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I   У В О Д 

             Годишњи извештај о раду школе за школску 2019/20.год. прати реализацију Годишњег плана рада и Школског развојног плана, 
са посебним акцентом на постигнуте резултате за период праћења. 

             Годиши план рада је усвојен на седници Школског одбора 11.9.2019.год.а пре тога је разматран на седници Наставничког већа у 
августу исте године. 

Школска 2019/20.год. је почела 2.9.2019.год. и реализована je по  Правилнику календара за ОШ, а за ту школску годину до краја 
1.полугодишта. Почетак 2.полугодишта је одложен од 17. на 24. фебруар, због епидемије грипа. Већ 15.марта је у држави проглашено 
ванредно стање због епидемије корона вирусом. Школа је од 17.марта прешла на онлајн наставу или наставу на даљину. Темпо и начин 
рада су текли по упуствима и препорукама МПНТР. Ученици су пратили наставу праћењем ТВ програма на каналу РТС Канал 2 и 3 и 
након тога на РТС Планета накнадно, након емитовања (где су се наставни садржаји могли и накнадно више пута прегледати), као и 
коришћењем највише вибер канала за наставу са наставницима; у ту сврху наставници су користили и друге платформе ; гоогле 
учионицу, зоом, сајт школе. Настава путем ТВ канала је трајала до краја маја, а наставна година  за ученике 8.разреда је завршена 
5.јуна, а за остале 16.јуна У међувремену донет је нови правилник о оцењивању ученика. 
По обустави ванредне ситуације, прво је почео са радом боравак 11.маја.  
 Од 1.4.2020.- је било изражавање заинтересованости родитеља  да упишу децу у први разред наше школе, и то : на телефон школе, 
мобилни телефон педагога или путем портала еУправа, у посебној апликацији.  
Од 28.5.2020. на порталу еУправа било је омогућена услуга електронског заказивања термина за упис и тестирање детета у ОШ, 
које је трајало до 20. јула. 
 
Пробни ЗИ је био реализован два пута. Први пут 22-24.априла online, а други пут ученици су добили  тестове за предмете: 
српски/матерњи језик и комбиновани тест, који су радили од куће, а сутрадан су  пробни из математике, радили у учионицама . 
У јуну су одржани часови за посебну наставу, припремну наставу за ученике 8. разреда и разредни испити. У међувремену донет је 
нови правилник о оцењивању ученика. 
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17-19.06.2020. полагање Завршог испита  
Полагало је 68 ученика наше школе и 20 ученика из Републике Српске. 
Реализоване су једнодневне екскурзије 3. и 4.разреда 11.јуна, а 1.разреда 24.јуна. 
26.јуна свечано испраћени осмаци-матурско вече. 
28.јуна подела књижица и сведочанстава. 
Све активности су реализоване по посебним упуствима и посебним хигијенско-здравственим мерама. 
 
Од нереализованих, а планираних активности су: 
- прекид такмичења, после општинског такмичења из историје и окружног у другом страном језику 
-екскурзије ученика издвојених одељења свих разреда, те 2., 5-7.разреда матичне школе 
-настава у природи 
-мала школа 
-приредба за прваке 
-приредбе за родитеље четвртака 
 
У  школској 2019/20.год. школа је реализовала активности по  пројектима : 
- МПНТР и организације за међународну сарадњу СР Немачке ГИЗ,  под називом „Професионална организација на прелазу у средњу 
школу“, само током 1.полугодишта 
- инклузивног рада 
- предавања у сарадњи са представницима МУП по националном пројекту „Основи безбедности деце“ у 1.,4. и 6.разреду ,  
- за ученике првог разреда на нивоу  школе, одржан  час „Безбедности у саобраћају“ у септембру 2019.год.,а ученици су од МПНТР и 
Агенције за безбедност добили по књигу о саобраћају „Пажљивко“  и бојанке. 
 
-Пројекат МПНТР „Бесплатни уџбеници за школску 2020/2021. годину".  
- пројекат  Рода компаније која је покренула акцију „2000 кошаркашких лопти за будуће асове“, наша школа, ангажованошћу наших 
ученика, успела је да освоји 10 кошаркашких лопти марке Molten. 
 
-Пројекат “Весела столица” као  програм који има за циљ едуковати ученике млађих разреда о важности правилне исхране и бављења 
физичком активношћу. Пројекат је одобрен од стране:ССПФВС и Министарства просвете,науке и технолошког развоја Републике 
Србије 
             Током године велика пажња је посвећена : 
*реализацији и праћењем РП, ГПР школе, школских програма  од 1-8.разреда и осталих школских планова и програма по предметима и 
разредима 
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*безбедности деце – видео надзор, појачана дежурства ,сарадња са полицијом /предавања за ученике  
*организовањем разних типова наставе којима се пружа подршка ученицима /допунске,додатне,секције, прилагођени програми  ИОП1-
2+ИОП 2-2 ученика, саветодавни рад,припремна настава, рад по посебном програму за два ученика мигранта у 6. и 8.разреду/ током 
1.полугодишта 
* присутност у дешавањима ван школе а битним за рад школе / Ђак генерације је имао  пријем код градоначелника Лознице, ученици 5. 
и 7. разреда са својом наставницом српског језика Николином Јањић посетили Вуков Сабор у организацији града Лознице, учествовање 
на разним манифестацијама и другим дешавањима-Дечија недеља, новогодишњи вашар, посета Сајму књига и Фестивалу науке. 
 
 
*Праћено постигнуће ученика на свим такмичењима и истицано путем школских обавештења и на сајту школе, до прекида такмичења 
због уведеног ванредног стања од 15.марта.  
 
* сарадња са окружењем–сарадњом  са Центром за културу, Црвеним  крстом, ДУЛО, Канцеларија за младе, сарадња са Центром за 
таленте, другим институцијама  важним за такмичења ученика, медијским кућама , стручним часописима, Просветном 
прегледу,Центром за соц.рад и „Кућом спаса“, ТОГЛ, Патријаршијом СПЦ у Београду, Кризним штабом града 
*праћењу здравственог напретка ученика-Дом здравља Лозница, Туристичке организације Лознице 15.9.- у оквиру Европске недеље 
мобилности ученици учествовали у туристичко – рекреативној бициклистичкој вожњу на релацији: Лозница – Клупци – Тршић 
* хуманитарним акцијама „Трка за срећије детињство“,2 спортско-хуманитарне акције куповином карти за хуманитарне турнире,   
Хуманитарно-еколошка акција „Чепом за колица“и новогодишња хуманитарна акција. Школа  је учествовала у акцији прикупљања 
школског прибора и средстава за хигијену, ученицима на Косову, који није послат због епидемиолошке ситуације. 
 
-*културним -изведене  екскурзије 1,3,4 и 8.разреда, организован одлазак на Вуков сабор,  Сајам књига, Фестивал науке , Kids Fest, 
причешћу. Ученици 1-4.р.учествовали у активностима поводом „Дечије недеље“ . Реализоване прославе Дана школе и школске славе, 
 обележавање дана страног језика кроз интегративну наставу и у заједничким активностима, у нашој школи, са ученицима и 
наставницима из Гимназије Лозница 
-одржана аудиција за снимање испитног филма, студента III године филмског смера Факултета драмских уметности из Београда, а за 
дечаке 6-8.разреда 
- ученици 6-8.разреда информисани о могућности учешћа у највећем музичком дечијем такмичењу „Србија у ритму Европе“ 
- учешће ученика 8.разреда у правописном квизу „ВУКОПИС“, у организацији КЗМ Лозница 
 - Презентација за ученике 8.разреда средње уметничке школе Шабац, наша школа домаћин,Гимназије и Средње школе „Свети 
Сава“Лозница 
- квизу у матичној школи за ученике 8. разреда, и ученика 5-8.рареда у ИО Зајача 
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*спортским  манифестацијама локалног и ширег типа (јесењи крос, учешће на школским Олимпијским играма,одбојка, кошарка, 
рукомет ) 
*здравствено превентивним програмима   
- По препоруци Завода за унапређење образовања и васпитања и у сарадњи са DNA GLOBAL GROUP doo, реализована је презентација 
на тему ПУБЕРТЕТ, за девојчице 6. разреда. Овај едукативни програм се одвија с циљем подизања нивоа здравствене културе младих, 
те као подршка младим људима да науче да живе здравије и безбедније /  
-предавање  на тему здраве хране и реализован је пројекат на ту тему ученика млађих разреда ; 
-током октобра и новембра реализовани систематски прегледи ученика 3,5 и 7.разреда у Дому здравља Лозница, 
 -у сарадњи са школом, организовано је предавање, у оквиру акције обележавања Светског дана борбе против ХИВА. У име Дома 
здравља Лознице, ово предавање је одржала Др Славица Петровић Тадић. 
-обука  вршњачких едукатора за превенцију болести зависности у оквиру пројекта „Заједно против дроге“, који спроводи УГ Искра – 
Лозница у партнерству са Омладинским центром, а уз финансијску подршку града Лозница, 
- 31. јануара 2020. године обележен је Национални дан борбе против дуванског дима. Група ученика седмог разреда наше школе у 
сарадњи са групом ученика из Основне школе „Јован Цвијић“ и Црвеним крстом Лознице учествовала је у обележавању овог дана. 
Аутори су Удружење грађана „Искра“ Лозница, у оквиру пројекта који финансира град Лозница (Промоција здравља у Лозници!) и 
Центар за превенцију Дом здравља „Др Миленко Марин“. 
Предавање је одржао др Дарко Тешмановић који је иначе и аутор апликације „Оставите цигарете“. 
 
*наставило се са применом новина  
- за ученике 4.разреда је организовано упознавање са предметима које ће имати у 5.разреду, кроз угледне часове и презентације 
наставника који предају те предмете 
-истицање распореда писмених провера дужих од 15 минута за цело полугодиште у ходнику школе 
- обележена недеља спорта спортским активностима у школи, у септембру и мају 
 
* и новина од ове школске године у 2. и 6.разреду,  и то следеће : 
-уместо изабраног спорта, као посебног предмета је ОФА са посебним часом, али је оцена интегрисана у оцену физичког васпитања. 36 
часова је у распореду часова , а још18 ће бити кумулативно распоређено током школске године.  
Нов план , програм  и назив има и предмет – Физичко и здравствено васпитање у 7.разреду. 
Први пут смо имали, током 1.полугодишта, ученике мигранте укључене у редовну наставу у одељења 6/2 и 8/2, по један ученик. 
 
*уредно се води  летопис школе и ажурира сајт школе 
*стручном усавршавању-семинарима уживо и онлине, трибинама, вебинарима, промоцији  уџбеника , хоризонталном едукацијом / 
употреба гоогле учионице / , разменом корисних линкова за веб алате и других за унапређивање компетенција...детаљно у Извештају 
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* школа је била домаћин  
8. 12.-једнодневног семминара, за чланове коектива. Назив „ПРЕТПОСТАВКЕ УСПЕШНЕ НАСТАВЕ“ Кат.бр. 68 , К3, П4. 
Предавачи су били Мр Стеван Крњајић, педагог и Јасмина Крњајић, педагог. 
 
30.1.-  Општинског такмичења у одбојци. Женска екипа школе освојила 3.место.  
22.2. – Општинског такмичења из страних језика. Такмичили су се ученици за италијански, немачки и француски језик. Елена 
Игњатовић, ученица 8/3 је освојио 3.место 
27.8.- семинар „Формативно оцењивање“ за 20 наставника из колектива. 
 
 
*сталним настојањима за унапређивање рада (  сајт школе се редовно допуњава информацијама, у школи је радио  боравак,..) 
- 28.1.2020. године у Београду је одржана конференција, називом „Школа 21. века“. На овој конференцији је учествовала наша 
директорка Анета Ракић. Говорници су били и министарМ ПНТР Младен Шарчевић, премијерка наше владе, Ана Брнабић и 
амбасадорка Британије у Србији, Шан МакЛеод. 
Организатор ове конференције и покровитељ пројекта је British Council, међународна организација Велике Британије за културне 
односе и образовне могућности. 
Овом приликом, наша школа је добила и 40 микробит рачунара, које ће наставници и ученици, користити у настави за разне намене.  
 
*побољшањима услова рада  
- пројекат ЧАРОБНИ КУТАК је реализован на улазу у школско двориште у Зајачи, у коме су учествовали ученици од 1-4. разреда ИО 
Зајача, заједно са својим учитељицама Миланком Васиљевић и Светланом Ђурић. Подржали су га и родитељи ученика својим радом, на 
уређивању и улепшавању дворишта школе. 
- Организација Цикло град Лозница је донирала школи паркиралиште за бицикле 
- у ИО Зајача поплочане су степенице испред главног улаза, које су већ дуги низ година биле у незавидном стању. 
Школа је набавила материјал, а уз свесрдну помоћ родитеља наше ученице, господина Рада Лекића и нашег домара Милоја Максића, 
степенице су коначно и лепе и безбедне. 
- у ИО Зајача урађена је санација оштећене фасаде 
-освежени спортски терени у матичној школи 
-набавком нових компјутера 
--реорганизацијом кабинета информатике у матичној школи и ИО Зајача 
-увођењем интернета у ИО Пасковац 
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-сређивање школског намештаја за учионице 
-набавка паметне табле, постављене у сали за презентације, како би свима била доступна 
 
*укључивањем ученика у рад школе путем Ученичког парламента-присуствовање седницама Школског одбора, пратили и подржали 
хуманитарне акције, покренули акцију неговања међусобног лепог понашања, израда паноа за професионалну орјентацију...и кроз 
дежурства ученика, помоћ у припремању простора за такмичења, пробни и завршни испит и приредбе, органиовали журке у школи, 
сарадњи на изради упитника за самоевалуацију рада школе за ученике 
*учешћу на такмичењима из свих области образовно-васпитног рада и на свим нивоима 
 
         У матичној школи радиле су 2  групе предшколаца у две смене, а у ИО Пасковац  једна група ; овај програм су реализовали 
васпитачи предшколске установе.  
           Рад школе у Лозници је организован у две смене, које се месечно мењају по принципу парни разреди у једној смени, а непарни у 
другој.У свим  ИО  рад се одвијао само у првој смени. 
           Важно је истаћи да се водило рачуна о ученичком стандарду: бесплатним уџбеницима или са делимичним плаћањем износа за 
ученике који имају за то право , а за ученике кориснике социјалне помоћи износ за ужину је био умањен за 50% ( јер има доста 
корисника ), као и посебне повољности за ученике који раде по ИОП 2. Поједини ученици су користили гратис за екскурзије.    
  Сви ученици који су ове школске године освојили једно од прва три места на такмичењима су награђени са књигама из актуелне 
лектире. 
Свечано су прослављени Прослава Дана школе , заједно са музичком школом „Вук Караџић“ из Лознице у Дому културе., школска 
слава и подела сведочанстава ученицима завршних разреда. За новогодишње , осмомартовске  и ускршње празнике уприличене су 
online изложбе ученичких радова као и online изложба ученика вишихразреда на разне теме. 
 
Школа је добила захвалнице  
-поводом учешћа у ликовном конкурсу „ФОРМА ИДЕАЛЕ“  
- за реализацију такмичења МИСЛИША 
Промоција школе је вршена кроз прилоге о  
-обележавању „“Дечије недеље“ 
- обележавању Дана страног језика на ТВ Лотел + и ТВ Подриње- као локалним медијима , на сајту Друштва за стране језике и 
књижевности те и на ТВ Н1 и на сајту СПЦ 
- У Јутарњем програму РТВ Подриње, гостовала је наша ВД директорка Анета Ракић. Ово гостовање је послужило да се наша локална 
заједница додатно упозна о протеклим и планираним активностима у нашој школи, како у настави, тако и у ван наставе. 
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- Светски дан хране 16. октобар обележавао се у нашој школи кроз пројектну наставу. 24. октобра наша локална станица РТВ Подриње 
је направила прилог о томе, са посебним освртом на сарадњу са Општом болницом, која је едуковала ученике 4. разреда о здравој и 
правилној исхрани 
-у новембру - Посета помоћника градоначелника Љубинка Ђокића и просветног инспектора Гордане Стојановић школи, у оквиру које 
је свим ученицима 1. разреда уручен ПАЖЉИВКО – књига о безбедности деце у саобраћају. Медијски испраћено на локалним ТВ 
-учешће ученика 2.разреда на новогодишњем базару, сарадња школе и ТОГЛ 
- представу о српским обичајима везаним за Бадњи дан и Божић су посетили и лознички медији, а РТВ Подриње је о овом дешавању 
направило и кратак прилог. Ову прилику, искористила је директорка наше школе да упозна локалну заједницу са активностима које су 
наставници и ученици наше школе имали пред новогодишње и божићне празнике. 
- ученици другог разреда посетили су Лотел телевизију у оквиру реализације ваннаставних активности. Прилог о нашој посети 
телевизији био је емитован у оквиру новогодишњег програма Лотела. 
 
-прилог о почетку рада боравка, после прекида полицијског часа ( уведеног због епидемиолошке ситуације) 
 

И кроз публикације 

ОБЈАВЕ НА САЈТУ ДРУШТВА ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ У БЕОГРАДУ: 

1. Час пројектне наставе који је наставница енглеског језика Сања Симић де Граф реализовала прошле школске године у одељењу 8-1 
„Употреба прошлих времена кроз познате песме енглеског говорног подручја“ објављен је на сајту Друшва за стране језике као пример 
добре праксе. http://www.dsjksrbija.rs/европски-дан-језика/ризница/ 

2. Обележавање Европског Дана језика у нашој школи  
http://www.dsjksrbija.rs/европски-дан-језика/ризница/ 
 

ОБЈАВЕ У ПРОСВЕТНОМ ПРЕГЛЕДУ: 

1. Пројекат Европски дан језика. Реализатори Сања Симић де Граф, Жељка Марковић, Тијана Васић, Јелена Трипковић, Мирјана 
Марковић и директорка Анета Ракић, 10 октобар, број 1068 
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2. Пројекат ,,Животиње”, број1071. Реализатори Сања Симић де Граф, Миланка Васиљевић, Светлана Ђурић, Слађана Живановић, 
Гордана Симић, Мирјана Ћосић, Бранко Поповић, Мирослав Секулић, Раденко Томић, Јелена Трипковић 

3. Пројектна настава и вршњачко учење: Енглески у нашој школи, 7. Новембар, број 1072 Реализатор Сања Симић де Граф 

4. Интегративна додатна настава: Српским научницима у част, 21-28.мај 2020., број 1089,Реализатори: Сања Симић де Граф 
(координатор пројекта), Владан Митровић, Мирјана Марковић и Јелена Трипковић 

ЗБОРНИЦИ РАДОВА 
 
Збoрник радова Дигитални час Министарства трговине: 

1. „Свети Јован Крститељ“, реализатори: наставница Сања Симић де Граф и вероучитељ Бранко Поповић 
http://zbornikradova.mtt.gov.rs/rangLista/2 

2. „Аnimals“, реализатори: наставнице Сања Симић де Граф и Јелена Трипковић http://zbornikradova.mtt.gov.rs/rangLista/2 
3. ,,Питагорина теорема“, реализатори: Сања Симић де Граф и Јелена Трипковић  
  http://zbornikradova.mtt.gov.rs/rangLista/1 

 

ОБЈАВЕ НА САЈТУ ПАТРИЈАРШИЈЕ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ У БЕОГРАДУ: 
 

1. Час интегративне наставе Вавилонска кула и празник Педесетнице објављен је на сајту Патријаршије СПЦ у Београду. 
Реализатори часа су били Сања Симић де Граф, Тијана Васић, Жељка Марковић и ЈеленаТрипковић: 
 http://www.spc.rs/sr/vavilonska_kula_praznik_pedesetnica_dva_dogadjaja_koja_odslikavaju_odnos_ljudi_prema_bogu 

2. Час посвећен патријарху Павлу, реализатори Тијана Васић и Сања Симић де 
Граф: http://spc.rs/sr/interaktivni_chas_u_loznici_na_temu_koliko_poznajemo_patrijarha_pavla 

3.  Пројекат „БОЖИЋ“ објављен je на сајту Патријаршије СПЦ у Београду. Реализатори: Сања Симић де Граф, Тијана Васић, 
Бранко Поповић, Жељка Дејановић, Зорица Јањић, Миланка Васиљевић, Светлана Ђурић и Владан Андрић. 
http://spc.rs/sr/veronauka_uloznici_kroz_interaktivni_rad 

4. Тематски дан „Свети Јован Крститељ“ у ИО Зајача oбјављен је на сајту СПЦ у Београду. Реализатори ове активности су Сања 
Симић де Граф и Бранко Поповић. http://spc.rs/sr/tematski_dan_sveti_jovan_krstitelj_u_io_zajacha 
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5. Пројектна настава на даљину-Васкрс на енглеском језику, реализатор Сања Симић де Граф 
http://spc.rs/sr/projektna_nastava_na_daljinu_na_temu_vaskrs_na_engleskom_jeziku_u_osh_vuk_karadzhitshloznica 

 
ОБЈАВЕ НА САЈТУ ЗА ПРАВОСЛАВНУ ВЈЕРОНАУКУ У ШКОЛАМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У БАЊОЈ ЛУЦИ: 

1. Час интегративне наставе посвећене Европском дану језика је објављен на сајту за Православну вјеронауку у Бањој 
Луци: https://www.vjeronauka.net/pravoslavne-novosti/vavilonska-kula 

2. Час посвећен Патријарху Павлу, реализатори Тијана Васић и Сања Симић де Граф: https://www.vjeronauka.net/pravoslavne-
novosti/patrijarh-pavle-10-godisnjica-predavanje-u-os 

3. Пројекат Божић и Нова година – Вертикално и хоризонтално повезивање наставе кроз божићне и новогодишње празнике у ОШ 
„Вук Караџић“, Лозница: https://www.vjeronauka.net/pravoslavne-novosti/vetikalno-i-horizontalno-povezivanje-nastave 

4. Васкрс, реализатори Сања Симић де Граф, Жељка Дејановић, Миланка Васиљевић и Светлана Ђурић 
https://www.vjeronauka.net/pravoslavne-novosti/projektna-nastava-o-vaskrsu 
 

