У циљу успешног завршетка школске године и веома добре сарадње са ученицима, за
крај школске 2020/2021. године у издвејеном одељењу у Доњем Видову наставници који
спроводе активности ЈСР Ана Величковић и Душан Живановић припремили су пригодан
програм са ученицима нижих и виших разреда за родитеље који ће бити одржан за време
поделе ђачких књижица и сведочанстава.

Извештај о раду библиотекара

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ БИБЛИОТЕКАРА – МЕДИЈАТЕКАРА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ
ОПШТИ ПОСЛОВИ
 Фотокопирање и припрема штампаног материјала за учитеље и наставнике
 Припрема материјала за директора школе, што подразумева куцање разних обавештења,
спискова, табела...
 Фотокопирање и припрема материјала за секретара, психолога и уопштено за потребе школе
 Рад на издавању књига и стручне литературе ученицима и наставницима
 Проналажење разног материјала путем интернета за потребе учитеља и наставника
 Припрема материјала за учитеље, а за потребе часова ликовне културе
 Помоћ у раду учитељу у продуженом боравку
 Требовање и набавка канцеларијског материјала и наставних средстава
НАБАВКА И ДИСТРИБУЦИЈА УЏБЕНИКА
 Сарадњу са стручним већима и родитељима и Саветом родитеља
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 Прикупљање документације за ученике који конкуришу за бесплатне уџбенике
 Припрему анкетних листића и анкетирање родитеља
 Сарадњу са Школском управом и Министарством просвете, науке и технолошког развоја кроз
праћење мејлова и благовремено достављање података
 Праћење и поштовање рокова
 Пријем и дистрибуција уџбеника
КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ
 Припрема, организација и израда материјала за јавнe часове који су одржани у холу школе
 Активно учешће у припремама видеа који има за циљ представљање наше школе
 Активно учешће у припремању материјала за обележавање Дана школе
 Уређење хола на ђачком и наставничком улазу, што подразумева израду паноа, оплемењивање
простора сликама, цртежима, ученичким радовима и др.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПО МЕСЕЦИМА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ
 Подела уџбеника ученицима који су остварили право на бесплатне уџбенике, а у
оквиру пројекта под покровитељством Министарства просвете и технолошког
развоја
 Подела уџбеника ученицима који су набавили уџбенике преко школе
СЕПТЕМБАР
 Уређење хола школе и израда паноа на тему „Јесен“
 Увођење у евиденцију библиотеке ученике првог разреда
 Учешће у свим припремама и активностима везаним за Дечију недељу, што
подразумева израду паноа и припрему штампаног материјала за наставнике
разредне наставе
 Уређење хола школе на тему „Стигла нам је јесен рана“
ОКТОБАР
 Сарадња са наставницима разредне наставе на акцији прикупљања помоћи за
штићенике при манастиру Света Петка у Извору
 Сарадња са учитељима и припрема материјала везаног за живот и рад Вука
Караџића, а у сусрет обележавања годишњице његовог рођења
 Обележавање годишњице рођења Вука Караџића (8. новембар)
 У складу са расписаним конкурсом и одлуком Министарства просвете, науке и
НОВЕМБАР
технолошког развоја о обогаћивању фонда библиотека основних школа, током
новембра вршен је одабир одобрених публикација
 Уређење хола на тему „Зима,Нова година, Божић“
ДЕЦЕМБАР
 Сарадња са учитељима и помагање у припремама материјала за часова ликовне
културе на тему „Стигла нам је зима“ , „У сусрет Новој години и Божићу“
 Уређење хола школе на тему „Свети Сава-школска слава“ (од 21. до 25. јануара)
ЈАНУАР
 Набавка тестова за ученике осмог разреда везаних за полагање класификационог
испита у јуну ове године
 Осмишљавање текста који ће пратити видео у коме презентујемо нашу школу
 Уређење хола школе на тему „Дан државности“
 Почетак припрема материјала за уређење хола на тему „Осми март- Дан жена“
ФЕБРУАР
 Учествовање у припремама и организацији школских такмичења