 
ПРИЛОГ НА ТВ ЛОТЕЛ, ЛОЗНИЦА 
 
https://www.youtube.com/watch?v=kpT_ODVLFNs&feature=emb_title 

 

ЗЕЛЕНА УЧИОНИЦА 

1. Употреба веб-алата у настави, аутор и реализатор Сања Симић де Граф https://zelenaucionica.com/upotreba-veb-alata-u-nastavi-
primer/ 

2. „Зашто је интегративна настава један од најсавршенијих облика наставе“ , ауторски чланак Сање Симић де Граф, реализатори-
Анета Ракић, Јелена Трипковић, Мирјана Марковић, Жељка Марковић, Тијана Васић, Владан Митровић и Сања Симић де Граф 
(координатор) 
 https://zelenaucionica.com/zasto-je-integrativna-nastava-jedan-od-najsavrsenijih-oblika-nastave/ 

3. Настава на даљину у (не)реалном времену https://zelenaucionica.com/nastava-na-daljinu-u-nerealnom-vremenu/ ауторски чланак 
Сање Симић де Граф 
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4. Школа не треба да буде смараоница већ креативна радионица ауторски чланак Сање Симић де Граф 
https://zelenaucionica.com/skola-ne-treba-da-bude-smaraonica-vec-kreativna-radionica/ 

5. Савети професорке родитељима, ауторски чланак Сање Симић де Граф 
 https://zelenaucionica.com/savet-profesorke-roditeljima-ne-trebaju-vam-privatni-casovi-jezika-evo-kako-da-sami-naucite-decu/ 

6. Онлајн настава: Шта је посао наставника, а шта посао родитеља, ауторски чланак Сање Симић де Граф 
https://zelenaucionica.com/onlajn-nastava-sta-je-posao-nastavnika-a-sta-posao-roditelja/ 

7. Проблеми наставе на даљину са могућим решењима https://zelenaucionica.com/problemi-nastave-na-daljinu-sa-mogucim-resenjima/ , 
ауторски чланак Сање Симић де Граф 

Портал о здрављу беба, деце и тинејџера Мој педијатар 

https://www.mojpedijatar.co.rs/nastava-na-daljinu-u-nerealnom-vremenu/ 

МРЕЖА ЗА ИЗГРАДЊУ МИРА (211 чланица, 190 организација чланица и 21 школу) 

1.Зашто је интегративна настава један од најсавршенијих облика наставе, ауторски чланак Сање Симић де Граф, реализатори-
Анета Ракић, Јелена Трипковић, Мирјана Марковић, Жељка Марковић, Тијана Васић, Владан Митровић и Сања Симић де Граф 
(координатор)  https://www.mreza-mira.net/vijesti/obrazovanje/zasto-je-integrativna-nastava-jedan-od-najsavrsenijih-oblika-nastave/ 
2. Употреба веб-алата у настави, аутор и реализатор Сања Симић де Граф https://www.mreza-mira.net/vijesti/obrazovanje/upotreba-
veb-alata-u-nastavi/ 

 

ОБЈАВЕ НА САЈТУ ЛОЗНИЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ: 

1. Европски дан језика, који је обележен у нашој школи на занимљив начин, кроз квиз такмичење у сарадњи са гимназијом „Вук 
Караџић“, у којем су учествовале две екипе које су се састојале од ученика и наставника обе школе, пропраћен је на следећем линку: 

 
https://www.loznickagimnazija.edu.rs/index.php/огласна-табла/669-обележен-европски-дан-језика 
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По препоруци Министарства здравља и МПНТР и одлуци локалне самоуправе  
-зимски распуст је продужн за једну седмицу , превнтивно, због спречавања епидемије грипа. Часови су надокнађени током  радних субота и 
радним данима,  а часови од екскурзије ученика 8.разреда радним данима „ у ходу“,  
 
а по препоруци МПНТР 

- Друго полугодиште , од 17.марта до краја маја је реализовано наставом на даљину , снимљеним часовима на јавном сервису, за све 
разреде и по унапред познатом распореду и уз репризе и наставом коју су реализовали наставници школе коришћењем разних 
платформи које су деца могли испратити. Само се за једног ученика припремао и достављао материјал у папирној форми.  

-   
Уз све ове напоре, и уз препоруке,налоге,стручна упуства МПНТР годишњи фонд часова реализован је  у потпуности, а због 
непредвидивости ситуације због епидемиолошке ситуације у 2.полугодишту . одржан је и који час више у великој већини 
предмета. 
 
Сви ученици су оцењени и није било потребе за поправним испитима. Једна ученица 1.разреда је била у Италији у 
карантину,без могућности контакта са школом, током 2.полугодишта, те није могле бити оцењена и преведена је у 
2.разред, 
 

На ЗИ сви ученици су се уписали са 1.жељом у 57%, са другом 22%, трећом и четвртом са по 10% и један ученк са 5 жељом. Што 
се тиче просечног броја бодова остварених на завршном испиту, на нивоу градских школа, они су остварили најбољи резултат! На целој 
територији општине Лозница, недостајало им је 2 бода да наши ученици имају најбољи резултат. У округу имамо 10 ученика у првих 10% 
(5 у првих 5%),у Србији- 7 ученика у првих 10% (4 у првих 5%). 

 

  У школској 2019/2020.год.  

- 3 ученика је понело диплому „Вук Караџић“ 
- 27 ученика су носиоци  36 посебних диплома 

 

ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ УЧЕНИК 8/1 СТРАХИЊА ЋОСИЋ.  
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II  УСЛОВИ  РАДА  ШКОЛЕ 

 

 МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ  
УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 

 
 
 Просторни услови рада 

Матична школа/ објекти наставног рада 

Р. Бр. НАЗИВ    ОБЈЕКТА     БРОЈ 
1. Учионица за математику 1 
2. Учионица за ликовно / за хемију 1 
3. Учионица за историју / за географију 1 
4. Учионица за музичку културу 1 
5. Учионица за биологију / за српски језик 1 
6. Учионица за српски језик 1 
7. Учионица за физику / за математику 1 
8. Учионица за страни језик 2 
9. Сала за физичко васпитање 1 
10. Кабинет  за информатику-дигитална учионица 1 
11. Учионица за техничко 1 
12. Учионице за  I / III разред 3 
13. Учионица за  II / IV разред 3 
14.  Игралишта 2 
15. Библиотека 1 
16. Учионица за предшколску групу 1 
17. Учионица за боравак 1 
18.  Сала за презентације, предавања... 1 
19. Школско двориште 1 
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Издвојена одељења 

 
Редни 
број НАЗИВ  ОБЈЕКТА 

ЗАЈАЧА 
 
БРОЈ 

ПАСКОВАЦ 
 
БРОЈ 

Г.БОРИНА 
 
БРОЈ 

1. Учионица 6 2 1 
2. Игралиште 1 1 1 
3. Библиотека 1   
4. Учионица за предшколску групу 1 1  
 

ОСТАЛИ ПРОСТОРНИ УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

                                             ПРОСТОРИЈЕ И ЊИХОВ БРОЈ ПО ОБЈЕКТИМА ШКОЛЕ 

Р.Б. Просторија Матична 
школа 

ИО 
Зајача 

ИО  
Пасковац 

ИО  
Г.Борина 

1. Канцеларија за директора 1    
2. Канцеларија за наставнике 1 1 1 1 
3. Канцеларија за секретара 1    
4. Kанцеларија за шефа рачуноводства 1    
5. Канцеларија за педагога-психолога 1    
6. Простор за помоћно особље 1    

7. 
 

Кухиња-не за ђачку ужину 
 

1 1   
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8. Ходници 4 1 1 1 

9. Котларница 1 1   
10. 
 

Подрумске просторије 2    

11. 
 

Мокри чвор за наставнике 2 1   

12. Мокри чвор за ученике 2(10+10)  
1 

1 1  

13. Простор за смештај огрева   1 1 1 
14. Пољски WC   1 1 
 
Наставна средства 

 
Назив наставног 
средства Мат.школа Зајача Пасковац Г.Борина 

TB у боји  2  1  
Видео / ДBД  1 1  
Касетофон 2 1 

 1 1 

Комплет за озвучење 
школе 1    

Фотокопир.апарат 2    
Калкулатор 1    
 
 
Компјутер  

7 ван наставе 
20 кабинет 
информатике 

1 ван наставе 
13 кабинет 
информатике 

  

Штампач 4 1   
Скенер 2    
Пројекционо платно 9 1   
Синтисајзер велики 1    
Синтисајзeр мали  1   
Комплет гео.карти комплет Комплет Карта CЦГ 

3 гео.карте  
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Комплет ист.карти комплет Комплет   
Прикључак на 
интернет 

1 
АМРЕС 

1 
АДСЛ 

1 
АДСЛ  

Факс 1    
Зидни панои 45 10 10 4 
Паметна табла 1    
Жичана и дрвена 
геом.тела 2+1 1+1   

Прибор за математику 3 1 1  
Глобус 
 

1 
 1 1  

ДBД издања   3 1 
Разбој 1    
Струњаче 4    
Козлић 1    
Одскочна даска 1    
Шведска клупа 1    
Коњ са хватаљкама 1    
Музичка линија 1    
Лoптe ,вијаче обручи... Заступљено Заступљено заступљено заступљено 
Видео-6им 10 2 2  
Лап-топ 12 3 2 1 
Микробит уређаји 40    

 
 
 

 КАДРОВСКА СТРУКТУРА 
 
 Наставно особље 

МАТИЧНА ШКОЛА/број извршилаца 

ОПИС ИЗВРШИЛАЦ СВЕГА НК ВКВ СС ВС ВСС 

Директор 1     1 
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Пoмoћник директора 1     1 
Педагог  1      1 
Психолог 1     1 
Професор разредне наставе 11    1 10 
 Професор предметне наставе 25    2 23 
Библиотекар 1     1 
Ceкpeтap 1     1 
Админ.радник 1   1   
Шеф рачуноводства 1     1 
Хигијеничари 7 7     
Ложач 1  1    
Домар 1  1    
ИО Зајача, Пасковац, Г. Борина 

ОПИС ИЗВРШИЛАЦ СВЕГА НК ВКВ СС ВС ВСС 

Професор разредне наставе 5     5 
Професор предметне наставе 10    1 9 
Хигијеничари 3 3     
Ложач/ Домар 1  1    
 

 

 

ФЛУКТУАЦИЈА  УЧЕНИКА 
 
Кретање бројног стања ученика на почетку школске године и на крају ( у табели су подаци са ознакама У – уписани, З – завршили 

разред у овој школској години ) 
 

     раз 
школа 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Укупно 
У З У З У З У З У З У З У З У З У З 
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Матична 
школа 64 61 58 56 60 60 45 45 75 74 49 48 58 58 62 61 471 463 

ИО 
Зајача 4 4 4 4 2 2 2 2 6 6 9 9 7 7 7 7 41 41 

ИО 
Пасковац 1 1 3 3 4 4 3 3         11 11 

ИО 
Г.Борина - - - - 3 3 - -         3 3 

 Укупно 
 69 66 65 63 69 69 50 50 81 80 58 57 65 65 69 68 526 518 

 

 

У току школске године је било досељавања  и одсељавања ученика ; разлози томе су промена места становања. На крају године , 
запажамо из табеле, у укупном броју имамо 8 ученика мање него на почетку шк.године. 

       Образовни ниво родитеља је углавном средња стручна спрема . 

 
       III  ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

 
 
  МЕСЕЧНА  ДИНАМИКА 

                   У матичној школи организован је сменски рад по вертикалној подели , тако што су парни разреди били у једној , а непарни у 
другој смени.Смене су се мењале месечно. 

                   У ИО-има настава се одвијала само у преподневној смени . 
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                    На нивоу целе школе први час је почињао у 8.00 часова , а после другог часа је велики одмор ( када је и ужина за ученике ). 
Први час друге смене је од 13.15 часова .                                                                                                                                                                                                  

 

                     Дежурни наставници : у матичној школи 2 учитеља + 2 наставника ,  у ИО-има по један (ИО Пасковац ) тј. по два ( ИО 
Зајача ) наставника , су долазили пола сата пре почетка првог часа и трудили са да реализују правила кућног реда , о чему су водили 
евиденцију у Књизи дежурства. Уз дежурне наставнике дежурали су и ученици 5.- 8. разреда - и они су попуњавали Упитник о томе 
како је протекло њихово дежурство . 

                          Ученике су дочекивали у смену и испраћали кући и помоћни радници који су дежурали на школском дворишту и уз 
пешачки прелаз тј. уз главни пут са којег се улази у школко двориште. 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНЕ  
ДИНАМИКE РАДА ТОКОМ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

 

Активност Планирано Реализовано 
Почетак школске године/ Почетак првог 
полугодишта 

2.9.2019. 2.9.2019. 

Крај првог полугодишта 31.1.2020. 31.1.2020. 
Зимски распуст 30.12.2019-7.1.2020. 

1.2.2020.-14.2.2020. 
30.12.2019-7.1.2020. 
1.2.2020.-14.2.2020. 
 Продужен за 7 дана ѕбог епидемије грипа 

Почетак другог полугодишта 18.2.2020.  24.2.2020. 

- -  -2.3.-почела надокнада од продужетка зимског 
распуста, као предчас 1.смене и час после 2.смене 

- -  16.3.2020.- састанак Педагошког колегијума , а 
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сутрадан и одељењска већа,те стручна већа по 
предметима због договора око реализације наставе по 
увођењу ванредне ситуације,а по допису од МПНТР 

 
- -  од 17.3.2020-извођење наставе на даљину , 

због уведеног ванредног стања у држави 
15.марта  

 
- -  29.5.2020.-крај наставе на РТС-у 

   посебни часови наставе за учечнике 8. разреда у 
матичној школи 3.6.2020. 

   разредни ипити за учечнике 8. разреда у 
матичној школи 3.-5.6.2020. 

Крај другог полугодишта за 8. разред 2.6.2020. 5.6.2020. 

   посебни часови наставе за учечнике од 4. до 7. 
разреда  8-12.6.2020. 

   разредни ипити за учечнике 2- 7. разреда у 
матичној школи 8.-10.6.2020. 

Крај другог полугодишта за 1-7. разред 16.6.2020.  16.6.2020. 

Подела сведочанстава за 8. Разред Јун 2020.  27.6.2020. 
Подела књижица од 1. до 7. разреда 28.6.2020. 28.6.2020. 
Припремна настава за 8. Разред за поправне 
испите 

2.6.-8.6.2020.  3. до 15. јуна 2020. на каналу РТС 3, у периоду 
13.15-16 часова, била је емитована припремна 
настава на даљину за ученике осмог разреда. 

 
Поправни испити за 8. Разред 9-11.6.2019.  Није било потребе 
Припремна настава од 5. до 7. разреда Август 2020.  Није било потребе 
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Поправни и разредни испити од 4. до 7. 
Разреда 

Август 2020.  Није било потребе 

Летњи распуст за ученике 16.6-31.8.2020.  16.6-31.8.2020. 
Завршетак школске године 31.8.2020. 31.8.2020. 
Дан школе 8.11.2019. 8.11.2019. 
Такмичења  Према календару 

Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја 

Према календару Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја до 17.марта кад је 
проглашено ванредно стање због епидемије новог 
вируса 

Дечја недеља Октобар  2019.   7-13.10.2019. 
Школска слава – Свети Сава 27.1.2020. 27.1.2020. 
Јесењи крос 
Крос РТС 

октобар.2019. 
Мај 2020. 

октобар.2019. 
није реализован, јер се настава одвијала на 
даљину 

Пролећни распуст 13.4.-20.4.2020.  17-20.4.2020. 
недеља спорта за разреде 1-8. 

 

Септембар 2019 
Мај 2020. 

 Само у септембру, због ванредне ситуације 

Мала школа Крај маја-почетак јуна  Одложено, због епидемије новог вируса и 
посебних мера о боравку у школи 

Вуков сабор 
Ђачки сабор 

Септембар 2019. 
Мај 2020.. 

 15.9.2019. 
 Одложен због ванредне ситуације 

Одељењска већа 

 

3..9.2019. 
14.11.2019. 
31.1.2020. 
2.4.2020. 
2.6.2020.-за 8.разред 
22.6.2020.- 1-7.разреди 
Август 2020. 
 

  2-3.9.2019. 
14-15.11.2019. 
30.1.2020. 
5.3.2020. 
17.3.2020. 
3.4.2020. 
8.6.2020.-за 8.разред 
15.6.2020.- 1-7.разреди 
 

Наставничка већа 15.11.2019. 
1.2.2020. 

  10.9.2019./ванредна 
   19.9.2019./ванредна 
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3.4.2020. 
9.5.2020. 
3.6.2020.- 8.разред 
23.6.2020 
Август 2020. 
 

     4.11.2019. ./ванредна 
25.11.2019. 
19.2.2020. 
     28.2.2020./ ванредна 
30.4.2020. / online 
10.6.2020. 
22.6.2020 
25.8. 2020. 
31.8.2020. 
 

Посета Сајму  књига у Беогрду 
Посета Фестивалу науке у Београду 

Октобар 2019. 
Децембар 2019. 

 24.10.2019. 
5.12.2019. 

Дан корекције наставних дана 14.новембар, 8.јануар и 
18.фебруар радиће се по 
распореду од понедељка 

 14.новембар, 8.јануар- радило се по распореду 
од понедељка 
 18.фебруар-због продужетка распуста 
надокнађен 4.4.2020. по распореду од 
понедељка 
 

Радне суботе -  * По распореду МПНТР током наставе на даљину 
9.5.2020.-часови од петка 
23.5.2020.-часови од понедељка 
 * због надокнаде продужетка зимског распуста – 
ненадокнађени часови  
21.3.2020.- часови од понедељка 16.3.2020. 
28.3.2020.- часови од понедељка 
 4.4.2020.-часови од понедељка 
11.4.2020.-часови од среде 
25.4.2020.-часови од четвртка 
16.5.2020.-часови од петка 

 
 

-. 
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Државни празници – обележени по планираном: 

 Планирано Реализовано 
Дан сећања на српске жртве у Другом 
светском рату – наставни дан 

21.10.2019. 21.10.2019. 

Дан просветних радника 8.11.2019. 8.11.2019. 

Дан примирја у првом светском рату-
нерадни дан 

11.11.2019. 11.11.2019. 

Школска слава-радни ненаставни дан 27.1.2020. 27.1.2020. 

Дан државности- нерадни дани 15-16.2.2020. 15-16.2.2020. 

Дан сећања на жртве холокауста,геноцида 
и других жртава фашизма у Другом 
светском рату-– наставни дан 

22.4.2020.  Реализован оnline 

Дан рада- нерадни дани 1-2.5.2020.  1-2.5.2020. 
Дан победе- наставни дан 9.5.2020.  Реализован оnline  
Видовдан-подела ђачких књижица и 
сведочанстава 

28.6.2020.  28.6.2020. 

 

 
*31.8.2020.-одржани родитељски састанци за будуће ученике 1. и 5.разреда по упуству МПНТР 

 

Часови од екскурзије 8.разреда и од продужетка зимског распуста су надокнађени радним данима, пратећи оптерећење деце. 
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Настава у природи није реализована по  Плану рада школе, као ни екскурзије ученика 2.раз., 5-7.раз. и  1-4.раз. у ИО јер није било 
интересовања од стране  родитеља, а због несигурне епидемиолошке ситуације. 
 
Друго полугодиште од 17.марта је реализовано наставом на даљину. 
 
НАПОМЕНА: зимски распуст у 2 дела, с продужењем од једне седмице у другом делу. Друго полугодиште од 17.марта је 
реализовано наставом на даљину, коришћењем икт и праћењем часова на поталу Моја планета. Чак је и пробни завршни испит 
реализован два пута. Први пут као проба, а други пут само је тест из математике рађен у папирној форми у школи, а остала два у 
папирној форми од куће.  

 

 

РЕАЛИЗОВАН ЈЕ И ГОДИШЊИ ФОНД ОБАВЕЗНЕ НАСТАВЕ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА  

РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА ОБАВЕЗНЕ НСТАВЕ 

предмет 1/1 1/2 1/3 2/1 2/2 3/1 3/2 3/3 4/1 4/2 

 п р п р п р п р п р п р п р п р п р п р 

Српски ј. 180 186 180 186 180 186 180 186 180 186 180 186 180 186 180 185 180 186 180 186 

математика 180 186 180 186 180 186 180 186 180 186 180 186 180 186 180 185 180 186 180 186 

Сон/ппд 72 76 72 76 72 74 72 75 72 75 72 75 72 75 72 74 72 74 72 74 

Физичко в. 108 111 108 111 108 113 108 112 108 112 108 112 108 112 108 111 108 112 108 112 

Музичка к. 36 37 36 37 36 37 36 37 36 37 36 37 36 37 36 37 36 37 36 37 
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Ликовна к. 36 37 36 37 36 37 72 74 72 74 72 74 72 74 72 72 72 74 72 74 

Енглески ј. 72 74 72 74 72 74 72 74 72 74 72 74 72 74 72 75 72 73 72 73 

Пројектна н. 36 37 36 37 36 37 36 36 36 37           

п- планирано  р-реализовано 

 

предмет 1/4 1/5 2/3 2/4 3/4 3/5 3/6 4/3 4/4 

 п р п р п р п р п р п р п р п р п р 

Српски ј. 180 186 180 186 180 186 180 186 180 186 180 186 180 186 180 186 180 186 

математика 180 186 180 186 180 186 180 186 180 186 180 186 180 186 180 186 180 186 

Сон/ппд 72 74 72 74 72 74 72 74 72 74 72 74 72 74 72 74 72 74 

Физичко в. 108 111 108 111 108 111 108 112 108 111 108 111 108 111 108 111 108 112 

Музичка к. 36 37 36 37 36 37 36 37 36 37 36 37 36 37 36 37 36 37 

Ликовна к. 36 37 36 37 72 75 72 75 72 74 72 74 72 74 72 75 72 75 

Енглески ј. 72 76 72 76 72 76 72 74 72 76 72 76 72 76 72 76 72 74 

Пројектна н. 36 36 36 36 36 36 36 36           
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предмет 5/1 5/2 5/3 6/1 6/2 7/1 7/2 8/1 8/2 8/3 

 п р п р п р п р п р п р п р п р п р п р 

Српски ј.и 
књиж. 

180 186 180 186 180 186 144 149 144 149 144 149 144 148 136 139 136 139 136 139 

математика 144 149 144 148 144 149 144 149 144 148 144 149 144 149 136 139 136 139 136 139 

Физ. и здр. в. 72 74 72 74 72 74 72 72 72 72 108 108 108 108 68 68 68 68 68 68 

офа 54 56 54 56 54 56 54 54 54 54           

Музичка к. 72 74 72 75 72 74 36 37 36 37 36 38 36 38 34 35 34 35 34 35 

Ликовна к. 72 72 72 74 72 72 36 37 36 37 36 37 36 36 34 35 34 35 36 36 

Енглески ј. 72 74 72 74 72 74 72 75 72 76 72 75 72 75 68 68 68 68 68 68 

Историја 36 37 36 37 36 37 72 74 72 74 72 74 72 75 68 69 68 69 68 69 

Географија 36 37 36 38 36 38 72 75 72 75 72 74 72 76 68 70 68 69 68 69 

Биологија 72 74 72 75 72 74 72 73 72 74 72 74 72 74 68 70 68 71 68 70 

Физика       72 72 72 72 72 72 72 72 68 68 68 68 68 68 

хемија           72 75 72 75 68 68 68 68 68 68 

ТИО/ТИТ 72 74 72 75 72 75 72 74 72 74 72 74 72 74 68 70 68 68 68 70 

Информ. и 
рач. 

36 37 36 37 36 37 36 36 36 36 36 36 36 36 34 34 34 34 34 34 
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п- планирано  р-реализовано 

 

предмет 5/4 6/3 7/3 8/4 

 п р п р п р п р 

Српски ј. 180 186 144 149 144 149 136 139 

математика 144 149 144 149 144 149 136 139 

Физ. и здр. в. 72 73 72 74 108 109   

офа 54 56 54 56     

Музичка к. 72 74 36 37 36 37 34 35 

Ликовна к. 72 74 36 36 36 36 34 34 

Енглески ј. 72 74 72 74 72 74 68 70 

Историја 36 38 72 76 72 74 68 72 

Географија 36 38 72 74 72 75 68 70 

Биологија 72 75 72 75 72 75 68 70 

Физика   72 72 72 72 68 68 

хемија     72 75 68 68 
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ТИО/ТИТ 72 74 72 74 72 72 68 68 

Информ. и рач. 36 36 36 36 36 36 34 34 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА и ОСТАЛИХ ОБЛИКА НАСТАВЕ 

предмет 1/1 1/2 1/3 2/1 2/2 3/1 3/2 3/3 4/1 4/2 

 п р п р п р п р п р п р п р п р п р п р 

Правосл.кат. 36 37 36 37 36 37 36 37 36 37 36 37 36 38 36 38 36 37 36 37 

Илмудин                   36 38 

Грађ.васп.       *          *    

ЧОС 36 36 36 36 36 38 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

Чувари прир.                     

Народ. трад.           36 37 36 37 36 37 36 38 36 38 

                     

                     

СА           36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

Доп.ср.ј.    18 18 18 19 18 18 18 18 18 17 18 18 18 18 18 18 18 18 

Доп.мат.    18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18 18 18 18 18 
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Дод.с.ј.                 36 36 36 36 

                     

п- планирано  р-реализовано / ИЛМУДИН-1 ГРУПА УЧЕНИКА ИЗ 1/1,4/2   /  * ЗА ГВ ПОЛАГАЛИ РАЗРЕДНИ ИСПИТ 

предмет 1/4 1/5 2/3 2/4 3/4 3/5 3/6 4/3 4/4 

 п р п р п р п р п р п р п р п р п р 

Правосл.кат. 36 38 36 38 36 38 36 37 36 38 36 38 36 38 36 38 36 37 

ЧОС 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

Народ. трад.         36 37 36 37 36 37 36 37 36 36 

                   

СА         36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

Доп.ср.ј.  18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Доп.мат.  18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Дод.с.ј/мат.                36 36 36 36 

                    

предмет 5/1 5/2 5/3 6/1 6/2 7/1 7/2 8/1 8/2 8/3 

 п р п р п р п р п р п р п р п р п р п р 

Правосл.кат. 36 37 36 38 36 37 36 37 36 37 36 37 36 37 34 35 34 35 34 35 
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Илмудин         36 36 36 36     36 36   

ГВ           *  *        

Италиј.језик 72 74 72 74 72 74 72 74 72 74 72 74 72 74 68 68 68 68 68 68 

Чувари пр. 36 37 36 37 36 37               

Свак.жив.у прош.       36 37 36 37 36 37         

Хор и оркестар             36 37       

Изабр.спорт               34 36 34 36 34 35 

ЧОС 36 36 36 36 36 36 36 40 36 38 36 36 36 37 34 34 34 35 34 35 

ДОДАТНЕ                     

Српски ј. п-10   о-10     п-18   о-18 18 18 11 11 п-18   о-18 

Италиј.ј.          п-18   о-18 п-18   о-18 

биологија           19 19   17 17     

географија           п-18   о-18 п-17   о-17 

историја          п-18   о-19 п-18   о-19 

хемија           п-11   о-11 п-11   о-11 

физика       п-5   о-5 п-5   о-5 п-6  о-6   

Инф. и рачунар. п-3  о-3               
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ДОПУНСКЕ                     

Енг.ј.           26 26 26 26       

Српски ј. п-18   о-18 п-18   о-18 18 18 19 19 п-18   о-18 

Матем. п-18   о-18 п-18   о-18 п-18   о-18 п-18   о-18 

Италиј.ј. п-18   о-18 п-18   о-18 

биологија     8 8     27 27        

географија п-7   о-7 п-11   о-11 п-10   о-10 п-8   о-8 

историја п-6   о-7 п-10   о-10 п-10   о-10 п-10   о-10 

хемија           п-9   о-9 п-9   о-9 

физика       п-6   о-6 п-5   о-5 п-3   о-3 

Инф. и рачунар. п-8   о-8           

тит           п-14   о-14      

                    

СЕКЦИЈЕ                     

Хор 5-8.р. п-36   о-37 

Историј.секц. п-36   о-36               

роботика п-9   о-9               
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драмска   36 36       36 36         

саобраћајна п-36   о-36     36 13     

                     

ПРИПРЕМНА ЗА 
ЗИ 

                    

Математ.               8 8 8 8 8 8 

географија               п-18   о-13 

историја               п-34   о-36 

Српски ј.               п-8   о-24 

хемија               п-8   о-24 

физика               4 4 4 4 4 4 

биологија               6 6 4 4 4 4 

п- планирано  р-реализовано 

 

ИЛМУДИН-1 ГРУПА УЧЕНИКА ОД 5-8.РАЗРЕДА  * ЗА ГВ ПОЛАГАЛИ РАЗРЕДНИ ИСПИТ 
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предмет 5/4 6/3 7/3 8/4 

 п р п р п р п р 

Правосл.кат. 36 38 36 38 36 38 34 34 

Руски ј. 72 74 72 74 72 74 68 69 

Чувари пр. 36 37 36 37     

Црт.,слик,вајање     36 36   

Изабр.спорт       34 34 

ЧОС 36 36 36 36 36 36 34 35 

ДОДАТНЕ         

Српски ј.   3 3 5 5   

хемија     11 11 11 11 

Енглески ј.   9 9 9 9   

математика 10 10       

         

         

ДОПУНСКЕ         

биологија     19 19 2 2 
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Руски ј.         

историја     4 4 4 4 

Српски ј. 8 8 8 4 10 9 8 8 

географија 11 11   7 7   

хемија     9 9 9 9 

физика   6 6 5 5 3 3 

тит 11 11 11 11     

Енглески ј. 6 6 6 6 6 6   

математика 8 22 19 19 -  15 17 

         

СЕКЦИЈЕ         

ликовна   п-18   о-12 

Литерарна секц. п-9   о-2 

Драмска секција п-12   о-20 

Саобр.секц,       36 36 

         

ПРИПРЕМНА 
ЗА ЗИ 
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биологија       22 22 

хемија       4 4 

физика       4 4 

српски       18 18 

математика       23 23 

историја       4 4 

географија       16 16 

 

 

 

 

 

Број часова ових активности је био одређен посебним правилником и нормом наставника.Реализовано и преко 100% 
планираног, јер су дани од пролећног распуста претворени у наставу на даљину и додате су две радне суботе,а ученици 
8.разреда су имали продужену наставну годину за још четири радна дана – а све то по упуству МПНТР. 
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Извештај о посети Сајму књига 

Одлазак на Сајам књига је био  24.10.2019. године. Полазило се испред железничке станице у 8.30 часова. Са ученицима су ишли 
задужени наставници: Тијана Васић, Наташа Максимовић Вучетић и Јелиа Павловић. Посета је прошла без проблема. 
 
Подносилац извештаја, вођа пута Тијана Васић. 

Извештај о посети Фестивалу науке 

Одлазак на Фестивал науке је био 5.12.2019. године. Полазило се испред железничке станице у 8.30 часова. Са ученицима су ишли 
задужени наставници: Владан Митровић и Петар Косовац. Посета је прошла без проблема, а ученици су били одушевљени оним што су 
могли да виде. 
 
Подносилац извештаја, вођа пута Владан Митровић. 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ СА ЕКСКУРЗИЈЕ 1. разреда 

У 8 сати са платоа иза железничке станице почело је путовање првог разреда на њиховој првој екскурзији. Укупно је било 16 ученика 
из одељења 1/1 и 19 из 1/2 са учитељицама Оливером Милановић и Мирославом Видовић Митровић. Агенција "Кондор-тис" се 
побринула за исправност аутобуса. Прво одредиште је био природњачко-туристички комплекс "Засавица" где су деца имала вожњу 
бродићем да би се упознали са стаништем многобројних ретких биљака и животиња. Следећа станица је био Градски музеј у Шапцу 
где су се деца упознала са великанима Подриња као и експонатима из различитих доба нађених на овим просторима. Поподневни 
излет је био у парку Старог града Шапца где су деца уживала у игри на љуљашкама и клацкалицама. Екскурзију смо завршили посетом 
манастиру Петковица. Вратили смо се у договорено време у 19 сати препуни лепих утисака. 

Подносилац извештаја, вођа пута Мирослава Видовић Митровић 
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ИЗВЕШТАЈ СА ЕКСКУРЗИЈЕ 3.-4. Разреда МАТИЧНЕ ШКОЛЕ  

У четвртак 11. 6. 2020. године изведена је екскурзија за ученике трећег и четвртог разреда на релацији Лозница – Ново Хопово – Нови 
Сад - Лозница. На екскурзију је ишло 48 ученика трећег и 35 ученика четвртог разреда. Полазак на екскурзију је био у 7 и 30, а 
повратак у 19 и 30 часова. 
Ученике су водили учитељи трећег и четвртог разреда из матичне школе: Миленко Мандић, Милка Томић, Марија Петровић, Зорица 
Јањић и Жељка Дејановић. 
Екскурзија је садржала посету манастиру Ново Хопово, Петроварадину и музеју у оквиру тврђаве као  и природњачком музеју у Новом 
Саду. 
На екскурзији је све протекло без проблема и планиране посете су и реализоване. 
 

Подносилац извештаја, вођа пута Миленко Мандић. 

 
 

ИЗВЕШТАЈ СА ЕКСКУРЗИЈЕ  8. разреда  

Датум: 21.10.2019.- 23.10.2019. 

Белешка: Екскурзија је организована за ученике осмог разреда, за три одељења (VIII1, VIII2, VIII3) са укупно 49 ученика. На екскурзију је кренуло 
четири наставника: Миланка Стефановић, Светлана Станојевић, Владан Митровић, Зорица Павловић, в.д. директор Анета Ракић и доктор. 
Реализатор екскурзије је Кондор-тис који је обезбедио и водича.  

Екскурзија је релизована од 21. до 23.10.2018., а правац је био следећи: Лозница – Београд- Авалски торањ -Велико Градиште –Костолац –Голубац -
Лепенски вир -ХЕ Ђердап – Кладово –Неготин –Гамзиград –Ниш –Ђавоља варош –Београд – Лозница. 
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I дан: Кренули смо у 7.00 часова са паркинга поред железничке станице.  Посетили смо Авалски торањ, а затим смо се упутили ка Голубцу. 
Голубачку тврђаву, иако је била планирана, нисмо посетили, зато што понедељком не ради. После тога смо посетили археолошко налазиште 
Лепенски вир. Затим  долазимо до хотела „Ђердап“ у Кладову, где смо се сместили, имали вечеру, журку и ноћење.  

II дан: После доручка  кренули смо ка ХЕ Ђердап. Затим одлазимо до Неготина, где смо посетили Хајдук Вељков музеј, Мокрањчеву кућу, музеј. 
Ручак смо имали у Зајечару, после чега смо кренули ка Ромулијани. Одлазимо за Ниш, где смо били смештени у хотелу „Александар“. У хотелу смо 
имали организовану вечеру, журку и ноћење. 

III дан: После доручка билазимо Ниш и Ћеле кулу. Потом одлазимо до Ђавоље вароши. Ручак смо имали у Пролом Бањи у хотелу „Радан“. После 
ручка крећемо  назад за Лозницу, преко Београда. У Лозницу стижемо у 23.00h. 

Примедбе: Хотел „Александар“ у Нишу није баш адекватан за смештај ученика. Спратови имају мало соба, па се на спрату не може сместити  једно 
одељење. Има много улаза , па се ученици не могу најбоље контролисати.  

Знање које су ученици стекли на екскурзији се може искористити, пре свега на часовима географије, историје, физике, биологије, музичке културе. 

Ученици ће своје утиске и стечена знања приказати у виду презентација. 

 

Зорица Павловић 1.11.2019. 
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Реализовани часови у 4.разреду од стране предметних наставника 

у 1.полуг./ обојена поља / и 2.полуг.  

 4/1 4/2 4/3 
ИО Зајача 

4/4 
ИО Пасковац 

Ликовна култура Ана Фафулић 
Октобар 2019. - - - 

Историја Весна Митровић 
28.2.2020. 

Весна Митровић 
28.2.2020. - - 

Биологија 
Миланка 

Стефановић 
15.10.2019. 

Миланка 
Стефановић 
3.12.2019. 

- - 

Географија 
Светлана 

Станојевић 
3.10.2019. 

Светлана 
Станојевић 
8.10.2019. 

Зорица Павловић 
26.09.2019   
 03.10.2019. 

- 

Српски језик Жељка Марковић 
13.3.2020. - 

Наташа 
Максимовић 

Вучетић 
25.12.2019. 

- 

Математика  Јелена Трипковић 
22.11.2019. 

Снежана Пантић 
28.1.2019. 

Мирјана 
Милићевић 
18.12.2019. 

- 

Физичко 
васпитање 

 Добро Андрић 
15.11.2019. - - - 

Због ванредне ситуације почетком 2.полугодишта није било прилике да се реализују ови часови у потпуности. 
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Извештај о раду продуженог боравка  

            Продужени боравак наше школе похађају ученици првог разреда оформљени у једну групу. На почетку школске 
2019/2020.године у боравак је уписано 30 ученика. Током школске године број ђака у групи се мењао. Неки ученици су 
се исписали, а неки су се уписали у току године.Уредност похађања ученика у боравку евидентирана је у Дневнику 
образовно – васпитног рада продуженог боравка. Продужени боравак је почео са радом 3.09.2019.године до 16.03.2020. 
када је уведено ванредно стање у земљи због Ковида19, школе су затворене, па је и продужени боравак престао да 
ради.11.05.2020. продужени боравак поново почиње са радом са ученицима којима родитељи не могу да обављају посао 
од куће.                                                         

   Простор у коме деца бораве је веома пријатан и прилагођен њиховим потребама. Деца могу да се играју, гледају 
цртане филмове, филмове, образовне емисије,слушају музику....  

  Ученици су били претплаћени на ручак који је достављало предузеће за угоститењство и туризам „Плави ресторан“ до 
16.03.2020. У мају су ученици  доносили своју ужину у продужени боравак. 

У протеклој школској години није било васпитно-дисциплинских проблема. Планиране активности за школску 
2019/2020.годину су уредно реализоване до 16. 03 2020.год. Ученицима који су имали потешкоћe приликом израде 
задатака посвећивано је више пажње. Организоване су говорне игре (брзалице, бројалице, разбрајалице...) где су 
ученици увежбавали правилно изговарање гласова. Реализоване су активности шчитавања, читања и писања на 
различитим текстовима. Код ученика се подстицало читање са разумевањем и препричавање прочитаног.Често су се 
писмено изражавали и допуњавали текстове. Као велика мотивација за рад су израда задатака са бојењем, слагалице, 
ребуси, осмосмерке и слично. Већина ученика је успешно усвојила наставни садржај.Читају, рачунају, самостално се 
изражавају. Ученицу су упознати са групним и индивидуалним облицима рада. Такмичарски дух ученика је присутан 
све време у групи. Израдом цртежа на задату тему и различитим техникама уређивали смо учионицу продуженог 
боравка. Кроз драматизацију ученици су се ослобађали и учили како да сарађују у групи. Ученици су сами писали 
правила понашања и трудили се да их поштују.Често су показивали и своју креативност приликом разних секција. 
Правили смо предмете од различитих материјала које смо остављали на пано. Пратили смо значајне датуме током целе 
школске године и посвећивали им пажњу. Ученици су показали различите способности     (писање стихова, цртање, 
рецитовање, певање) као и исказивање љубави и захвалности на различит начин ( честитке мамама, бакама... поводом 8. 
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марта). Применом спортских игара и различитим елементима физичке активности, ученици су развијали спретност, 
издржљивост, такмичарски дух, као и социјализацију у групи. Учили смо покрете различитих плесова. Ученици су 
групно изводили ритмичке вежбе на задати знак, певали у пару, играли. Све реализоване активнсти биле су у циљу 
развоја креативности и изражавања емоција код ученика. Током школсе године ученици су доносили биљке и сваке 
недеље по два ученика су била задужена да брину о биљкама. На овај начин се развијао одговоран однос ученика према 
природи и окружењу. Свакодневно организоване су активности на чистом ваздуху кроз шетњу или игре у школском 
дворишту. Родитељи су упознати са радом боравка, понашањем ученика, постигнитим резултатима и помагали да 
решимо постојеће проблеме. Разговор са родитељима се одржавао по потреби, некада и сваки дан када родитељ дође по 
дете. 

    После паузе продужени боравак поново почиње са радом 11.05.2020.год. Продужени боравак похађају ученици чији 
родитељи не могу да обављају посао од куће. Мањи број ученика је долазио у раним јутарњим часовима када смо 
заједно пратили часове на РТС, записивали и радили домаће задатке. Са ученицима сам додатно радила наставне 
садржаје који нису у потпуности схваћени, утврђивали и понавњали научено. У ту сврху често смо организовали 
дидактичке игре, литералне, ликовне, музичке активности и игре на отвореном како би повезали знање и креативно га 
искористили. 

    Посебно смо издвајали време за едукацију ученика о вирусу и понашању како би се заштитили. Разговором и 
понашањем развијали смо свест о очувању  свог здравља као и здравља својих ближњи. Спроводили смо мере заштите 
као што су често прање руку, дезинфиковање руку и радних површина, ношење маски, држање дистанце…Када год су 
нам прилике дозвољавале време смо проводили напољу у школском дворишту.  

Учитељ у боравку Славица Ивковић 
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Реализација    Програма превенције насиља, здравственог васпитања, еколошке заштите животне средине и естетског 
уређења школе, професионалне орјентације, социјалне заштите ученика, програма  маркетинга  школе 

 и инклузивног образовања, те сарадње са родитељима 

 

 

        Реализација ових програма је пратила планиране активности како за ове програме појединачно тако и кроз остале школске 
програма и Плана рада школе.Реализатори су били задужене особе у школи и сарадници ван школе. 