Даља сарадња са учитељима и наставницима везана за избор и набавку
уџбеника за наредну школску годину
 Уређење хола на тему „Осми март-Дан жена“
 Дељење кратког видеа у коме смо презентовали нашу школу
 Уређење хола на тему „1. април-Дан школе и шале“
 Уређење хола на тему „Опет креће пролеће“
 Подела и прикупљање анкетних листића везаних за избор уџбеника за наредну
МАРТ
школску годину
 Обавештавање ученика и родитеља о овогодишњим условима који се морају
испунити за добијање бесплатних уџбеника од Министарства просвете и
технолошког развоја
 Прикупљање документације и потписивање сагласности родитеља оних ученика,
који остварују услове за добијање бесплатних уџбеника
 Учествовање у прављењу филма поводом обележавања Дана школе, 1. априла
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АПРИЛ
МАЈ
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ЈУЛ

АВГУСТ






Даље прикупљање документације везане за остваривање права на бесплатне
уџбенике
Уређење хола на тему „Дан планете земље“ (22. април)
Уређење хола на тему „Стигао је мај“
Избор нових уџбеника за четврти и осми разред, у сарадњи са учитељима и
предметним наставницима
Потраживање књига од ученика који нису вратили исте школској библиотеци
Потраживање бесплатних половних уџбеника од ученика ромске националности,
њихово сортирање и припремање за поделу у августу
Учествовање у припремама класификационог испита и учествовање у
организацији истог
Завршна провера усклађености плана и остваривања циљева за школску
2020/2021. годину, што подразумева проверу повраћаја књига школској
библиотеци и провера документације везане за пројекат бесплатних уџбеника
Пријем и сортирање уџбеника за наредну школску годину (од 15. до 31. августа)
Пријем, класификовање и подела бесплатних уџбеника, компакт дискова и
материјала за учитеље и наставнике
Пријем и сортирање бесплатних уџбеника
Учешће у припремама за приредбу поводом пријема првака.

Извештај о раду продуженог боравка
Током школске године рад у продуженом боравку је реализован на основу плана
распореда активности ученика ,,А” и ,,Б” групе које су се смењивале седмично због ситуације
пандемије COVID – 19. Рад је обустављен од 23.11.2020. до 1.12.2020. год. као и 8.3.2021. до
15.3.2021. год. Када су ученици пратили ,,online” наставу.
I група
На почетку школске 2020/21. године у продужени боравак је уписано укупно 27 ученика
првог разреда. Редовно је похађало њих 11, повремено 4. У другом полугодишту број ученика
који редовно долазе се увећао на 25. На ове флуктуације утицај је имао степен пандемије.
II група
На почетку школске године уписано је 26 ученика хомогене групе II1 и II2 разреда.
Током школске године група ученика је учествовала у следећим активностима:
6.10.2020. - поводом ,,Дечје недеље” - ,,ПОДЕЉЕНА СРЕЋА, ДВА ПУТА ЈЕ ВЕЋА”, организована је
посета Дневном боравку за децу и омладину са сметњама у развоју;
9.10.2020. - ликовна радионица ,,Веселе мачкице”(1. и 2. разред);
15. и 16.12.2020. - израда новогодишњих честитки (ликовна радионица);
3. и 4.3.2021. - ,,Поклон за маму” - поводом 8. марта (ликовна радионица);
29.4.2021. - У сусрет ВАСКРСУ - прављење корпица, бојење јаја, израда паноа (ликовна
радионица).