 

 

Реализација    Програма превенције насиља 

 

- На почетку школске године ученици су на ЧОС упознати са кућним редом ; Кућни ред се налази истакнут на улазу школе и 
новинама у погледу нивоа насиља и мерама 

- израђен Програме заштите деце од насиља, 
- На нивоу установе формиран Тим за заштиту деце од насиља  
- Распоред дежурства наставника је био видно истакнут уз распоред часова и примењивао се од првог дана школске године  
- Видно су били истакнути, код дежурног ученика,  чланови тима за заштиту деце од насиља,злостављања и занемаривања ; као и 

телефони служби за хитне интервенције 
- Уз наставнике су дежурали и ученици 5-8.разреда, које су одређивали одељенске старешине, а код дежурног ученика су истакнута 

права и обавезе дежурних,   
- Водила се уредна евиденција у Књизи дежурства и дежурном листу за ученике  
- Коришћен је видео-надзор 
- Постојало је и неформално дежурство, тј. сви запослени су се укључивали у праћење безбедности ученика 
- На ЧОС су реализоване теме о другарству,сарадњи,  односу према другима,слободном времену, о опасностима из окружења и на 

родитељским астанцима . Едукативне радионице држали вршњачки едукатори из школе, а у 1.,4. И 6.разреду реализован је пројекат 
МПНТР о безбедности деце у сарадњи са МУП 
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- Упознавање родитеља на родитељским састанцима о правилима понашања запослених, ученика и родитеља. 
- Обележавање дана толеранције, пријатељства. 
- Предавање  
-     Реализована Дечија недеља  
-     Реализовани наставни и ваннаставни програми којима се развија и негује богатство различитости и културе понашања – грађанско 
васпитање, кроз предмете историја,географија,страни језик,ПД,СОН... 
 -   Учешће у више хуманитарних акција ( за лечење и друге врсте помоћи у храни,одећи,књигама, школском прибору, средствима за 
хигијену... 
 - Саветодавни разговори индивидуални и групни са ОС .школским педагогом-психологом,пом.директора,директором, -реализовани по 
потреби  

-  Обавештења у школи по питању превенције кршења Правилника о понашању  ученика    и  превентивних  
-  Биле су примењиване васпитне мере и поступци за владање ученика/ подаци у записницима са одељенских већа 
- Сарадња са релевантним службама ( Центром за социјални рад, Центром за хранитељство, полицијом)  
- мапирани ученици који дуже не долазе у школу, а ни родитељи се не јављају да би те изостанке регулисали.Инсистирано да се 

предузме  даља процедура. 
- Дата иницијатива за покретње дисциплинског  поступка  за ученике који су учинили теже повреде  

 
 

 

Реализација    Програма  здравственог васпитања 

          Све теме из Програма  здравственог васпитања по разредима су реализоване.кроз обавезне предмете ( физичко васпитање, СОН, 
ПП, биологија ...), 
-реализоване су теме на ЧОС, по предвиђеним темама за сваки разред 
-саветодавни разговори, појединаћни и групни,од стране школског педагога и психолога о здравим стиловима живота,  
 -радионица о пубертету по пројекту компаније Always-,подржао од МПНТР  - за девојчице 6.разреда 

-награда на литерарном конкурсу Института Батут на тему здраве хране 
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- такмичења у сарадњи са Црвеним Крстом : *Ко зна више о Ц.Крсту  за ученике  4.разреда и учешће на литерарним и ликовним 
конкурсима „Крв живот значи“ 

-реализовани су систематски прегледи ученика, вакцинације-у болници и стоматолошки прегледи- школа је уступала просторије  ... по 
распореду здравственог центра  
 
- Због неисправности воде за пиће у ИО Зајача користи се флаширана вода ( у школи постоји апарат). Током зимског распуста је школа 
прикључена на градску водоводну мрежу. 
 
 
 

Реализација Програма еколошке заштите животне средине и естетског уређења школе 
 

Реализоване су све планиране активности : 

Садржај Носиоци посла 
 

Учесници у раду Време 
 

Уређење учионица 
Уређење одељењских паноа 

Одељ.старешина Свако одељење у својој 
учионици 

Током године 

Функционално опремање хола 
за презентацију рада секција 

Предметни  наставници 
 

Чланови секција  Током године 

"Кућни ред у школи" 
Истицање диплпма ученика са 
такмичења 
Истицање важних информација 
код дежурних ученика 

Школски педагог-психолог Чланови УП септембар 

Тематске изложбе у холу 
школе и учионица 

наставници   секције Чланови секција Током године 
-школске прославе 
-дечија недеља 
-права децембар 
-здрава храна 
-изложбе радова за Нову годину, 
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Акција сређивања школског 
дворишта 

ОС и наставници биологије ученици Током године 

 

Овим је постигнут основни циљ програма  

-еколошке заштите животне средине - подстицање ученика на  размишљање о проблему заштите и унапређивања животне средине.  

-развијање правилног односа према радној средини, подстицање ученика на уређење учионица, других просторија у школи и школског 
дворишта. 

 

Реализација    Програма професионалне орјентације 

   Према пројекту МПНТР и организације за међународну сарадњу СР Немачке ГИЗ,под називом „Професионална орјентација на 
преласку у средњу школу“, у који је наша школа укључена од фебруара 2012.год.,одабране радионице су имплементиране у ЧОС-е у 7. 
и  8.разреду,проширене и на рад Ученичког парламента.Радионице су биле из модула : самоспознаја,информације о занимању и 
каријери ,путеви образовања,реални сусрети.Тим је разрадио и акциони план .План имплементације ПО је саставни део Годишњег 
плана рада школе,Развојног плана установе,Школских програма за 7. и  8.разред. 
        Школски тим су чинили :наставници школски педагог Павловић Јелица-координатор тима , психолог Ђурђина Симић, те ОС 7.и 8. 
разреда  . Међу члановима тима задужења су се договором лако постизала.Тим у проширеном саставу се састајао пред планиране 
активности ради договора око реализације( избора материјала, одређивање термина,поделе осталих задужења ) 
   Групе ученика су биле формиране од целог одељења,укупно 4 групе ученика 8их разреда и 3 групе ученика7их разреда. 
 
Тим је реализовао планиране задатке: 
 
- Радионице из Приручника по пројекту „ПО  на прелазу у средњу школу“-1,2,8,7,10,13,4,9,11,15,14 / за 7.разреди 2,3,4,6,8,10,18,11,12 / 
за 8.разред. у 7/1,7/3,7/4,8/4  реализовали претежно одељенске старешине у осталим школски педагог 7/2,8/1,8/2,8/3 
- за реализацију радионица за 7.и 8. разред били су задужени чланови школског тима за ПО, који су постепено едуковали и друге 
наставнике. Динамика активности за 7.и 8. разред били су видно истакнути у наставничкој канцеларији. 
-водило се рачуна да ученици своје продукте остављају у лични портфолио,који је ученицима 8.раз. трајно дат на крају године 
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-за ученике 8их разреда реализовано је и планирано: информисање о досадашњој уписној политици и активностима од завршетка ОШ 
до уписа у срењу школу,презентован је информативни материјал који је стизао у школу, организовано је индивидуално 
саветовање,израда паноа ,реални сусрети   
-за родитеље ученика 8.их разреда индивидуално и групно  саветовање о могућностима проф.развоја и усмерења њихове деце ( 
појединачно –по самосталном доласку родитеља и групно-у мају је био заједнички родитељски састанак). 
-Планирана„ Школа отворених врата“ није била организована у априлу и марту( организују је средње школе ),због епидемиолошке 
ситуације 
 Тим је своје активности промовисао  давањем информација  на седницама Наставничког већа,Школског одбора,савета родитеља, на 
родитељским састанцима и путем сајта школе.Сарађивао је са представницима тимова других ОШ-а и средњих школа 
      Успех програма се види по резултатима: 

● -према резултатима уписа : са првом жељом се у 1.уписном кругу уписало највише ученика, преко 57% 
● Сви су се уписали у првом уписном кругу, осим 1ученика из Републике Српске 

 
У осталим разредима професионална орјентација се одвијала кроз наставне и ваннаставне активности. 

 
На нивоу тима је договорено да се исти програм примењује и даље, уз укључивање нових колега. 
 

Координатор тима  Павловић Јелица 
 

Реализација    Програма  инклузивног образовања 

    На основу досадашњег искуства и ранијих препорука са семинара о инклузији–је усвојен и пренет од  педагошког колегијума до 
стручних већа за област предмета и разредну наставу –да се током септембра само прати рад деце , мапирају ученици за инклузивно 
образовање и припреми документација за инклузивни рад , а да се са применом ИОПа почне од октобра 2019.год./ осим за ИОП2. 
      Идентификовано је 4оро деце за инкл.образовање. 
-по прилагођеном програму : по 1ученик  у 7. и 8.разреду – 2 ученика 
-по измењеном  програму : 1ученик  у 3.разреду, 1ученика  у 6.разреду – 2 ученика 
*у 2. и 8.разреду смо имали по једног родитеља у функцији педагошког пратиоца и асистента 
*у 3.разреду за ученика који ради по ИОП2 школа се изборила и за педагошког пратиоца, по градском локалном пројекту 
*такође и за два ученика мигранта у 6/2 и 8/2 је рађено по посебним плановима. Школу су напустили током 1.полугодишта. Месечно су 
слати извештаји координатору изван школе Вери Милићевић. Тесно је сарађивано са васпитачима „Куће спаса“ и законским 
заступником испред ЦЗСР Сањом Грујичић , стручним теренским радником центра Стојковић Иваном 
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       Праћена је  реализације  ИОПа и евалуација ИОПа ,тромесечно и  полугодишње . Остварена сарадња са Интерресорном комисијом 
- послати им извештаји о раду и напредовању ученика који раде по измењеном програму-на полугодишту и крају године. 
       Предмети за које су прављени планови за инклузивни рад су математика,српски језик,енглески језик, ПД ,сон, а у старијим 
разредима и за остала два страна језика, и већину предмета .Нарочита пажња је посвећена укључивању ученика у колектив,те 
прихватање од стране колектива. 
       Реализована је :  
*Дечија недеља-у оквиру које су били маскенбал, те израда и продаја предмета од стране ученика на вашару. Сви радови потичу са 
креативних радионица у које су били укључени и ученици који раде по ИОПу, 
* Изложба радова ученика за Нову годину. Сви радови потичу са креативних радионица у које су били укључени и ученици који раде 
по ИОПу, 
*сарадња са ИРК 
*иницирање укључивања у хуманитарне акције „друг-другу“, „чепом до осмеха“ 
 

Координатор тима 
Психолог Ђурђина Симић 

 

 
                                Реализација плана  социјалне заштите ученика 

 
 ...је текла  
-Прикупљањем података о социјалном статусу породице 
-Праћењем прилагођавања нових ученика и ученика првог разреда 
-Саветодавни рад са ученицима који имају проблем у прилагођавању  или се осећају неприхваћено у одељењу 
-Организовање хуманитарне акције „Друг- другу“ 
-Васпитни рад са ученицима – развијање позитивних вредносних ставова:поштовање различитости,развијање толеранције, 
превазилажење предрасуда и стереотипа 
-Сарадња са Интерресорном комисијом 
-Сарадња са ЦСР 
-Сарадња са Црвеним крстом 
 Главни носиоци ових активности су били : одељењске старешине и ПП служба. 
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Реализација    Програма  социјалне заштите ученика 
 
Је текла по следећем: 

Активности Време 
реализације 

Носиоци 
реализације 

Начин реализције 

Прикупљање података о социјалном 
статусу породице: 
- образовни статус родитеља 
- број чланова породице 
- потпуна/непотпуна продица 
- број деце у породици 
- запосленост родитеља 
- стамбено питање 

септембар одељењске 
старешине 

прикупљање података од секретара, ПП 
службе, 
путем анкете и разговора са 
родитељима/ 
старатељима 

Праћење прилагођавања нових 
ученика и ученика првог разреда 

почетак школске 
године, 
први месец 
преласка у ново 
одељење 

одељењске 
старешине, 
ПП служба, 
Родитељ 

посматрање, 
разговор, 
сарадња са родитељима/ 
старатељима 

Саветодавни рад са ученицима који 
имају проблем у прилагођавању  
или се осећају неприхваћено у 
одељењу 

по потреби одељењски 
старешина,  
ПП служба 

разговор са учеником, 
сарадња са родитељима/ 
старатељима 

Организовање хуманитарне акције 
„Друг другу“ 

октобар 
(Дечја недеља) 

руководилац 
Дечјег савеза, 
одељењске 
старешине 

прикупљање и поклањање ђачког 
прибора  
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Васпитни рад са ученицима – 
развијање позитивних вредносних 
ставова: 
поштовање различитости, 
развијање толеранције,  
превазилажење предрасуда и 
стереотипа 

континуирано, 
свакодневно 

одељењске 
старешине, 
ПП служба, 
наставници, 

наставник као модел, 
час одељењског старешине, 
часови редовне наставе, 
индивидуални и групни разговори са 
ученицима 

Учешће у хуманитарним акцијама и 
манифестацијама које организацију 
цивилна друштва у граду 

током школске 
године 

подмладак 
Црвеног крста, 
Ђачки 
парламент 

учешћем, у зависности од потреба 
акције 

Организовање акција на нивоу 
школе уколико се укаже одређена 
потреба за ученика/е 

по потреби директор, 
одељењски 
старешина 

 Реализовано у оквиру акције „Друг 
другу“ 

Сарадња са Интерресорном 
комисијом 

по потреби СТИО размена информација, извештавање, 
 

Сарадња са ЦСР по потреби директор, 
ПП служба, 
одељењске 
старешине 

размена информација,сарадња у 
саветодавном поступку  
 

Сарадња са Црвеним крстом реализација 
хуманитарних 
акција 

руководилац 
подмлатка 
Црвеног крста 

учешће у акцијама 

 

 

 

 

 



[51] 
 

Реализација    Програма  маркетинга  школе 
 

Је текла по следећем: 
 

Предвиђене 
активности 

Циљеви Носиоци активности Време реализације 

Обележавање Дечије 
недеље и медијска 
презентација 
реализованих 
активности 

- упознавање са правима и обавезама 
детета 
- такмичарски део активности којима се 
развија и промовише тимски и 
такмичарски дух код деце, као и осећај за 
фер игру и поштовање правила 

- наставници, ученици - октобар 

Презентација израде 
новогодишњих честитки 
и продајне изложе 
ученичких радова 
 
 

- промовисање талената, дружења 
ученика, анимирање родитеља за 
учествовање у хуманитарним акцијама и 
животу школе 

- наставници ликовне  културе,  
учитељи, родитељи, ученици 

- у току месеца децембра 

Праћење прославе 
Савиндана 

- промоција духовних вредности и 
дечијег стваралаштва 

- наставници, 
Тим за јавне наступе, ученици, 
директор школе, локална 
заједницa 

- јануар 

Израда четитке за 
прваке  

-повезивање генерација старији ђаци за 
нове који полазе у школу 

- Наставници ликовне културе  -фебруар, март 

Акција уређења 
школског простора и 
друге еколошке акције 
 

 

- развијање свести код ученика о потреби 
заштите животне средине и подстицање 
да се активно укључе у еколошке акције 

- наставници, ученици, локална 
заједница 

 
- април и током школске 
године  
 

Обележавање Дана 
школе (спортске и 
културне активности) и 

- побољшавање међусобних односа 
родитеља, ученика и наставника кроз 
неформална дружења 

- наставници, ученици, Тим за 
јавне наступе, родитељи, локална 
заједница 

- новембар 
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медијска презентација 
реализованих 
активности 

- промовисање талената, ученичког 
стваралаштва 

Праћење и презентација 
свих активности везаних 
за завршетак основног 
образовања и васпитања 
(мала школа, додела 
Вукових диплома, 
проглашење ђака 
генерације, испитне 
активности) 

- промоција успешних ученика 
- благовремено информисање ученика и 
родитеља  

- одељењске старешине, 
руководство школе 

 
- током јуна и јула месеца 

Праћење и презентација 
свих спортских 
активности и такмичења 
у школи и ван ње 

 

- промовисање спорта и здравих стилова 
живота 
- промоција успеха и постигнутих 
резултата ученика на спортским 
такмичењима и турнирима 

-,наставници, ученици 
 

- током школске године 

Праћење и презентација 
културних активности 
школе (изложбе, 
приредбе, литерарни и 
ликовни конкурси, 
обележавање значајних 
датума и јубилеја и сл.) 

- промоција културе, ученичког 
стваралаштва, талентованих ученика, 
позитивних вредности 
 

- наставници, ученици 
 

- током школске године 
 

Учествовање у 
хуманитарним акцијама 
у школи и ван ње 
(праћење и медијска 
презентација тих акција) 

- подстицање хуманости и бриге за 
другог код ученика  
 
 
 

- наставници, ученици 
 
 
 

- током школске године 
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Праћење и презентација 
успеха ученика на свим 
нивоима такмичења из 
различитих наставних 
предмета 

 
 
- промовисање успеха ученика и 
наставника 
- промоција знања и позитивних 
вредности 

 
 
- наставници, ученици, 
руководство школе 

 
 
- током школске године 

 
Интерни маркетинг: информације и приказивање делатности школе (сајт, летопис, огласне табле, књига обавештења). 

 
        Екстерни маркетинг:  
- На угледном часу обележавања Европског дана језика 26.9.2019. године, присуствовала је и екипа ТВ Лотел и РТВ Подриње. 
Говорили су ВД директорка Анета Ракићи наставница енглеског језика Сања Симић де Граф.  Прилог је приказан на новој мрежи 
Србије ДАН 
- 8.10.2019. у оквиру Дечје недеље одржан је вашар на шеталишту. Учитељица Мирјана Ћосић је о овој манифестацији дала изјаву у 
прилогу РТВ Подриње. 
 
-октобар- у Јутарњем програму РТВ Подриње, гостовала је наша ВД директорка Анета Ракић. Ово гостовање је послужило да се наша 
локална заједница додатно упозна о протеклим и планираним активностима у нашој школи, како у настави, тако и у ван наставе. 
-октобар- Обележавање Светског дана здраве хране у нашој школи, пропраћено је и медијски. Наша локална станица РТВ Подриње је 
направила прилог о томе, са посебним освртом на сарадњу са Општом болницом, која је едуковала ученике 4. разреда о здравој и 
правилној исхрани. 
-новембар- Љубинко Ђокић, некадашњи професор и директор у средњој школи, данас помоћник градоначелника нашег града, протекле 
седмице је посетио наше прваке у окциру акције „Пажљивкова правила у саобраћају“, као део акције повећања безбедности код деце. 
Овом приликом, заједно са просветним инспектором Горданом Стојановић, деци је уручио приручнике о правилима у саобраћају, које 
је обезбедила Агенција за безбедност у саобраћају.Прилог  о овој посети је објављен и на лозничким ТВ медијима 
 
- Дан школе, 8. новембар, ове године смо прославили заједно са Основном музичком школом, свечаном приредбом у Вуковом дому. 
Препуна сала Вуковог дома, најбоље је дочарала заинтересованост и расположење за праћење ове манифестације. 
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-јануар 2020.- Поводом празника Светог Василија, када Српска православна црква прославља Мали Божић, 14.1.2020. године у нашој 
школи за родитеље и ученике наше школе, поново је изведена представа ученика четвртог разреда наше школе, под називом „Божић, 
Божић, благи дан„. Ученике је припремила њихова учитељица, Зорица Јањић. 
Ову представу о српским обичајима везаним за Бадњи дан и Божић су посетили и лознички медији, а РТВ Подриње је о овом дешавању 
направило и кратак прилог. Ову прилику, искористила је директорка наше школе да упозна локалну заједницу са активностима које су 
наставници и ученици наше школе имали пред новогодишње и божићне празнике. 
-мај 2020.- прилог о поновном почетку рада продуженог боравка у нашој школи 
-објављено више  публикација, као примера добре праксе,  у Просветном прегледу, на сајту за Православну вјеронауку у Бањој Луци, на 
сајту Друшва за стране језике , на сајту Патријаршије СПЦ у Београду, у Збирнику радова Дигитални час Министарства трговине, на 
сајту Зелене учионице и сајту Мој педијатар, на сајту Мреже за изградњу мира...детаљније у уводном делу Извештаја рада школе 

 

Извештај о сарадњи са родитељима 

Најинтензивнија сарадња са родитељима реализовала се кроз индивидуалне, консултативне, информативне и саветодавне 
разговоре психолога, педагога, одељењских старешина, других наставника и директора са родитељима. 

Време реализације индивидуалних разговора одељењских старешина и других наставника са родитељима одређен је њиховим 
распоредом рада и истакнут на огласној табли и сајту школе. 

Такође искориштене су и могућности писменог обраћања родитељима , путем изложби, приредби и позивом на час , као и помоћ 
у реализацији пројектне наставе . 

Реализована су и 3-5 родитељска састанка, током године. Током 2.полугодишта комуникација је била електронска, због 
епидемиолошких мера. Тад је остварена посебна сарадња са родитељима, који су помагали да деца, нарочито млађих разреда, могу да 
испрате наставу на даљину.  

Посебна пажња посвећена је упознавању са социјалним, емотивним и интелектуалним карактеристикама деце при тестирању за 
полазак у први разред, када  се са родитељем сваког детета обави индивидуални разговор.  

Упитници за родитеље садрже и посебне рубрике које се тичу интересовања, потреба и проблема детета, а на основу којих ће 
школа правити понуду изборних предмета. 

Посебна сарадња је и у оквиру Савета родитеља. 
За потребе самовредновања родитељи су радили анкету. 
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IV  ИЗВЕШТАЈИ РАДА РУКОВОДЕЋИХ, УПРАВНИХ И СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

 

Извештај о раду Педагошког колегијума 

      Педагошки колегијум су чинили представници стручних већа и стручних актива,помоћник директора , школски педагог и психолог 
.Председавао му је директор школе.Укупно 9 чланова. 

      Током школске године, од септембра до августа реализоване су све предвиђене теме , разматране и давана мишљења - као што је 
планирано Планом рада ПК : 

 1. Усвајање Плана рада Педагошког колегијума  за школску 2019/20.год.; 
      2. Усвајање распореда писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута; 
      3. Утврђивање термина класификационих периода,наставничких већа и родитељских састанака; 
     4.Разматрана констатација са Наставничког већа да се у септембру прати и пред крај месеца предложи   Стручном тиму школе за 
инклузивно образовање школе   потребе за ИОП-ом; 
     5. Усвајање предлога (планова и тимова ) за ИОП за 4 ученика за 1. и 2.полугодиште; 
     6. праћење  активности по  РП 
     7. Анализа остварености образовања,васпитања и успеха ученика на крају тромесечја и полугодишта 
     8. Предлог мера за побољшање постигнућа; 
     9. Усвојено је да се Дан школе  прослави 8.новембра – а часови надокнађују у ходу, пратећи дневно оптерећење ученика 
    10.Усвојен је предлог за покретање хуманитарних акција: посвећену штићеницима Дома за незбринуту децу у Бањи Ковиљачи и 
ученицима школе којима таква помоћ значи( гардероба,школски прибор, играчке,...) , хуманитарно-еколопка акција „Чепом до колица“ 
и новчана помоћ за лечење2  детета ван школе,по молби УГ учешћем у спортско хуманитарним акцијама на нивоу града 
    11. Анализом  посећених часова  констатовано је да : 
        -наставници воде уредну документацију ( имају припреме,потребне планове,воде евиденцију напредовања ученика ); 
       -на часовима влада примерена дисциплина; 
       -градиво се износи систематски,од лакшег ка тежем; 
       -вредновање одговора ученика је јавно; 
       -сви ученици имају потребне уџбенике ,прибор,а у свескама евидентирају потребно; 
       -у раду су укључени сви ученици; 
     14. Учешће у  Пројекатима одобреним   од МПНТР 
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     15. Разматране су потребе за испитима/разредним и поправним 
     16.Самовредновање за школску годину  је било реализовано праћењем постигнућа ученика на тромесечјима и полугодишту, 
такмичењима, пробном и главном завршном испиту.рађено је анкетирање родитеља и наставника о настави и раду у школи, а 
анкетирање ученика је изостало због непланиране а настале ситуације због ванредног стања и потреба измена у раду. 
 