Извештај о раду Тима за обезбеђивање квалитета и развој школе
Током школске 2020/21. Тим је реализовао планиране активности.
На првом састанку у септембру, Тим је конституисан у саставу Драгана Васковић,
Душица Иванковић Катић, Данијела Аврамовић Петковић, Милан Јовановић, Слађана Лукић
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Стевановић, Снежана Стаменковић. Такође,Тим је израдио план рада за текућу школску годину
и једногласно усвојио исти.
На следећем састанку у новембру, Тим је разматрао бројно стање ученика у школи а
посебно је акценат стављен на упис будућух првака и петака.Мере које су биле спроведене
дале су ефекте с обзиром да смо у овој школској години у матичној школи уписали 3 одељења
првог разреда тј. једно одељење више него 2019/20. Стога је Тим предложио да се и ове
школске године настави са активностима за повећање броја будућих првака које су
реализоване 2018/19. године с обзиром да прошле године због пандемије нису реализоване у
потпуности.
Разматрано је и бројно стање ученика 5. разреда јер је уочено да би у наредној
школској години било проблематично формирање одељења тог разреда. Након
дискусије,чланови тима су предложили да се организује видео промоција школе у којој би
истакли предности наше школе у односу на друге из окружења (учење немачког језика,
свечана сала...).
Такође,чланови Тима анализирали су резултате завшног испита и предложили мере за
побољшање постигнућа ученика на завшршном испиту. Костатовано је да су резултати бољи
него прошле школске године као и од резултата на нивоу општине и ШУ.(Анализе са
предлогом мера налазе се у прилогу извештаја и његов је саставни део).
С обзиром да је крај првог полугодишта због пандемије померен за 18.12.2020. у
децембру је организован он лајн састанак Тима. Чланови су разматрали предлог СА за РП о
спровођењу наставе на даљину за ученике са недовољно техничких могућности.(Акциони план
се налази у прилогу извештаја и његов је саставни део.). Након разматрања свих активности
реализованих током првог полугодишта школске 2020-21. године сачињен је полугодишњи
извештај о раду Тима.
На састанку реализованом у априлу акценат је стављен на анлизу рада Тима за
СУ.Након тога израђен је предлог мера за унапређење кввалитета рада овог
Тима.Такође,анализирао се и рад Обогаћеног једносменског рада.Све активноати су
реализоване осим продајог штанда у оквируивности „Кувам и храним се здраво“ због
погоршања епидемиолошке ситуације са вирусом Ковид 19. Ученицима је пружена и подршка
у учењу у школи а посебно у периоду када је настава реализована на даљину што је ученицима
веома значило и са овом праксом треба наставити и наредне школске године.
У погледу анализе опремљености школе савременим наставним средствима
констатовано је да се ситуација није променила.У наредном периоду планирана је
реконструкција школетако да би након тога школа била уређена по свим европским
стандардима.
У јуну је реализован пети састанак Тима на коме су се анлизирала такмичења у овој
школској години. Два ученика су освојила 3 ранг на општинском такмичењу из енглеског
језика.Из физике један ученик је освојио прву награду на општинском и учешће на окружном,
један ученик је освојио 3 награду на општинском и 3 награду на окружном, један ученик
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награду на општинском и окружном. Из математике један ученик има прво место на
општинском, један ученик 3 ранг на окружном и три ученика са учешћем на окружном.
Такође чланови Тима су констатовали да су стручна већа анализирала резултате
пробног завршног испита и предложила мере за побољшање резултата.
Активности у оквиру Једносменског рада су реализоване препорука је да се и следеће
школске године настави са овим видом рада.
Пружена је подршка наставници математике, Марији Петковић, око припремања часа
који је реализован 01.06.2021. јер је стекла услов за полагање испита за лиценцу.
Након тога чланови Тима разматрали су све активности реализоване током ове
школске године и сачинили извештај о раду у овој школској години.
У августу је реализован шести састанак на коме су разматрани резултати добијени
самовредновањем рада школе.Ове школске године вреднована је област ПОДРШКА
УЧЕНИЦИМА.На основу анализа анкета родитеља,ученика,наставника може се закључити
следеће:
У области квалитета 4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА процењено је да су остварени следећи
нивои по подручјима вредновања:
4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима- ниво остварености3
4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика- ниво
остварености4
4.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и ученицима са
изузетним способностима- ниво остварености 4
У акционом плану, након спроведеног процеса самовредновања, треба предузети активности
како би се унапредило подручје вредновања 4.1, као и све оне појединости, односно
подобласти, унутар осталих подручја вредновања које су издвојене као слабе тачке. Детаљнији
подаци се налазе у извештају о самовредновању.
Разматрао се годишњи план рада као и стручно упуство о организацији настве за
наредну школску годину.Чланови Тима су упознати са моделима организације наставе као и
препорукама за ублажавање ризика од преношења Ковида 19. Након дискусије и анализе
модела и препорука Тим предлаже да школска година започне по Првом моделу.
Сачињен и и Годишњи план рада Тима за школску 2021-22. који се налази у прилогу
овог извештаја и његов је саставни део.
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Време реализације