-Праћење реализације часова у 4.разреду, од стране будућих предметних наставника 

-Резултати пробног и завршног испита,такмичења 

-Предлог уџбеника, изборних предмета за наредну школску годину-одлука наставника да не мењају уџбенике,осим за 2. И 6 .разред 
због новог плана и програма 

-Организација такмичења-посебно где је школа домаћин/ Општинско из историје и Окружно из другог страног језика / и прослава-Дана 
школе , школске славе, свечане поделе сведочанстава ученицима 8.разреда 

-планирање и анализа стручног усавршавања 

- О сарадњи са институцијама ван школе- са институцијама у вези посете Сајму књига и Фестивалу науке, институције у Лозници: 
ЦК,РЦТ, КЗМ,Медицински центар, ДУЛО, Градска управа, ...до МПНТР, МУП 

-Педагошко-инструктивног увида и праћење квалитета ОВР и педагошке праксе, као и предузимању мера за унапређивање и 
усавршавања рада наставника и стручних сарадника 

-Планирања и организације остваривања програма образовања и васпитања и осталих активности установе 

17. Израда плана надокнаде часова због продужетка зимског распуста а по препоруци МПНТР.  

18. Израда Извештаја рада ПК, предлог чланова и плана рада за наредну школску годину 

19. Доношење шредлога за Наставничко веће о избору модела рада у 2020/2021.години, према Стручном упуству МПНТР 

 

Записничар пом.директ. П.Косовац 
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Извештај о раду Наставничког већа 

             Наставничко веће је свој рад углавном реализовало према предвиђеном Програму рада Наставничког већа .  

Уредно је  вођен записник. 

            По потреби разматрана су текућа питања. 

Реализован план већа у потпуности. 

Седнице су се одвијале следећом динамиком : 

Програмски задаци Носиоци посла Времереализације. 
*Ванредна седница. 
-Избор члана комисије за избор директора школе. 
-Упознавање са новим законом о заштити података 
личности 
-Заказивање новог родитељског састанка за одељења 
6-2 и 8-2 у вези ученика миграната. 
-Констатација за изабрано осигурање ученика (Дунав, 
премија 300 динара. 

Секретар школе 
 
В.Д.Директора 

10.9.2019. 

*Ванредна седница 
-Давање мишљења о кандидатима за избор директора 
школе. 

 
Секретар школе 
Комисија 
заизбордиректора; 
Комисија за тајно 
изјашњавање 

19.9.2019. 

*Ванредна седница 
-Прослава дана школе (одлучено да буде у петак 8. 
новембра заједно са основном музичком школом „Вук 
Караџић“ у Вуковом дому културе. 
- Избор члана за школски одбор 

 
Секретар школе 
 
Комисија за тајно 
гласање 

4.11.2019. 
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-Упознавање са дописом МПНТР о предстојећем 
процесу дигитализације школа 

В.Д.Директора 

-Разматрање успеха, владања и реализације Годишњег 
плана рада на првом класификационом периоду; 
-усвајање извештаја са екскурзије ученика 8.раз. и 
посете Сајму књига 

Школски педагог 
 
Одељ.старешине 8.раз. 
Школски педагог 
 

25.11.2019. 

- Разматрање успеха, дисциплине ученика на крају  
првог полугодишта; 
 
-Реализације Годишњег плана рада и Развојног плана 
на крају  првог полугодишта; 
-Полугодишњи извештај Директора о свом раду 
-Разматрање молбе наставнице Сање Симић де Граф за 
стицање звања педагошког саветника и давање 
мишљења. 
-Самовредновање, резултати анкетирања родитеља 
-Стручно усавршавање (Нови правилник и праћење) 
-Радне суботе, надокнада часова због продужетка 
распуста 

Школски педагог 
 
 
Директор школе 
 
 
Наставница лично 
 
 
Школски педагог 
Директор школе 

19.2.2020. 

*Ванредна седница 
-Надокнада часова од продужетка зимског распуста 

Директор школе. 28.2.2020. 

*Ванредна онлајн седница 
-Извештај о реализацији наставе на даљину 
-Извештај о реализацији првог пробног онлајн 
завршног испита 
-Избор уџбеника за наредну школску годину 
-Упознавање са изменама у правилнику о оцењивању 
ученика. 

 
Директор и педагог 
школе 

30.4.2020. 

- Разматрање  успеха, дисциплине  ученика и 
реализације Годишњег програма рада на крају  другог 
полугодишта за ученике 8.разреда; 
- Доношење одлуке о додели диплома ученицима 8 

Школски педагог 
 
 
Директоршколе 

10.6.2020. 
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разреда; 
- Организовање припремне наставе и поправних 
испита; за ученике 8 разреда; 
 
- Организовање завршног испита за ученике школе; 
 
- Разматрање  успеха, дисциплине  ученика  и 
реализације Годишњег програма рада на крају другог 
полугодишта 
-усвајање извештаја са екскурзије ученика 3. и 4. раз. 
-предлози за ШП за 3. И 7.разред-чекају се семинари 
-Извештај о стручном усавршавању наставника. 

Школски педагог 
 
 
Одељ.стареш.1-7.раз. 
 

22.6.2020. 

- Одлука о моделу по којем ће се реализовати ОВР у 
школи. 
-Организација рада  у отежаним условима 
-Усвајање школског календара за школску 2020/2021. 
-Усвајање распореда по сменама и распореда часова за 
школску 2020/2021. годину. 
 

Директор школе 25.8.2020. 

 
-   Годишњи извештај о раду директора 
-Извештај развојног плана за 2. полуго 
-Извештај о стручном усавршавању 
-Усвајање извештаја са екскурзије ученика 1.разреда 
-Резултати завршног испита 
-Подела задужења запослених 
-Распоред допунске,додатне и слободне наставне 
активности 
-Предлози за ослобађање од наставе физичког 
васпитања 
 

Школски педагог 
Директор школе 
 

31.8.2020. 
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Извештај о раду Одељенског већа 

од првог до осмог разреда 

                   Одељенско веће је пратило предвиђени програм рада,дат у ПР школе. Квартално је праћена и реализација планираних 
васпитно-образовних задатака,резултати на такмичењима...и потреба за ИОП. 

Уредно је  вођен записник. 

Реализован план већа у потпуности, уз мању корекцију термина седнице за 3.тромесечја. разлог је  измена у начину рада школе, 
а због епидемиолошке ситуације. 

Редослед седница са оквирном тематиком је био следећи : 

Време реализ. 
 

Програмски задаци Носиоци посла 

2.-3.9.2019. 1.Доношење плана и програма Одељенског већа за 
школску 2019/20.годину 
2.Верификација планова наставника 
3.Избор руководиоца Одељенског већа 
4.Усвајање извештаја Актива учитеља/већа предмета 
5.Настава у природи и екскурзија 
6.Планирање писмених вежби за прво полугодиште 

-руководиоци већа 
 -директор 
- пом.директора 
- школски пед.психолог 
- предм.наставници 

14-16.11.2019. 1.Успех и владање ученика у току првог 
класификационог периода 
2.Мере за побољшање успеха и владања ученика 

- предм.наставници 
- одељ.старешине 
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3.Вођење педагошке документације 

*Усвајање извештаја о изведеној екскурзији / 8.разред 

30.1.2020. 1.Анализа реализације плана и програма 
2.Анализа успеха и владања ученика на крају првог 
полугодишта 
3.Aнализа одржаних часова ЧОС-а, допунске наставе и 
слободних и ваннаставних активности 

4. Подела ђачких књижица и почетак другог полугодишта 

- руководиоци  већа 
- одељ.старешине 
 
-предметни наставници 

5.3.2020. 1.Одабир уџбеника за следећу школску годину 
2.Реализација екскурзије 
3.Надокнада часова од продужетка зимског распуста 

- руководиоци  већа 
- одељ.старешине 
-предметни наставници 

17.3.2020. 1.Договор о поступању по допису МПНТР бр.601-00-
9/2020-01, од 16.3.2020.године 
2.Остваривање комуникације са родитељима путем 
вибера, мејла, телефонског позива на број 
3.Упућивање родитеља и ученика на часове које емитује 
РТС 
4.Слање материјала ученицима путем вибера, мејла или 
гугл учионице 
5.Евидентирање часова и активности ученика у ес 
дневник 
6.Дежурства наставника у школи током ванредног стања 
7.Контактирање са родитељима током ванредног стања 
8.Договор у вези израде оперативних планова на нивоу 
школе 

- руководиоци  већа 
- одељ.старешине 
 
-предметни наставници 
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8.6.2020. 

*8.разред 

- Анализа успеха и владања на крају школске године 
- Рализација ваннаставних активности, додатна, 
допунска, припремна настава 
- Избор ђака генерације,похваљивање и награђивање 
ученика 
- Разно 

- руководиоци  већа 
- одељ.старешине 
 
-предметни наставници 

15.6.2020. 

*1-7.разред 

1.Анализа реализације плана и програма ВОР-а 
2.Анализа успеха и дисциплине на крају школске године 
 

 

- руководиоци  већа 
- одељ.старешине 
 
-предметни наставници 

 

 

 
 

 

 

ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ  ШКОЛСКОГ  ОДБОРА 

Школски одбор је орган управљања  школе, чије  чланове  именује и разрешава  скупштина   Града  Лозница  на  период  од  четири  
године. Надлежности Школског  одбора  су  утврђене  чланом   119.Закона о основама  система  образовања  и  васпитања   и  чланом  
55.Статута Основне школе «Вук  Караџић» у Лозници. 
 
          У  школској   2019/2020.години    одржано  је  укупно  осам  седница  ШО  на  којима  је  донето     35  одлуке  и  то: 

 Усвојен   је   Извештај  о  раду  школе  у  школској 2018/2019.години, Годишњи    план   рада  за  школску  2019/2020.годину, 
Школски  програм  за  3.  и  7.  разред;  
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 Усвојен  је   Завршни  рачун  школе  за  2018.годину ; 
 Усвојен је финансијски  план  школе за 2020.годину; Финансијски план сопствених прихода и расхода за 2019.годину; 
  Усвојени  Ребаланси  финансијског плана   школе за  2019. и  2020.годину; 
 Усвојен је Извештај о попису  имовине  школе  на  дан  31.12.2019.године; 
 Усвојен   Извештај   директора   школе   о  његовом  раду  и раду школе у  школској  2018/2019.години  ; 
 Усвојен Извештај о реализацији планираних активности по развојном плану школе  у другом полугодишту школске 

2018/2019.године и ; Извештај о реализацији планираних активности по развојном плану школе  у првом полугодишту  
школске 2019/2020.године ; 

  Разматране  информације  о  постигнутом  успеху  ученика  на сваком  квалификационом  периоду (тромесечју); 
 На основу  сагласности Републичке дирекције за имовину  РС, донета  одлука    о   периоду издавању  у  закуп  школског  

простора (фискултурне сале); 
 Донета одлука о давању сагласности на Измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији послова у ОШ“Вук 

Караџић“ у Лозници;  
 На свакој седници је усвајан записник са претходне седнице ШО; 
 По поновном расписаном конкурсу за избор директора школе дато мишљење о кандидатима и предлог  Министру , кандидата 

за избор директора школе ; 
 Дато мишљење о кандидатима и предлог Министру за избор директора школе; 
 Усвојен:  Правилник о организацији буџетског рачуноводства  школе;Правилник о заштити података о личности у ОШ»Вук 

Караџић» Лозница; Правилник о евиденцији и праћењу друштвено корисног,односно хуманитарног рада ученика и 
извештавање о његовим ефектима; Правилник о вредновању сталног стручног усавршавања ; 

 Доношење одлуке о именовању лица за заштиту података о личности; 
 Доношене одлуке по поднетом приговору запосленог; 

   Школски одбор је  благовремено информисан од  стране  директора школе о свим активностима   које се тичу организације и 
рада  школе.    

        

                                                                                                                  Школски   одбор 
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ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ  ДИРЕКТОРА 

Полазне основе Извештаја о раду директора су надлежности и одговорности директора школе, прописане у члану 126. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. Гласник Р. Србије“ бр. 88/17, 27/18), Статут школе и др. Подзаконски акти, као 
и Годишњи план рада школе, посебно глобални и оперативни План и програм рада директора школе. 

 

1.2. РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ  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    

Развој културе учења 1.2.1. 
Директор развија и промовише 
вредности   и развија школу као 
заједницу целоживотног учења.  

Опис стандарда 

Ствара услове за унапређивање наставе и 
учења у складу са образовним и другим 
потребама ученика;   
• Прати савремена кретања у развоју 
образовања и васпитања и стално се 
стручно усавршава;   
• Мотивише и инспирише запослене и 
ученике на критичко прихватање нових 

Индикатори: 
 • Ради ефикасније организације наставе, примењује се кабинетска настава 
где год је то могуће. У кабинету технике и технологије постављен пројектор 
и платно, пројектор у кабинету енглеског, набављено 30 плоча за школске 
клупе које су и постављене у 2 учионице,набављено 30 седишта и наслона 
за школске столице,поправљено,прелакирано и префарбано 20 столица за 
ИО Зајача, набављено 4 ормара- 3 за матичну школу и 1 за ИО Зајача, 
реконструисане 3 табле,постављене завесе у 5 кабинета,ради спречавања 
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идеја и проширивање искустава;  
• Подстиче атмосферу учења у којој 
ученици постављају сопствене циљеве 
учења и прате свој напредак;   
• Ствара услове да ученици партиципирају у 
демократским процесима и доношењу 
одлука;  • Подстиче сарадњу и размену 
искустава и ширење добре праксе у школи и 
заједници. 

изладања директног сунца  
 • Учешће на стручним скуповима са темом унапређења наставе.  
• Реализован пројекат „Бесплатни уџбеници“  
• Захваљујући донацији Министарства просвете обновљен фонд библиотеке 
• Учествовање ученика у хуманитарним акцијама „Чеп за хендикеп“, 
прикупљање слаткиша, школског прибора и играчака за наше ученике 
којима је то најпотребније, учествовање у акцији „ Честитка за друга и 
другарицу“ 
• Сарадња са ТОГЛ- организовање продајног новогодишњег вашара на 
шеталишту града,одлазак наших ученика на Вуков Сабор, одлазак наших 
ученика на Сајам књига у Београду, одлазак ученика на Сајам науке у 
Београду,сарадња са Црвеним крстом- обезбеђени пакетићи за ученике 
пешаке из ИО Горња Борина, учешће и освојено 2.место наших четвртака у 
квизу „Ко зна више о Црвеном крсту и здрављу“, група ученика седмог 
разреда наше школе у сарадњи са групом ученика из Основне школе „Јован 
Цвијић“ и Црвеним крстом Лознице учествовала је у обележавању  
Светског дана борбе против дуванског дима.Аутори су Удружење грађана 
„Искра“ Лозница у оквиру пројекта који финансира град Лозница 
(Промоција здравља у Лозници!) и Центар за превенцију Дом здравља „Др 
Миленко Марин“, сарадња са Општом болницом –организована 3 
предавања на тему „Здрава исхрана“ и „ Како се заштитити од СИДЕ“ у 
матичној школи и у ИО Зајача,сарадња са Канцеларијом за младе- наши 
ученици су учествовали у квизу „Вукопис“,учешће на обуци у оквиру 
пројекта „Заједно против дроге“ 
• Мишљење ученика се у највећој мери поштује, а Ученички парламент има 
подршку у раду како од стране директора, тако и наставника и стручне 
службе школе.  
*Након увођења ванредног стања у држави 15.03.2020. због пандемије 
вируса COVID-19 поступало се по инструкцијама које су добијане од стране 
МПНТР-а и ШУ Ваљево. 
 
 

Стварање здравих и безбедних услова за 1.2.2. 



[66] 
 

учење и развој ученика   
 
Директор ствара безбедно радно и здраво 
окружење у коме ученици могу 
квалитетно да уче и да се развијају. 

Опис стандарда 

Осигурава да се примењују превентивне 
активности које се односе на безбедност и 
поштовање права ученика; Обезбеђује 
услове да школа буде безбедно окружење за 
све и да су ученици заштићени од насиља, 
злостављања и дискриминације; 
 • Обезбеђује да се у раду поштују 
међународне конвенције и уговори о 
људским правима и правима деце; 

 Обезбеђује да школа буде здрава 
средина са високим хигијенским 
стандардима 

• Проширене активности у вези са превенцијом насиља у школама и 
побољшање безбедности деце у саобраћају: одржан састанак са надлежнима 
из МУП-а Лозница 
-Редовна предавања припадника МУП-а за ученике/це првог ,четвртог и 
шестог разреда  

 
 • На родитељским састанцима, родитељи упознати са Правилником о 
друштвено корисном и хуманитарном раду 
• Пројекти који се спроводе у школу у циљу смањења насиља у школи: 
„Основи безбедности деце“,  
• Сарадња са Центорм за социјални рад,  
• Сарадња са Домом  здравља Лозница, урађени систематски прегледи  
ученика од 3.,5., и 7. разреда. 
• У циљу веће безбедности појачано дежурство наставника, а такође и 
ненаставног особља које стоји на излазу из школског дворишта код 
пешачког прелаза као и на улазу у школу пре и после завршетка 
наставе,као и на великим одморима. 
• Такође су упућени дописи  Градској управи за постављање лежећих 
полицајаца код матичне школе  
• Редован инспекцијски надзор из противпожарне безбедности. 
 • Редовно се одржава хигијена школских просторија. Појачана хигијена 
на одржавању ученичких тоалета и свих простоја у школи.  
  •Набављено 6 малих и 1 велики ПП апарат, исправност свих ПП 
апарата се редовно контролише 
  • Извршена је демонтажа неисправних против паничних светиљки,а 
набављене и уграђене су 23 против паничне ЛЕД светиљке, замењено 9  
метал халогених сијалица у фискултурној сали 
*урађена анкета са предлозима мера за побољшање безбедности у школи 
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и окружењу, на иницијативу Градске управе 
 
 • Окружење школе: у школском дворишту  поправљени рефлектори код 
главног улаза и код улаза за ученике старијих разреда, у току је израда 
пројектне документације за ограђивање школе (део средстава за израду 
пројекта донирала 2 родитеља) 
*Након увођења ванредног стања поштоване су све додатне мере 
безбедности и појачана је хигијена свих просторија у којима се 
боравило. Пре почетка рада продуженог боравка 11.05.2020. извршена је 
дезинфекција просторија , у сарадњи са локалном самоуправом; 
набављене су маске, рукавице, средства за дезинфекцију руку и 
површина. Купљен је 1 бесконтактни топломер, постављене су 
дезобаријере код улаза. 

 
Развој и обезбеђивање квалитета 
наставног и васпитног процеса у школи    
 

1.2.3. 

Директор обезбеђује и унапређује 
квалитет наставног и васпитног процеса. 

Опис стандарда 

• Уме да користи стратешка документа о 
развоју образовања и васпитања у 
Републици Србији;  
• Промовише иновације и подстиче 
наставнике и стручне сараднике да користе 
савремене методе и технике учења и 
примењују савремене технологије у 
образовно- васпитном процесу;   
• Обезбеђује услове и подржава наставнике 
да раде тако да подстичу ученике да 
развијају сопствене вештине учења;  
 • У сарадњи са стручним сарадницима и 
наставницима обезбеђује да настава и 
ваннаставне активности подстичу 

Индикатори: 
 • Учешће директора на састанцима Актива директора  
• Присуство стручним скуповима  
 • Предаја годишњих и месечних планова наставника организована је  
електронским путем, слањем на имејл педагога школе, чиме је увелико 
смањен трошак канцеларијског материјала и штампања;  
• Информисање наставника врши се путем интернета, сталном сарадњом 
управе школе, секретаријата школе и стручне службе;  
• Наставници и стучни сарадници се на време и на најприкладнији начин 
упознају са извештајима са састанака и актива;  
• Већина наставника корисити савремене технологије у процесу наставе;  
• Инсистирање на креативним ваннаставним активоностима уз сопствено 
ангажовање посебно на онима које се одвијају у сарадњу са другим 
институцијама и организацијама.   
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креативност ученика, стицање 
функционалних знања и развој њихових 
социјалних вештина и здравих стилова 
живота;  
 • Обезбеђује и развија самоевалуацију свог 
рада и систематичну самоевалуацију и 
евалуацију рада наставника, стручних 
сарадника, наставног процеса и исхода 
учења. 

• Спроведени су горе наведени пројекти који су укључили и повезали 
ученике, наставнике и стручне сараднике, родитеље, друге образовне 
институције и ширу локалну заједницу.  
• Поред обавезне самоеваулације рада наставника, директор и педагог су 
редовно посећивали часове, како би се имао детаљан увид у начин рада и да 
ли су испоштовани сви индикатори добре праксе. 
• Директор редовно присуствовао  састaнцима Педагошког колегијума, 
Стручних већа, узео учешће у Тиму за самовредновање, Тиму за развој 
квалитета и развој установе, као и активно учешће у Тиму за превенцију 
насиља, активно учешће на  састанцима СТИО 

 Саветодавни рад са ученицим и родитељима спроводи 
континуирано, прати напредак ученика у понашању и учењу, 
присуство на седницама ОВ  

 Након увођења ванредног стања, поступало се по инструкцијама које 
су добијене од стране МПНТР-а и ШУ Ваљево. Педагошки 
колегијум се састао 16.03.2020. На том састанку смо се договарали о 
даљим активностима и заказани су Активи на којима су се утврдили 
детаљи даље реализације образовно-васпитниг рада. Настава на 
даљину је почела 17.03.2020. Слати су оперативни недељни планови 
за сваки предмет и разред посебно, као и Активности школе за 
наредни период.Организиване су обуке „Школа за 21.век“ и 
Microsoft Teams 365 од стране МПНТР-а, које су наставници и 
директор одрадили. Слата су додатна упутства о праћењу и 
евидентирању напредовања ученика,извршен је избор уџбеника. 

  
Обезбеђивање инклузивног приступа у 
образовно-васпитном процесу  
 

1.2.4. 

Директор ствара услове и подстиче 
процес квалитетног образовања и 
васпитања за све ученике 

Опис стандарда 

• Познаје законитости дечјег и 
адолесцентског развоја и ствара услове за 

Индикатори:  
• У школи се уважавају различитости. Уз посебан рад са наставницима, 
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уважавање њихове различитости;  
 • Ствара климу и услове за прихватање и 
уважавање специфичности и различитости 
ученика и промовисање толеранције   
• Разуме потребе различитих ученика 
(талентованих и надарених, оних са 
сметњама у развоју, инвалидитетом и 
ученика из осетљивих друштвених група) и 
омогућава најбоље услове за учење и развој 
сваког ученика;   
• Осигурава да код ученика са посебним 
образовним потребама те потребе буду 
препознате и на основу њих израђени 
индивидуални образовни планови;  
• Обезбеђује примену програма учења који 
ће бити прилагођени претходним знањима и 
искуствима ученика и уважавати 
разноликост средине из које они долазе. 

стручном службом и ученицима настојимо да  постигнемо да   ученици са 
одређеним проблемима у раду и понашању  буду добро прихваћени од 
стране ученика у одељењу и уопште у школи. Посебан труд на састанцима и 
уложили смо  и у раду са родитељима остале деце да би ученици са 
одређеним различитостима били прихваћени, посебно ученици из 
осетљивих друштвених група. 
  • Посебно организовани састанци са групама родитеља где је то било 
потребно. Активну улогу у свему је имао и Тим за превенцију 
дискриминације, насиља , занемаривања и злостављања;, индивидуални 
разговори са родитељима и ученицима који имају проблеме у понашању. 
  • Како бисмо више пажње поклањали талентованим ученицима, 
прикључили смо се Регионалном центру за таленте , чиме бисмо пратили 
развој таквих ученика. 

Праћење и подстицање постигнућа 
ученика 

1.2.5. 

Директор прати и подстиче ученике на 
рад и резултате.  

Опис стандарда 

• Обезбеђује праћење успешности ученика 
кроз анализу резултата на тестовима и 
увидом у школски успех, у складу са 
стандардима постигнућа ученика;  
 • Подстиче наставнике да користе 
различите поступке вредновања и 
самовредновања који су у функцији даљег 
учења ученика;  
 • Обезбеђује да се расположиви подаци о 
образовно-васпитном процесу користе за 
праћење постигнућа и напредовања 

Индикатори:  
• У току полугодишта одржано је на кварталу одељењско веће за свако 
одељење,. Одржано је 10 седница наставничких већа на којима смо, између 
осталог, вршили свеобухватну анализу успеха ученика. Доношене су мере 
за побољшање успеха ученика.  
• Посебно се прате ученици којима је потребна подршка у учењу, њихово 
напредовање и ревидирање исхода по потреби. 
• Из свих предмета на почетку школске године наставници су одрадили 
иницијално тестирање ученика чији су се резултати разматрали на стручним 
већима за области предмета и донете мере за побољшање успеха. 
• Прати се редовност похађања допунске и додатне наставе (евиденција ес-
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ученика; 
 • Прати успешност ученика и промовише 
њихова постигнућа. 

дневник). 
*Након увођења ванредног стања, поступало се по инструкцијама добијене 
од стране МПНТР-а и ШУ Ваљево. Константно се давала подршка, како 
наставницима, тако и ученицима у свим сферама наставе на даљину.  
~ Најуспешнијим ученицима који су освојили неко од прва 3 места на 
окружним и републичким такмичењима у школској 2018/2019. и у школској 
2019/2020.  години поклоњене књиге. 
Изабран је ђак генерације коме је ,поред комплета књиге, уручен и пригодан 
поклон, у складу са учениковим интересовањима.  
Додељене су посебне дипломе и проглашени су ученици добитници Вукове 
дипломе, који су такође награђени књигама. 
 

 

 

II Област: ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ   

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  

Планирање рада установе 2.1. 
Директор обезбеђује доношење и спровођење планова 
рада установе. 

Опис стандарда 

• Организује и оперативно спроводи доношење планова Идикатори: 
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установе: организује процес планирања и додељује задатке 
запосленима у том процесу, иницира и надзире израду 
планова, обезбеђује поштовање рокова израде планова и 
непосредно руководи том израдом;       
• Обезбеђује информациону основу планирања: идентификује 
изворе информација потребне за планирање и стара се да 
информације буду тачне и благовремене;       
 
• Упућује планове установе органу који их доноси.  
 

• Успешно урађен и усвојен Годишњи план рада школе за 
2019/20 и Школски програм рада школе за 2. и 6. разред, у 
законски предвиђеном року. Сви задаци које је потребно 
планом рада одрадити у овој школској години равномерно су 
распоређени на запослене, водећи рачуна о њиховим жељама 
и афинитетима.  
 • Запослени нису имали примедбе на решења о  40 – то 
часовној  радној недељи. Током полугодишта праћен је 
њихов рад  и остваривање задатих циљева. Планови који су 
запослени били дужни да одраде и предају ПП служби, на 
време су урађени и усвојени и њихово остваривање се 
пратило до краја полугодишта. 
 • За израду планова сви запослени су добили неопходне 
информације од директора и стручне службе школе.  
 • Сви Извештаји из претходне школске године као и планови 
за ову школску годину, по усвајању, у законском року су 
прослеђени надлежним органима( Школској управи Ваљево 
МПНТР).   
•  ЦЕНУС урађен и одобрен од стране надлежног органа, 
29.01.2020.     
• Била су два технолошка вишка, који су изгубљену норму 
допунили у другој школи. 

Организација установе 2.2 
Директор обезбеђује ефикасну организацију установе  Опис индикатора 
Креира организациону структуру установе: систематизацију 
и описе радних места, образује стручна тела и тимове и 
организационе јединице;    
• Обезбеђује да су сви запослени упознати са организационом 
структуром установе, посебно са описом свог радног места;  
  • Поставља јасне захтеве запосленима у вези са њиховим 
радним задацима и компетенцијама и проверава да ли 
запослени разумеју те задатке;    
• Стара се да запослени буду равномерно оптерећени радним 

Индикатори:  
• Годишњим планом рада школе прецизирана су сва стручна 
тела, стручна већа, активи, тимови и састав истих.  
• Водило се рачуна да запослени буду равномерно 
оптерећени обавезама према проценту ангажовања у школи и 
да буду укључени у активности за које имају афинитете.   
• Сви запослени су упознати са организационом структуром 
установе са описом свог радног места. На почетку школске 
године обављени су разговори о понашању и залагању на 
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задацима;   
 • Делегира запосленима, руководиоцима стручних органа, 
тимова и организационих јединица послове, задатке и 
обавезе за њихово извршење;    
• Координира рад стручних органа, тимова и организационих 
јединица и појединаца у установи;   
 • Обезбеђује ефикасну комуникацију између стручних 
органа, тимова и организационих јединица и запослених.     
 

послу са свим структурама у школи. 
 • На састанцима је договорено на који начин стручни органи 
комуницирају међу собом, а директор координира радом 
свих уз помоћ педагога  школе. 
 
 

Контрола рада установе 2.3 
Директор обезбеђује праћење, извештавање, анализу 
резултата рада установе и предузимање корективних мера. 

Опис стандрада 

Примењује различите методе контроле рада установе, њених 
организационих јединица и запослених;   
 • Организује и оперативно спроводи контролу рада установе: 
организује процес праћења, извештавања и анализе резултата 
и додељује задатке запосленима у том процесу, иницира   и 
надзире процес израде извештаја и анализа, обезбеђује 
поштовање рокова у изради извештаја и анализа;    
• Обезбеђује информациону основу контроле: идентификује 
изворе информација потребне за контролу и стара се да 
информације буду тачне и благовремене;  
  • Непосредно прати и заједно са запосленима анализира 
остварене резултате установе,   анализира рад установе, 
њених јединица и запослених;   
 • Предузима корективне мере када остварени резултати 
установе, њених јединица и појединачни резултати 
запослених одступају од планираних;    
• Упознаје органе управљања са извештајима и анализама 
резултата рада установе и предузетим корективним мерама.    
 

Индикатори: 
• Од стране директора школе током ове школске године  
посећено је 11 часова редовне наставе, 6 угледних часова, 
извршена анализа часова са запосленима, дате препоруке за 
даљи рад, изречене примедбе и похвале;   
• Извршен је надзор прегледа ес- Дневника  образовно-
васпитног рада  4 пута у току школске године, матичних 
књига , књига дежурства као и свих извештаја са састанака 
стручних већа, актива и тимова;  
• Редовно  обилажење и праћење рада дежурних наставника 
као и рада наставника у продуженом боравку. 
  • Редовно односно континурано,   обилажење свих 
просторија школе  и школског дворишта, контролисан рад 
помоћног особља и хигијене у школи.  На већима, 
састанцима актива и осталим стручним телима анализиран је 
рад установе, али и рад појединаца. Доношене су мере за 
побољшање функционисања школе уопште.   
• Школски одбор редовно информисан о свим дешавањима у 
школи путем извештаја о раду и о конкретним мерама за 
побољшање рада (6 састанка) 

Управљање информационим системом установе  2.4. 
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Директор обезбеђује ефикасно управљање 
информацијама у сарадњи са школском управом и 
локалном самоуправом 

Опис стандарда 

Обезбеђује да сви запослени буду правовремено и тачно 
информисани о свим важним питањима живота и рада 
установе;    • Обезбеђује услове за развој и функционисање 
информационог система за управљање (ИСУ): набавку 
потребне опреме и програма, организује рад информационог 
система и   његово коришћење у свакодневном раду установе 
у складу са законом;   
 • Обезбеђује обуку запослених за рад са савременом 
информационо-комуникационом технологијом и подстиче их 
да је користе у раду установе и као подршку процесу 
учења/наставе.     
Индикатори 

• Све информације значајне за рад школе и запослених 
уопште које се усменим,  писменим или електронским путем 
проследе школи правовремено се прослеђују и запосленима 
на састанцима, путем огласне табле или мејловима.    
• Такође је уведена АМРЕС интернет мрежа у школи, чиме је 
решен проблем квалитета интернета у матичној школи. У ИО 
Зајача је побољшан квалитет интернет мреже,тако да је сада 
цела школа покривена интернетом, а у ИО Пасковац је такође 
уведен, по први пут, интернет. 
 •Оспособљени рачунари у кабинету за информатику, 
појачана РАМ меморија, интернет кабинети су сада 
функционалнији,прераспоређивањем рачунара и клупа,како у 
матичној школи,тако и у ИО Зајача, набављена бела,паметна 
табла. Такође смо добили и 40 микробит рачунара од стране 
British Council, а у оквиру пројекта „Школа 21.века“. 
• Директор и  секретар  унели су све потребне податке везане 
за школу и запослене у информациони систем Доситеј. 
 
 

Управљање системом обезбеђења квалитета установе  2.5. 
Директор развија и реализује систем осигурања квалитета 
рада установе. 

Опис стандарда 

Примењује савремене методе управљања квалитетом;    
 • Обезбеђује изградњу система управљања квалитетом у 
установи: израду процедуре управљања квалитетом и 
потребне документације, распоређује задатке запосленима у 
процесу управљања квалитетом и стара се да их они 
спроводе;    
 • Обезбеђује ефикасан процес самовредновања и коришћење 

Индикатори:  
• Свеобухватном анализом рада установе у претходном 
периоду утврђено је да је једна од мера побољшања рада и 
опремање школе потребним наставним средствима и 
училима. Учила се сукцесивно набављају као и намештај 
школе 
 • Тим за самовредновање је ове године изабрао област 
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тих резултата за унапређивање квалитета рада установе;     
• Заједно са наставницима и стручним сарадницима прати и 
анализира успешност ученика на завршним, односно 
матурским испитима ради планирања унапређивања рада 
школе;   
 • Обезбеђује сарадњу са тимовима који обављају спољашње 
вредновање рада установе и стара се да се резултати тог 
вредновања користе за унапређење рада школе 

Планирање и програмирање. Учешће директора у раду Тима 
за самовредновање  
• Разматрани су резултати Завршног испита ученика осмог 
разреда из математике, српског језика, комбинованог теста и  
предложене мере за побољшање успеха ученика. 

 

III Област:    ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ     

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 

 

Планирање, селекција и пријем запослених 3.1. 
Директор обезбеђује потребан број и одговарајућу 
структуру запослених у установи 

Опис стандарда 

Планира људске ресурсе у установи и благовремено 
предузима неопходне мере за реализацију плана људских 
ресурса;       
• Стара се да сва радна места у установи буду попуњена 
запосленима који својим компетенцијама одговарају 
захтевима посла;      
• Обезбеђује спровођење поступка пријема запослених у 

Индикатори: 
Број одељења у овој школској години је остао исти. 
Школској управи уредно су пријављена слободна радна 
места у школи. На радна места која се нису могла попунити 
кадровима са листе технолошких вишкова у радни однос су 
примљена компетентна лица на одређено време.  
Министарство је одобрило, као и до сада 1  групу 
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радни однос 
• Обезбеђује услове за увођење приправника у посао и 
предузима мере за њихово успешно прилагођавање радној 
средини 

продуженог боравка за ученике 1. и 2. разреда. Сва радна 
места,осим наставник математике  и наставник руског језика 
у ИО Зајача,стручно су заступљена. Пријављени су за 
полагање стручног испита, они који су у међувремену стекли 
услов, одређени су ментори . 
У радни однос на неодређено време примљена су 2 
наставника- наставник математике у матичној школи и 
наставник технике и технологије. 

Професионални развој запослених 3.2 
Директор обезбеђује услове и подстиче професионални 
развој запослених  

Опис стандарда 

Подстиче и иницира процес самовредновања рада и 
постављања циљева заснованих на високим професионалним 
стандардима и подржава континуирани професионални 
развој;     
• Осигурава да сви запослени имају једнаке могућности за 
учење на основу личног плана професионалног развоја кроз 
различите облике стручног усавршавања    
• Обезбеђује услове да се запослени усавршавају у складу са 
годишњим планом стручног усавршавања и могућностима 
установе.  
 

Индикатори: 
• На почетку школске године сви запослени су били у 
обавези да донесу план стручног усавршавања.  
*Семинар за све заинтересоване запослене у школи „ 
Претпоставке успешне наставе“,као и семинар „Формативно 
оцењивање у дигиталном окружењу“  *директор школе 
присуствовала на четири семинара, једној трибини и две 
обуке 
•Директор- семинари – Израда интерних аката и процедура за 
примену Закона о заштити података, Претпоставке успешне 
наставе, Формативно оцењивање и његова примена у 
дигиталном окружењу, Школе за 21.век 
Обуке- Систем за осигурање квалитета кроз јединство 
самовредновања и спољашњег вредновања, Програм обуке за 
полагање испита за лиценцу за директоре установе 
образовања и васпитања  
Трибина- Спољашње вредновање установа-2.круг 
3 вебинара преко Еразмуса и 1 вебинар Примена прописа из 
области образовања и васпитања 

Унапређивање међуљудских односа 3.3 
Директор ствара позитивну и подржавајућу радну 
атмосферу  

Опис стандарда 
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Ствара и подржава радну атмосферу коју карактерише 
толеранција, сарадња, посвећеност послу, охрабрење и 
подршка за остваривање највиших образовнo- васпитних 
стандарда;      
 • Својом посвећеношћу послу и понашањем даје пример 
запосленима у установи и развија ауторитет заснован на 
поверењу и поштовању;      
• Међу запосленима развија професионалну сарадњу и 
тимски рад;      
• Поставља себи и запосленима остваривање највиших 
професионалних стандарда;     
• Показује поверење у запослене и њихове могућности за 
остваривање квалитетног образовно-васпитног рада и 
побољшање учинка;     
• Комуницира са запосленима јасно и конструктивно  

Индикатори: 
• Током школске године пружана је подршка запосленима у 
раду путем похвала и истицања позитивних дешавања и 
акција које се спроводе у школи.   
• Радно време су пратили и поштовали готово  сви запослени, 
а изузецима је дата усмена опомена да се тога придржавају.   
• За ствари битне за школу и наставни процес, директор 
школе је у сваком тренутку доступна запосленима, 
ученицима и родитељима, а након увођења ванредног стања, 
директор је била доступна на телефон, мејл и школску вибер 
групу. 
 • Директор је водио конструктивне разговоре покушавајући 
да на најбољи могући начин разуме запосленог, али и  
износио своје мишљење у виду похвале или критике усмене 
без издавања радног налога.  
 • Директор настоји да створи атмосферу у којој ће се сваки 
запослени осећати поштованим и уваженим, настоји да им 
укаже поверење додељујући им важне задатке и да њихов рад 
у сваком тренутку истакне и похвали.  
• Директор се труди  да са запосленима комуницира јасно , да 
у сваком тренутку разумеју шта је речено како би могли да 
дају своје сугестије, предлоге или да се сагласе са реченим. 
Континуиран рад на јачању тимског духа запослених и 
осећаја припадности (обележавање прославе  Нове године, 
Дана школе, дружења....) 
 

Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање 
запослених  

3.4 

Директор систематски прати и вреднује рад запослених, 
мотивише их и награђује за постигнуте резултате  

Опис стандарда 

Остварује инструктивни увид и надзор образовно васпитног 
рада у складу са планом рада и потребама установе;     
 • Користи различите начине за мотивисање запослених;      

• После планираних посета часовима којих је у току године  
било 17, часови су анализирани од стране наставника који је 
држао час,  педагога и директора школе који су час пратили, 
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 • Препознаје квалитетан рад запослених и користи   
различите облике награђивања, у складу са законом и 
општим правним актима 

износила су се запажања и сугестије; користила се свака 
прилика да се истакну прво оне добре стране часа и похвали 
наставник, а онда и да се  да евентуална примедба и укаже на 
начин да се пропуст исправи.   
 • На Наставничком већу се истиче рад наставника који су 
имали посебне успехе, само позитивни ефекти. 
• У циљу јачања колектива и мотивације запослених, 
заједнички су прослављани важни датуми у школском 
животу ( Дан школе и школска слава) 
*Након увођења ванредног стања, сви запослени су 
благовремено добијали обавештења, упутства и похвале 
путем вибер групе, која је за ту потребу и направљена. 

 

 

IV Област:    РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА, ОРГАНОМ   УПРАВЉАЊА, РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ 
СИНДИКАТОМ И ШИРОМ   ЗАЈЕДНИЦОМ    

 Стандарди:   

 4.1. Сарадња са родитељима/старатељима  

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 

Сарадња са родитељима/старатељима 4.1 
Директор развија конструктивне односе са 
родитељима/старатељима и пружа подршку раду Савета 
родитеља  

Опис стандарда 

Подстиче партнерство установе и родитеља/старатеља и ради Индикатори:  
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на њиховом активном укључивању ради учења и развоја 
детета;     
• Обезбеђује да установа редовно извештава 
родитеље/старатеље о свим аспектима свога рада, 
резултатима и напредовању њихове деце;     
 • Обезбеђује унапређивање комуникацијских вештина 
запослених ради њихове сарадње са 
родитељима/старатељима;      
• Ствара услове да савет родитеља ефикасно функционише и 
развија конструктивне односе са органом управљања и 
стручним органима установе  

• Током првог полугодишта   одржани су сви планирани 
састанаци Савета родитеља.У другом полугодишту 1 
састанак је одржан онлајн, а други уз поштовање свих 
безбедоносних и хигијенских мера, препоручене због 
заштите од вируса COVID-19. Настоји се да се створи таква 
атмосфера у школи да родитељи могу без устручавања да 
изнесу мишљење о раду школе, разговорима, укажу на 
проблеме. Родитељи посећују дане Отворених врата до 
проглашења ванредног стања. Након тога сва питања су 
могла да поставе одељењском старешини путем одређене 
платформе или директору путем мејла и телефона. 
• Изабран је представник за Општински Савет родитеља – 
Бранко Ћосић и његов заменик Зорица Мићић. 
• Наставници су редовно одржавали родитељске састанке 
тако да су родитељи редовно обавештавани о резултатима 
рада њихове деце. Такође, родитељи су били информисани и 
на пријемима родитеља за које је термин имао сваки 
наставник.  Директор је присуствовао на два родитељска 
састанка,како би се ефикасније решили одређени проблеми. 
• Битне информације могли су добити и преко сајта школе, 
као и преко секретаријата школе, на огласној табли и у 
контакту са одељењским старешинама, увид у оцене ученика 
родитељи остварују увидом у ес – дневник (путем шифри) 
• Остварен је саветодавни рад са родитељима чија деца имају 
потешкоћа у социјалном уклапању, емотивних потешкоћа у 
складу са узрастом, светодавни рад са родитељима по 
потреби и континуирано. 
*Након увођења ванредног стања све битне информације 
родитељи су добијали од стране разредних старешина путем 
неке онлајн платформе, путем школског сајта и 
обавештењима на улазним вратима. Пружана је подршка 
свим ученицима у свим сферама реализације онлајн наставе. 

Сарадња са органом управљања и репрезентативним 4.2 
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синдикатом у   установи 
Директор пружа подршку раду органа управљања и 
репрезентативном синдикату  

Опис стандарда 

Обезбеђује да орган управљања буде правовремено и добро 
информисан о новим захтевима и трендовима 
васпитнообразовне политике и праксе;     
• Обезбеђује податке који омогућују органу управљања оцену 
резултата постигнућа ученика и добробити деце;     
• Обезбеђује израду годишњег извештаја о реализацији 
васпитно-образовног програма, школског програма и 
годишњег плана рада установе;     
• У складу са својим овлашћењима омогућује органу 
управљања да обавља послове предвиђене законом.     
• Омогућава репрезентативном синдикату у установи да ради 
у складу са Посебним колективним уговором и законом. 