Активност

Извештај о раду стручних сарадника
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Планирање и програмирање образовно-васпитног рада (ОВР) и вредновање остварених резултата
Септембар 2020.
- Писање Извештаја о раду, Годишњег плана рада и уводног дела Школског
програма
Септембар 2020.
- Ангажовање у изради планова: образовно васпитног рада, стручних органа,
стручног усавршавања наставника, професионалне оријентације, одељењског
старешине и здравственог васпитања.
У току године
- Континуирано праћење постигнућа ученика у наставном и ваннаставном раду,
писање извештаја и анализа.
У току године
- Праћење поступака оцењивања, нарочито описног за ученике од првог до
четвртог разреда.
У току године
- Непосредно учешће, у улози координатора тимова, у реализацији пројеката:
Школско развојно планирање, Самовредновање рада школе и Tим за Инклузивно
образовање и израду индивидуалног образовног плана
Унапређивање ОВР и инструктивно педагошко-психолошки рад са наставницима
У току године
- Обилазак наставе: 7 часова непосредне наставе и 7 часова на даљину
Септембар 2020. И
Учешће у изради педагошких профила ученика
по потреби
Рад са ученицима
У току године
- Индивидуални рад са ученицима( 13), као и у случајевима насиља где се
интервенисало кроз медијацију у сарадњи са родитељима и од. старешинама.
- Презентација средњих школа са територије општина Параћин, Ћуприја и
Јагодина
Мај-септембар
Тестирање првака (79 ученика)
2020.
Сарадња са родитељима
У току године
- Индивидуални разговори и саветодавни рад
У току године
- Позивање родитеља на разговор због изостанака ученика, понашања и у циљу
обавештавања у вези са разредним и поправним испитима
мај,2020.
- Презентација средњих школа са територије општина Параћин, Ћуприја и
Јагодина
јун,2020.
Учешће на родитељским састанцима на тему „Завршни испит и процедуре
приликом уписа у средњу школу“
Прво тромесечје у
Разматрање потреба за увођењем индивидуализације/ИОП-а
2020. И у току
године по потреби
Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом, пратиоцима ученика
У току године
Редован рад са свим органима школе у складу са Правилником о систематизацији
радних места
У току године
Педагошки асистент
Учешће у изради педагошких профила
и плана рада са ученицима којима је
потребна додатна подрша у раду
Рад у стручним органима
У току године
СТИО (Стручни тим за иклузивно
Координација активностима,
образовање)
сагледавање и праћење ефеката
примењених мера индивидуализације и
ИОП-а за децу (Наталија М.Т.)
У току године
Одељењска и стручна већа
Учешће у раду
У току године
Педагошки колегијум
Учешће у раду
У току године
Тим за самовредновање
Учешће у раду
У току године
Тим за заштиту деце од насиља
Координисање, едукација запослених,
родитеља и ученика, интервенисање у
случајевима насиља (Катарина Р.)
У току године
Тим за обезбеђивање квалитета и
Координација активности (Снежана
развоја станове
Стаменковић)
Сарадња са другим институцијама
У току године
Центар за социјални рад – извештавање
Коресподенција телефонским и
о запажањима са циљем праћења
писаним путем
корективних мера родитељу, сарадња у
случајевима насиља 3. нивоа
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Мај, јун 2021.
Април 2021.
У току године
У току године
У току године
У току године
У току године

Сарадња са Полицијском станицом у
Коресподенција телефонским и
Параћину у случају електронског
писаним путем
насиља 3.нивоа
Сарадња са просветним саветником из
Састанци
ШУ Јагодина у случају електронског
насиља 3.нивоа
Сарадња са интерресорном комисијом
Састанци
Вођење докумената
Евиденција рада са ученицима и родитељима
Евиденција насиља
Записници са седница одељењских и наставничкх већа
Записници тимова у којима су стручне сараднице имале координациону улогу
Стручно усавршавање
Хоризонтално стручно усавршавање на нивоу установе (посета огледним и
угледним часовима, тематским данима,акредитовани семинар ,,Развијање
међупредметне компетенције Одговоран однос према здрављу'')

Директор школе
___________________________
Председник Школског одбора
Јован Стевановић
___________________________
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