Индикатори:  
• Школски одбор је усвојио Годишњи план рада школе за 
2019/20 и Школски програм рада школе за 2. и 6. разред, као 
и сва остала касније донесена акта, и редовно је извештаван о 
остваривању свих активности. Такође, чланови Школског 
одбора  су имали увид и  у постигнућа ученика која су се 
посебно анализирала.  
• Одржано је  6 седница Школског одбора.  
• Сарадња са Синдикатом у школи је добра, исказано је 
јединство у свим одлукама везаним за статусе запослених на 
основу новог Правилника о финансирању установа, као и за 
примање радника са листе технолошких вишкова. 
Председнику синдиката је омогућено да преко огласне табле 
обавештава раднике о најновијим информацијама из ове 
области. 

Сарадња са државном управом и локалном самоуправом  4.3 
Директор остварује конструктивну сарадњу са органима 
државне управе и локалне самоуправе.  

Опис стандарда 

Одржава конструктивне односе са представницима државне 
управе и локалне самоуправе ради задовољења материјалних, 
финансијских и других потреба установе;     
• Успоставља и одржава добре везе са локалном заједницом 
како би јој омогућио да се укључи у рад установе и да је 
подржава;     
• Добро познаје расположиве ресурсе, развија односе са 
стратешким партнерима узаједници;     
• Омогућује да простор установе буде коришћен као ресурс 
за остваривање потреба локалне заједнице у складу са 
законском процедуром 

Успостављена је добра сарадња са општином. Настављена је 
успешна сарадња са ШУ Ваљево, као и Министарством 
просвете. Успостављена сарадња са Центром за Социјални 
рад, Црвеним крстом, Домом здравља Лозница, Општом 
болницом Лозница, Туристичком организацијом Лозница, 
Канцеларијом за младе, Регионалним центром за таленте. 

Сарадња са широм заједницом 4.4 
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Директор промовише сарадњу установе на националном, 
регионалном и међународном нивоу  

Опис стандарда 

Води установу тако да буде отворена за партнерство са 
различитим институцијама образовања и васпитања и другим 
институцијама, на националном, регионалном и 
међународном нивоу;  
• Подстиче учешће установе у националним, регионалним и 
међународним пројектима, стручним посетама и разменама 
мишљења и искустава; 
 

Директор редовно обавештава запослене о међународним 
пројектима и конкурсима, као и пројектима на нивоу Града, 
Општине, Министарства. 
Конкурисли смо за грантове које додељују амбасада 
Чешке,као и за средства које додељује МНПТР и 
Министарства Правде.  У току су припреме пројекта ,са 
којима бисмо аплицирали и на друга места. 
 

 

 

V Област:    ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ   УСТАНОВЕ     

Стандарди:    

5.1. Управљање финансијским ресурсима    

5.2. Управљање материјалним ресурсима    

5.3. Управљање административним процесима    

Управљање финансијским ресурсим 5.1 
Директор ефикасно управља финансијским ресурсима Опис стандарда 
У сарадњи са шефом рачуноводства, обезбеђује израду и 
надзире примену буџета установе у складу са расположивим 
и планираним ресурсима;     
• Планира финансијске токове: приходе и расходе, приливе и 
одливе финансијских средстава;      
• Управља финансијским токовима, издаје благовремене и 
тачне налоге за плаћања 

Индикатори:  
Реализован у потпуности Финансијски план и План набавке 
за претходну  годину. Активно учешће у изради 
Финансијског плана и Плана набави за ову календарску 
годину, водећи рачуна о приливу и одливу финансијских 
средстава.  Током године  издати налози за спровођење 
набавки предвиђених Планом набавки, као и адекватни 
налози за плаћање и наплате. 
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Управљање материјалним ресурсима 5.2 
Директор ефикасно управља материјалним ресурсима Опис стандарда 
Планира развој материјалних ресурса у складу са оценом 
постојећег стања и могућностима прибављања тих ресурса;    
• Предузима мере за благовремено и ефикасно одржавање 
материјалних ресурса установе, тако да се образовно 
васпитни процес одвија несметано;      
• Распоређује материјалне ресурсе на начин који обезбеђује 
оптимално извођење образовно-васпитног процеса;         
• Сарађује са локалном самоуправом ради обезбеђења 
материјалних ресурса;       
• Надзире процесе планирања и поступке јавних набавки које 
спроводи установа и обезбеђује њихову ефикасност и 
законитост; Прати извођење радова у установи који се 
екстерно финансирају;      • Обезбеђује ефикасност извођења 
радова које установа самостално финансира.     
 

Индикатори: 
• Сопствене приходе од издавања фискултурне сале школа 
рацонално троши на набавку учила и опреме за 
осавремењивање наставе, као и за естетско уређење школе 
како би ученицима боравак у школи био пријатнији.  
• Из градског буџета школа добија средства за одржавање, 
превоз запослених, рачуни  (струја, вода, грејање...).  
• Током године вршене су редовна текућа одржавања и 
санација кварова: набављене су завесе за 5 кабинета, уређена 
је фасада у ИО Зајача,освежени и офарбани спортски терени 
у матичној школи,набављене су канте, поправљене су 
клупе,офарбане су 3 табле бојом за табле, окречено је 4 
учионице, постављен је пројектор у кабинету енглеског. 
• Школа у ИО Зајача је ове године легализована,јер је 
изграђена пре 1961 год.,односно пре доношења Закона о 
легализацији,тако да смо на тај начин решили и 
дугогодишњи проблем те школе-прикључак на градски 
водовод.  
Од стране локалне самоуправе финансирана су следећа 
капитална улагања: реконструкција крова и пода 
фискултурне сале и реконструкција крова у ИО Зајача. 
 
 

Управљање административним процесима 5.3 
Директор ефикасно управља административним 
пословима и документацијом 

Опис стандарда 

Обезбеђује покривеност рада установе потребном 
документацијом и процедурама;      
• Стара се о поштовању и примени процедура рада установе и 
вођењу прописане документације;       
• Обезбеђује ажурност и тачност административне 

Индикатори:  
Обезбеђена је покривеност рада установе потребном 
документацијом. Поштује се и процедура рада уз појачан 
надзор вођења правне документацијем, а води се и прописана 
остала документација  са  обезбеђеном тачности 
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документације и њено систематично архивирање, у складу са 
законом;      
• Припрема извештаје који обухватају све аспекте живота 
установе и презентује их надлежним органима установе и 
шире заједнице.  

административне документације  и архивирање података у 
складу са законом. Обезбеђена просторија и ормани у којима 
се врши архивирање.  Сви планови и извештаји  редовно 
презентовани на Наставничким већима, Савету родитеља, 
Школском одбору, а они који је било потребно, прослеђени   
надлежним министарствима и органима. Редовно ажурирање 
ес-дневника. 

 

VI Област:   

  ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ     

Стандарди:    

6.1. Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа    

6.2. Израда општих аката и документације установе    

6.3. Примена општих аката и документације установе 

Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа  6.1 
Директор познаје, разуме и прати релевантне прописе  Опис стандарда 
Прати измене релевантних закона и подзаконских аката у 
области образовања, радних односа, финансија и управног 
поступка;      
• Разуме импликације законских захтева на начин управљања 
и руковођења установом;      
• Уме да користи стратешке документе који се односе на 
образовање и правце развоја образовања у Републици Србији. 

Индикатори: 
Директор пратио промене прописа и поступао у складу са 
њима. Стално се усавршава из свих области делокруга свог 
рада како би руковођење школом било што ефикасније.  

Израда општих аката и документације установе 6.2 
Директор обезбеђује израду општих аката и 
документације која је у складу са законом и другим 
прописима, јасна и доступна свима 

Опис стандарда 
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Иницира и у сарадњи са секретаром планира припрему 
општих аката и документације;    
• Обезбеђује услове да општи акти и документација установе 
буду законити, потпуни и јасни онима којима су намењени;   
 • Обезбеђује услове да општи акти и документација установе 
буду доступни онима којима су намењени и другим 
заинтересованим лицима, у складу са законом.  

Општи акти доступни запосленима у канцеларији секретара, 
као и на сајту школе и мејлом се прослеђују запосленима. 

Примена општих аката и документације установе  
 

6.3 

Директор обезбеђује поштовање и примену прописа, 
општих аката и документације установе 

Опис стандарда 

Обезбеђује да се поштују прописи, општа акта установе и 
води установљена документација;      
 • Након извршеног инспекцијског и стручнопедагошког 
надзора израђује планове за унапређивање рада и извештаје 
који показују како су спроведене тражене мере 

Активно учествује у обезбеђивању поштовања прописа и 
активном вођењу документације;  
*покренута су 2 дисциплинска поступка против двоје 
запослених. 
* Током године, школу су посетиле градска просветна 
инспекција,републичка просветна инспекција и 
противпожарна инспекција.  Ванредних инспекцијских 
надзора  било је 2.  

  

Промоција школе:  

02.09.2019. Свечани пријем првака- медијски пропраћен од стране РТВ Подриње, ТВ Лотел и Лозничких новости. Изјаву дала 
директорка школе. 

26.09.2019. Европски дан језика- Сарадња са Гимназијом,организован квиз знања, где су учествовали њихови и наши ученици и 
наставници. Медијски пропраћен од стране РТВ Подриње и ТВ Лотел. Изјаве дале директорка и наставница енглеског Сања Симић де 
Граф. 

08.10.2019. Дечија недеља-Дечији вашар на шеталишту. Изјаву за ТВ Лотел дала учитељица Мирјана Ћосић. 

11.10.2019. Гостовање директорке школе у Јутарњем програму РТВ Подриње. 
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24.10.2109. Организована презентација на тему Здрава исхрана, у сарадњи са др. Вером Петровић Тадић,све активности везане за 
обележавање Светског дана здраве исхране медијски пропратили РТВ Подриње и ТВ Лотел. Изјаву дала директорка школе. 

25.10.2019. Организација „Цикло град“ донирала паркиралиште за децу у матичној школи. РТВ Подриње медијски пропратила овај 
догађај. 

01.11.2019. Посета помоћника градоначелника Љубинка Ђокића и просветног инспектора Гордане Стојановић,у оквиру које су 
првацима поделили књиге „Пажљивко“. ТВ Лотел, РТВ Подриње и Лозничке новости медијску пропратили овај догађај. 

08.11.2019. Организована заједничка прослава Дана школе са ОМШ „Вук Караџић“ у Вуковом дому културе. ТВ Лотел, РТВ Подриње и 
Лозничке новости медијску пропратили овај догађај. Изјаву дала директорка школе. 

18.12.2019. Посета наших ученика 2.разреда ТВ Лотел. Прилог о томе био 30.01.2019. у оквиру новогодишњег програма. Изјаве дале 
учитељице Мирјана Ћосић и Гордана Симић,као и неколико наших ученика. 

14.01.2020. Изведена представа „Божић, Божић, благи дан“ коју су припремили ученици 4/1 заједно са својом учитељицом Зорицом 
Јањић. Медијски пропраћено од стране РТВ Подриње и ТВ Лотел. Изјаве дале директорка школе и учитељица Зорица Јањић. 

12.05.2020. Дата изјава од стране директорке за ТВ Подриње поводом поновног почетка продуженог боравка, након укидања ванредног 
стања. 
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ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ  ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА 

Помоћник директора је радио је по плану и програму помоћника директора који је саставни део Годишњег програма рада школе. У току 
школске године су реализоване планиране активности : 

− планирање, програмирање, организовање и праћење васпитно -образовног рада;  

− саветодавни рад са наставницима, ученицима, родитељима;  

− рад у стручним већима, стручним органима школе и аналитички рад. 

− сарадња са локалном заједницом и другим културно образовним установама  

− рад на маркетингу школе  

          Урађена су решења наставника за 40-часовну радну недељу, извршен распоред ученика и одељења (у школи), распоред дежурства 
наставника, урађен је и распоред писмених задатака и контролних вежби. Помоћник директора учествовао је у изради Програма рада 
Школе за школску 2020/2021. Када су у питању организациони послови у школи су извршена задужења наставницима на почетку 
школске године и урађен је план набавке опреме и наставних средстава, Организована је набавка и подела уџбеника за ученике. 
Пружана је помоћ у извођењу свих облика образовно васпитног рада у школи. Помоћник директора је учествовао у организовању 
општинског такмичења из страних језика. Такође, организоване су Светосавска прослава и Дан школе, као и свечана подела диплома 
матурантима, награда ученицима за одличан успех, носиоцима дипломе "Вук Караџић“, такмичарима за освојена места на 
такмичењима.  

           Саветодавни рад обављен је са наставницима, разредним старешинама, ученицима и родитељима. На почетку школске године 
пружена је помоћ наставницима почетницима у припремању и планирању наставног процеса. Пружана је помоћ свим наставницима у 
решавању конкретних проблема (недисциплина ученика, конфликти на часовима са наставницима и ученицима и др) коа и помоћ око 
рада од куће и онлајн наставе за време ванредног стања. 

          Сарадња са разредним старешинама се огледала у пружању помоћи у вођењу педагошке документације и решавању конкретних 
проблема у одељењу (недисциплина, изостајање са наставе, конфликти међу ученицима, социјални проблеми и др.) Сарадња са 
ученицима се огледала у свакодневном раду са онима који су реметили дисциплину на часовима. Вршено је праћење ученика којима су 
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изречене дисциплинске мере, као и оних који су постигли резултате на такмичењима. Вођена је брига о деци која имају социјалне 
проблеме. 

Сарадња са родитељима се одвијала на родитељским састанцима, а посебно за децу која су имала дисциплинске прекршаје; за родитеље 
који су имали социјалне проблеме или долазили по информације за упис ученика у нашу школу.  

 

                    Рад у стручним органима школе одвијао се кроз учествовање на седницама Наставничког већа школе, Педагошког 
колегијума, на састанцима Савета родитеља, Стручних већа као и састанцима Тимова на којима се расправљало и договарало о важним 
питањима за Школу. 

          Све активности Школе објављивали смо на сајту Школе .  

 

Помоћник директора 

Петар Косовац 
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ИЗВЕШТАЈ ШКОЛСКОГ ПСИХОЛОГА 

 

У  школској 2019/2020.години  најважнији и најобимнији сегмент рада психолога био је посвећен ученицима, односно саветодавном 
раду.  

 У августу 2019.године обављене су неопходне припреме и договори за рад у новој школској години, у оквиру којих су педагог и 
психолог школе формирали одељења првог разреда (по једно комбиновано одељење). Креиран је план и програм рада школе, 
психолога, као и извештаји за претходну школску годину. Првог радног дана септембра-учешће у свечаном пријему првака. Заједно са 
педагогом обављен је консултативни разговор са учитељицама првог разреда. Креирани су досијеи ученика првог разреда ради 
упознавања учитеља са интелектуалним, социо-емоционалним и психофизичким карактеристикама ученика првог разреда.  

Рад са ученицима:  

Психолог је више пута разговарао и саветовао ученике који су на разговор долазили самоиницијативно или на предлог предметног 
наставника, одељенског старешине или родитеља. Нарочито је био заступљен проблем адаптације на предметну наставу и на нове и 
другачије захтеве, непознавање метода и техника учења као и породични проблеми. На захтев одељенских старешина са више ученика 
реализован је појачан васпитни рад. Посећивани су часови редовне наставе и ОЗ-а ради праћења понашања и рада појединаца или група 
ученика, као и часови у одељењима која похађају ученици који наставу изучавају по ИОП-1 и  ИОП-2. Такође су праћени и угледни 
часови.  

Помоћ у адаптацији два дечака мигранта и сарадња са „Кућом спаса“. 

  Радило се и са надареним, талентованим ученицима. И ове године  школа је имала одзив на пријавама и изради научно-истраживачких 
радова Регионалног центра за таленте Лозница. Психолог је посредовао између ученика, наставника-ментора и координатора РЦТ 
Лознице, међутим, због проглашења ванредног стања у Републици Србији (због епидемије Covid 19, није реализована регионална 
смотра, као ни већина осталих нивоа такмичења.  Активност у Тиму за инклузивно образовање као координатор СТИО тима-помоћ 
учитељима и наставницима у креирању педагошког профила и рада са ученицима који наставу раде по прилагођеном или измењеном 
програму, сарадња са личним пратиоцима ученика. За ученике осмог разреда одржавао радионице из програма „Професионална 
оријентација на преласку у средњу школу“, по чијем пројекту школа ради више година. Психолог је тестирала заинтересоване ученике 
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тестом професионалних интересовања  као и КОГ-3. Сарадња и саветодавни рад настављен путем електронске поште са појединим 
ученицима, за време наставе на даљину. Помоћ Вршњачком тиму на презентацијама о дигиталном насиљу и свим облицима насиља.  
Учешће психолога у обележавању Дечје недеље, са учитељима 1-4. разреда. Учешће у организацији пробног завршног испита; психолог 
је вршио тестирање деце дорасле за упис у први разред, прикупљање социјалне анамнезе, интервју и саветодавни рад са родитељима.  

Сарадња са родитељима ученика:  

Психолог је разговарао са родитељима који су се самоиницијативно обраћали за разговор и помоћ, или је поједине родитеље по потреби 
позивао на разговоре. Са родитељима ученика причало се на тему психолошких и развојних карактеристикама деце која полазе у први 
разред, о методама и техникама учења, стицању радних навика, организовању времена за школске обавезе и ваннаставне активности, о 
специфичностима преласка у пети разред основне школе-са разредне на предметну наставу, о мотивацији, постављању граница у 
родитељству, исправном васпитном стилу, суштини награђивања и кажњавања, свим карактеристикама одређеног узраста детета итд. 
Психолог је обављао саветодавни рад са родитељима чија деца раде по ИОП-у, са родитељима чија деца имају проблеме у понашању, 
адаптацији, емоционалне проблеме, адолесцентске кризе и сл., као и са родитељима који су у процесу развода, са ученицима који су 
изненада остали без једног или оба родитеља,.. 

Сарадња са наставницима и одељенским старешинама: 

Психолог је свакодневно током године вршио консултације са наставницима и пружао помоћ у упознавању деце, њихове 
индивидуалности, социо-економске ситуације, породичне климе, карактеристикама личности појединих ученика, узрока промене 
понашања. Сарадња са одељенским старешинама посећивањем часова ОЗ-а  и решавање конфликтних ситуација међу ученицима и 
групама ученика. Радило се на унапређивању толерантнких и другарских односа унутар одељења и успостављању групне кохезије. 
Психолог је информисао наставнике искуственим запажањима која су битна за унапређење образовно-васпитног рада.  Учешће у 
организацији часова предметне наставе за ученике четвртог разреда (у матичној школи и у ИО), ради упознавања ученика са 
предметним наставницима који ће реализовати наставу у петом разреду. Педагог и психолог учествовале у активностима везаним за 
завршни испит, попуњавање „листе жеља“ и упис ученика у средње школе. У специфичним условима наставе на даљину, креирао 
одабране текстове и савете које су одељенске старешине објављивале у фасцикли ЧОС, на „Гугл“ платформи, са педагогом школе. 

Рад у стручним органима школе: Стална сарадња са педагогом и директором школе. Активно учешће на седницама Наставничког већа, 
Одељенских већа, Педагошког колегијума, Тимом за инклузију, Тимом за превенцију ученика од насиља, занемаривања, злостављања и 
дискриминације,Тимом за професионалну оријентацију, за самовредновање и вредновање рада школе, за обезбеђивање квалитета и 
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развој установе, за развој међупредметних компетенција и предузетништва, за РП, Ученички парламент, за сарадњу са породицом, 
Окружном уписном комисијом. 

Сарадња са стручним институцијама, друштвеном средином и стручно усавршавање: 

Остварена је конструктивна сарадња са Центром за социјални рад, НВО, Домом здравља, Општом болницом, Националном службом за 
запошљавање, Црвеним крстом, Општином Лозница, Интерресорном комисијом, МУП-ом, саобраћајном полицијом, свим основним и 
средњим школама (Актив стручних сарадника на нивоу општине), Центром за културу, Предшколском установом, Канцеларијом за 
младе, Окружном уписном комисијом и др. градским институцијама и организацијама. Стручно усавршавање ове године: „Инклузија 
од теорије до праксе 2“, „Спољашње вредновање установа – 2.круг“, „Обука наставника за наставу оријентисану ка исходима учења“, 
„Претпоставке успешне наставе“, „Развој животних вредности код ученика и партнерских односа с њиховим родитељима“, обука – 

„Систем за осигурање квалитета кроз јединство самовредновања и спољашњег вредновања“, „Формативно оцењивање и његова 
примена у дигиталном окружењу“ , вебинар- „Проговори да видим ко си-култура говора и усмено изражавање“, пружање 
психосоцијалне подршке грађанима Лознице у току ванредног стања (16.март-7.мај 2020.) Вођење документације: Психолог је водио 
дневник рада, месечне и годишње планове рада. Дао учешће у извештавању о реализацији образовно-васпитног рада школе.  

Ђурђина Симић, школски психолог 
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ИЗВЕШТАЈ РАДА ШКОЛСКОГ ПЕДАГОГА 
 
   На пословима школског педагога сам била ангажована са пуном нормом,тј.100%. 
Током школске године реализоване су планиране активности : 
-    учешће у изради ГПР школе за школску 2020/21.г.; 
-  учешће у праћењу реализације РП школе за школску 2019/20год. и изради полугодишњих саопштења ; 
(праћење кроз извештаје о реализацији – полугодишње и интерпретацији истог  на седницама ПК,ШО школе , Наставничком већу и 
Савету родитеља ,ради усвајања  ) 
-    учешће у изради Извештаја о раду школе  за школску  2019/20.г.; 
- учешће у изради , вредновању и ревидирању  2 ИОПa по прилагођеном програму и 2ИОПa по измењеном програму од  4-
8.разреда . Сарадња са Интерресорном комисијом (Давање мишљења, припрема документације за захтеве  , слање извештаја о 
реализацији тих ИОПа) и Окружном уписном  и здравственом комисијом у вези уписа ученика у средње школе. 
- рад у сарадњи са осталим члановима  тима школе за професионалну орјентацију , по пројекту МП и ГИЗ „ Програм 
професионалне орјентације,програм за ОШ“, учешћем у планирању и извођењу активности, изради извештаја  
-    израда свог  годишњег програма рада ;  
-    рад на унапређивању васпитно – образовне праксе : 
а) посета часовима-у свим разредима /,  
б ) посета ОЗ –ма (саветодавна предавања и дискусије  о учењу, оцењивању, планирању свог времена за рад... а у осмом разреду уз 
понеке од ових тема посебна пажња је обраћена на реализацију програма професионалне орјентације – предавање '' Како изабрати 
жељено занимање'', саветодавни разговори, благовремене информације о  конкурсима ,помоћ при набавци издања  „ Конкурс“ те обуци 
за  коришћење истог , учешће на заједничком родитељском састанку ученика 8.разреда у вези свих права и обавеза ученика,родитеља и 
школе до уписа у средњу школу 
 в) инструктивна помоћ одељенским старешинама, те предметним наставницима и новим ( у овој шк.год.) наставницима у њиховом 
раду, а посебно у реализацији ИОПа ( а и као помоћ на часу ) 
г) консултативни разговори са Директором,психологом, секретаром школе; 
д) послови у вези безбедности ученика ( креирање упитника за дежурне ученике, договор са наставницима око вођења књиге дежурства 
, праћење запажања са дежурства и реаговање по потреби а у сарадњи са Директором,дежурним наставником или   разредним 
старешином,ангажовање у реализацији пројекта „Безбедоносна култура младих“   ) и сарадња са представницима МУПа при 
реализацији пројекта на тему превенције и заштите од насиља ; 
ђ) технички и организациони послови при организовању 
* пробног завршног испита и завршног испита за ученика 8.разреда тестовима из српског језика , математике и комбинованог теста 
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*   дежурство за такмичење „Мислиша“ 
* е) учешће у корекцији распореда часова у сарадњи са задуженим наставницима и уз одобрење директора 
ж) помоћ при изради анкета у вези изборних предмета, одласка на сајам књига и фестивал науке, екскурзија, за потребе коришћења 
боравка у школи и сумирање података  
з) праћење реализације разредних  испита уз прављење распореда  и координационе послов 
и) рад као координатор школског тима за ПО  
 
-    рад у СОшколе : 
а) презентација ГПР школе и Извештаја о раду школе те реализацији РП , извештаји о постигнућима ученика и владању на 
класификационим периодима,такмичењима, завршном испиту , реализацији планираних активности, на седницама Наставничког већа и 
Школском одбору,  
б) учешће у раду одељенских и наставничког већа, Педагошког колегијума 
в)   пружање информација о ГПР школе и Извештаја о раду школе те реализацији РП , постигнућима ученика и владању на 
класификационим периодима,такмичењима,  реализацији планираних активности на састанцима  Савета родитеља; 
-   индивидуални или групни саветодавни разговори са ученицима, родитељима...; 
- задужено лице за унос података при упису ученикау 1.разред ОШ и заинтересованости родитеља за упис , рад на еПорталу 
-    испитивање спремности деце за полазак у школу : април-мај-јун 55 деце у матичној и  6оро деце у ИО,разговор са родитељима и 
анкетирање за изборне предмете  и боравак ,  и структуирању одељења 1.разреда у матичној школи у сарадњи са психологом школе, 
учитељима 1.разреда, тј.учитељима који су извели 4.разред и директором 
-праћење остваривања планираних активности у школи ; 
-сарадња са библиотекаром школе око уџбеника за следећу шк.год. , књига за награђене ученике ,  
-рад у Активу стручних сарадника на нивоу општине ; 
-сарадња са окружењем : 
а) просветним инспектором Лознице –за прегледање школске документације почетком године,реализације за прошлу шк.годину,  
б) са здравств.центром – помоћ при систематским,стоматолошким прегледимаи за вакцинацију  ученика у смислу пружања потребних 
информација и усаглашавања термина тих прегледа са распоредом часова ; у вези наградних конкурса о здравој исхрани 
в) са ПЦ – информисање о фестивалу дечијег филма за ученике 1.-4. разреда  ; обавештења поводом : предсаборског и саборског 
програма  и  такмичења рецитатора;  
г) са Центром за таленте – у вези тестирања ученика и повратне информације ученицима  
д) са предшколском установом ,нарочито са васпитачима који воде предшколске групе у оквиру наше школе а све у вези са ученицима 
који ће поћи у први разред 
ђ)са Лозничким новостима – припрема и слање чланка о такмичењу  
е) Центром за соц.рад и Центром за хранитељство-у вези заједничких активности,а због наших ученика који су и њихови корисници 
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ж) са сарадницима средњих школа у вези професионалне орјентације 

- стручно усавршавање, праћењем стручне литературе, консултативни разговори, прошла обукуе  
Акредитоване семинаре: 
*Претпоставке успешне наставе, Кат.бр. 68 
* Инклузија од теорије до праксе 2 ; Кат.бр.199,  

*„ Систем за осигурање квалитета кроз јединство самовредновања и спољашњег вредновања“ 

Трибине 

* Спољашње вредновање установа – 2.круг 

Вебинаре 

* Развој животних вредностти код ученика и партнерски односи с њиховим родитељима 

* Учимо креативно,градимо партнерства-квалитетнији рад са ученицима и њиховим родитељима 

*„Дигитални часови: бесплатни алати и платформе 

* Проговори да видим ко си 

 

 
 
-праћење постигнућа ученика на такмичењима и њихова популаризација- израдом школских обавештења  и  прилога за сајт  
школе ; 

-прегледање е-дневника и сугерисање на евентуалне исправке 

-координирање рада матичне школе и ИО у сарадњи са Директором , психологом и осталим наставницима 
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-шлан комисије за разредне испите и комисије за пријем у радни однос на одређено време-за библиотекара и на неодређено 
време –за наставнике предмета математика у матичној школи,Техника и технологија за школу и наставника математике у ИО 
Зајача 
-вођење документације 
 * Вођење евиденције о сопственом раду са ученицима, наставницима и родитељима, 
* Вођење ученичких досијеа  о раду са ученицима-заједно са психологом,  
* Израда  документације о свом раду: план  рада (годишњи и месечни), дневник рада, о посећеним часовима, о раду у стручним 
тимовима, комисијама... 
 * Припремање за реализацију активности предвиђених годишњим планом рада, 
  * Вођење евиденције о СУ (учешће на акредитованим семинарима, стручним/научним  скуповима, реализација акредитованог 
семинара) 
- координатор за ЗИ и дежурни наставник на ЗИ 
-израда извештаја о настави на даљину, успеху и владању ученика на класификационим периодима 
-рад у психолошком саветовалишту за грађанство, током марта и априла , а по одлуци локалног кризног штаба 
- задужена особа за праћење и укључивање ученика миграната у нашу школску средину, писање месечних извештаја 
координатору за рад са мигрантима, давање упустава наставницима према добијеним инструкцијама за писање планова и 
школског извештаја за ове ученике / у нашој школи су били: ученик 8.раз. до краја 1. тромесечја, а ученик мигрант у 6.разреду 
на краја 1.полуг. 
 
      Школски педагог је члан многих школских тимова :за заштиту деце од насиља, за ПО као координатор тима,СТИО ,за 
развој школских програма ,за обезбеђивање квалитета и развоја установе, за развој међупредметних компетенција и 
предузетништво,за  израду докумената ПРШ,ИРШ,РП и праћење реализације истих,члан Педагошког колегијума школе и 
члан школског тима за спровођење завршног испита као координатор и дежурни наставник. 
 
     Аналитичко-истраживачки рад је био рад на е-упису и самовредновању ВО праксе , од стране родитеља и наставника. 
    Многе од активности су се преплитале са радом школског психолога, те смо максимално сарађивале. 
    Сарадња са Директором, пом.директора, наставницима и секретаром је била стална или бар честа,већ по потреби. 
    Планиране активности у току године реализоване у потпуности. 

Школски педагог  Јелица Павловић 
 

 



[94] 
 

ИЗВЕШТАЈ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ   

    У матичној школи у Лозници заступљено је једно радно место библиотекара. Библиотекар има план и програм рада који је 
реализован у потпуности. Библиотека поседује књиге инвентара монографских публикација за наставнике и ученике, док књигу 
инвентара серијских публикација не поседује и књиге се заводе у свесци намењеној за те публикације. Од серијских публикација у 
библиотеку доспева школски часопис – Педагошка стварност. 
   Министарство просвете, науке и технолошког развоја је у току школске 2019/20. године издвојило новчана средства за школе, 
односно за богаћење библиотечког фонда. Школа је добила износ од 78.000,00 динара. Библиотекар школе је у сарадњи са директором 
и формираним тимом одабрала књиге, енциклопедије. Један део добијених књига, лектира, енциклопедија прослеђен је у ИО Пасковац, 
и школи у Зајачи.  
   Ученичка библиотека поседује 7925 књига, док наставничка библиотека располаже са 2956 уџбеника и приручника. Школа је 
куповином обогатила и наставнички и ученички фонд.  
  Почетком школске године дистрибуирано је библиотеци 19 приручника и уџбеника (као поклон од неколико издавача) наставницима. 
Издавачке куће понудиле су ученицима млађих разреда дечију штампу. Ученици су се определили за дечије новине „Школарка“. 
Библиотекар води рачуна о поруџбинама и уплатама. 
  Школска година почела је сређивањем књига по полицама, одржавањем, чувањем, попуњавањем картица, прикупљањем књига. 
   У октобру библиотека је примила нове чланове, кориснике, ученике 1. разреда које су учитељи упознали са библиотекаром. 
Библиотекар је упознао ученике са радом библиотеке, коришћењем и чувањем књига. 
  Библиотекар од почетка школске године сарађује са наставницима око утврђивања обраде лектире. Ученици млађих разреда осим 
обавезне лектире читају и књиге по слободном избору, док ученици старијих разреда углавном читају само обавезну лектиру. 
  Током школске године остварена је сарадња са родитељима. Ове године није реализован одлазак на Сајам књига у Београд. 
  Урађена је анкета о библиотечком пословању и прослеђена у базу. 
   Поред наведених послова који се редовно обављају у библиотеци око сређивања књижног фонда и вођења евиденције о издавању 
књига корисницима, библиотекар се и стручно усавршава.  
  Као и сваке године и ове школа је наградила одличне ученике поклон књигом. Наша библиотека као и велики број библиотека широм 
Србије има рачунар и тако се на једном месту налазе сви подаци.  
 Од марта месеца библиотекар је учествовао са наставницима и стручним сарадницима у новој процедури за избор уџбеника, 
информисање родитеља и ученика, уношење података у апликацију којом се стање пријављује МПНТР, спроведен је програм 
бесплатних уџбеника. 
Библиотекар води дневник рада и задужен је да редовно ажурира Летопис школе. 

                                                                                      Библиотекар:  Јелена Алексић                                                                                                                                              
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Извештај о раду Стручног већа за разредну наставу  

 

Стручно веће за разредну наставу чини 15 учитеља, 2 наставника енглеског језика 

 2 наставника изборног предмета ( веронауке) и 1 учитељ у боравку. План рада је континуирано оствариван почев од првих припрема за 
школску 2019/2020. и пријемом првака, затим одржавањем свих наставних и ваннаставних активности, седница, угледних часова и 
посећивањем семинара за стручно усавршавање. 

16.марта 2020.године проглашењем ванредног стања због COVID-19, школске установе су 17.03.2020. одлуком Министарства просвете 
прешле на online наставу. 

Активности Стручног већа за разредну наставу по месецима: 

Август, 2019. 

 Извршено је упознавање са изменама Наставног плана и програма (пројектна настава, исходи, ваннаставне активности,...);  

 Формирана су одељења првог разреда;  

 Урађен је распоред наставника по већима (разредна настава, енглески језик); 

  Урађен је распоред одељења по учионицама; 

  Сва школска документација је благовремено завршена;  

 Израђени су и усвојени годишњи планови рада;  

 Израђени су и усвојени обрасци за вођење школске документације: годишњи и месечни планови, као и предлог за дневне припреме. 
Договорено је да се предају и у електронској и у штампаној форми; 
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  Урађени су и усвојени распореди часова редовне наставе и усклађени са часовима грађанског васпитања и верске наставе, енглеског 
језика, као и распоредом коришћења фискултурне сале; 

  Урађени су и истакнути распореди контролних и писмених задатака по већима;  

 Урађен је предлог распореда одржавања угледних часова; 

  Организован је рад продуженог боравка (време, простор, исхрана, родитељски састанак,...);  

 Направљен је распоред дежурстава наставника у холу и дворишту  

 Обављен је избор дечје штампе и часописа; 

 Руководиоци већа су дали предлоге акредитованих семинара за стручно усавршавање и направљен је план;  

 Одређени су дани отворених врата;  

 Направљен је списак потраживања нових наставних средстава; 

  Потврђене су дестинације и реализатори наставе у природи, излета, посета,...  

 Потврђени чланови тимова и комисија;  

 Учитељице Оливера Милановић, Мирослава Видовић-Митровић и Радмила Лукић су припремиле приредбу за прваке која је 
реализована 1.септембра 2019. 

  Договорено је да се родитељски састанци свих одељења одрже до 05.09.2019. због избора представника за Савет родитеља;  

 У сарадњи са педагогом школе обављен је договор о начинима рада и програмским 

садржајима које треба прилагодити ученицима.  

  Израђени су и индивидуални образовни планови за поједине ученике са сметњама и тешкоћама у развоју. 
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  На првом и трећем класификационом периоду вршена је анализа успеха, а на полугодишту су утврђивани успех и дисциплина 
ученика. 
   На крају школске године, сви одлични ученици су награђивани вредним књигама и похваљени од стране Наставничког већа. 
  Чланови Стручних већа су износили запажања о свом раду. Задовољни су како својим радом, тако и сарадњом са родитељима и 
колегама. 
  Напоменуто је и истакнуто је да је инклузивна настава успешно обављена на задовољство свих учесника. 
  Сумирани су резултати рада током школске 
 

Септембар, 2019. 

 02.09. - Почетак нове школске године, свечани пријем првака, нови наставни кадар, саобраћајна полиција и посебно задужени од 
стране вд директора школе, од ненаставног особља, дежурају испред школе . 

 01.09. до 30.09.2019. године - компанија FORMA IDELAE за ученике првог разреда расписала ликовни конкурс под називом: 
НАЦРТАЈ, ОБОЈИ И ОСВОЈИ  

 03-05.09. - одржани појединачни родитељски састанци (изабрани нови чланови за Савет родитеља)  

 04.09. - Основнa школa “14.октобар“ у Драгинцу организује по 34. пут манифестацију „Дани дечје поезије и прозе“;  

 17.09. - предавање за ученике I разреда тема „Деца у саобраћају“  

 18.09. - пројекат ЧАРОБНИ КУТАК је реализован на улазу у школско двориште у Зајачи, у коме су учествовали ученици од 1.-  4. 
разреда ИО Зајача, заједно са својим учитељицама Миланком Васиљевић и Светланом Ђурић. Подржали су га и родитељи ученика 
својим радом, на уређивању и улепшавању дворишта школе.  

 26.09.- медијски испраћенообележавање дана страног језика у нашој школи на ТВ Лотел + и ТВ Подриње- као локалним медијима , на 
сајту Друштва за стране језике и књижевности те и на ТВ Н1 и на сајту СПЦ  

 10.10. -систематски прегледи ученика 3.разреда у Дому здравља „Др.М.Марин“ Лозница  
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 7-13.10. -Дечија недеља, под слоганом „ ДА ПРАВО СВАКО – ДЕТЕ УЖИВА ЛАКО“. Ученици наше школе су узели учешћа у 
Дечијем вашару/  

 8.10. и Маскенбалу  

 10.10. Учествовали су у изради порука са дечијим правима, која украшавају школски ходник. 

  11.10. - је одржана је одржана хуманитарна трка „За срећније детињство“  

 16.10.2019. - Октобар месец је месец здраве исхране, а Светски дан хране 16. октобар обележавао се у нашој школи кроз пријектну 
наставу. 24. октобра наша локална станица РТВ Подриње је направила прилог о томе, са посебним освртом на сарадњу са Општом 
болницом, која је едуковала ученике 4. разреда о здравој и правилној исхрани.  29.10. - предавање за ученике 4.разреда по Пројекту 
МПНТР „ Безбедности деце...“, теме безбедност деце на интернету, насиље и психоактивне супстанце.  

 30.10. – посета биоскопској представи ученика 1-4.разреда у оквиру програма фестивала KIDS FEST  

Новембар, 2019. 

  1.11. - Посета помоћника градоначелника Љубинка Ђокића и просветног инспектора Гордане Стојановић школи, у оквиру које је 
свим ученицима 1. разреда уручен ПАЖЉИВКО – књига о безбедности деце у саобраћају. Медијски испраћено на локалним ТВ.  

 8.11 .-Прослава Дана школе , заједно са музичком школом „Вук Караџић“ из Лознице у Дому културе.  

 19.11. - предавање за ученике 4. разреда по Пројекту МПНТР „ Безбедности деце...“, теме: Полиција у служби грађана и Насиље као 
негативна друштвена појава . 

  Комисијски изабрана агенција Подриње ТУРС ДОО Лозница за реализацију наставе у природи, Дивчибаре,одмаралиште „Стеван 
Филиповић 

 21.11. - извршена резервација за организовање семинара у школи .Тема „“Претпоставке успешне наставе“, Кат.бр.68, К3, П4. Термин 
8.децембар. - извршена пријава, учитељице Зорице Јањић и наставнице енглеског језика Светлане Самуровић, за обуку у креирању 
дигиталних налога;  
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 22.11- У оквиру акције Рода компаније која је покренула акцију „2000 кошаркашких лопти за будуће асове“, наша школа, 
ангажованошћу наших ученика, успела је да освоји 10 кошаркашких лопти марке Molten.  

 

Децембар, 2019. 

 4.12.-Ученички парламент је покретач новогодишње акције „ШИРИМО РАДОСТ“. Сакупљају се слаткиши/сланиши, играчке и 
школски прибор. И међусобног слања, између ученика 1-8.разреда, новогодишњих честитки . 

 7.12.-одржано општинском такмичењу из математике за ученике 3-8.разреда. Ученици наше школе су остварили следеће резултате: 
Милан Дивљановић 3/2 – 3. место, учитељица Милка Томић ,Матеја Перић 4/1 – 1. место, учитељица Зорица Јањић,   18.12.2019. 
године, ученици другог разреда са својим учитељицама Мирјаном Ћосић и Горданом Симић, посетили су Лотел телевизију у оквиру 
реализације ваннаставних активности. Прилог о нашој посети и интервију учитељица, на телевизији биће емитован у оквиру 
новогодишњег програма Лотела.  

 26.12.- Екипа школе у саставу Николина Пајић 4/1, Ђурић Ђурђина и Стојановић Милица 4/2, је освојила 2.место на квизу Црвеног 
крста „Ко зна више о Црвеном крсту и здрављу“. Екипу припремале учитељице Зорица Јањић и Жељка Дејановић 

 27.12.-учествовање у новогодишњем базару, који организује ТОГЛ, ученика 2. и 4.разреда  

 26-27.12.-приредбе поводом Нове године  

 30.12.- Пројекат „БОЖИЋ“ 

објављен je на сајту Патријаршије СПЦ у Београду. Реализатори: Сања Симић де Граф, Тијана Васић, Бранко Поповић, Жељка 
Дејановић, Зорица Јањић, Миланка Васиљевић, Светлана Ђурић и Владан Андрић.  

Јануар, 2020. 
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 14.1.- приредба ученика 4.разреда за ученике 1-3.разреда, о обичајима за Божић / приредбу снимали ТВ Подриње и емитоваће данас 
на свом програму. Као и ТВ ЛОТЕЛ  15.1.- предавање за ученике 4. разреда по Пројекту МПНТР „ Безбедности деце...“,    21.1.-
презентација уџбеника за нови 3. и 7.разред ИК Нови Логос, Фреска, Клетт  

 24.2.-почетак 2.полугодишта школске 2019/2020.год.   

Март, 2020. 

 2.3.-почела надокнада од продужетка зимског распуста, као предчас 1.смене и час после 2.смене  

 9.03. - Окружни ниво из Математике , Матеја Перић 4/1 – 1.место , учитељица Зорица Јањић  

 16.03.2020. - Због проглашења ванредног стања услед пандемије Корона вируса, настава ће се од 17.03.2020.године одвијати на 
даљину. 

 16.05. Резултати „Мислиша“ 

-Први разред: Петровић Гаврило 1/1 – похвала, Станимировић Лука 1/1 – похвала. Учитељица Милановић Оливера; 

-Други разред: Туфегџић Сава 2/1 – похвала, Јанчић Душица 2/2 – трећа награда,   

 -Трећи разред: Лукић Анастасија 3/6 – похвала, Љубинковић Милица 3/6 – трећа награда. Учитељ Андрић Владан; 

 17.05. Пројекат „Моје место – мој водич“, ученика 1/3. 

 23.03.2020. Пројектна настава: „ВАСКРШЊЕ ЧАРОЛИЈЕ“ 

од 1. – 4. разреда, НА ДАЉИНУ 
Пројектна настава: „ВАСКРШЊЕ ЧАРОЛИЈЕ“ 
*Тема пројектне наставе била је „ВАСКРС“ 
УЧИТЕЉИ КОЈИ СУ РЕАЛИЗОВАЛИ ПРОЈЕКАТ: 
1. РАЗРЕД: Оливера Милановић 1/1, Мирослава Видовић – Митровић 1/2, Радмила Лукић 1/3 
2. РАЗРЕД: Гордана Симић 2/1 и Мирјана Ћосић 2/2 
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4. РАЗРЕД: Зорица Јањић 4/1 
ИО ГОРЊА БОРИНА: Владан Андрић 3.разред 
ИО ПАСКОВАЦ : Милица Стефановић 2. и 4. разред и Снежана Цветиновић 1. и 3. разред 
 28.06.  Пројектна тема за крај другог разреда: „То смо ми“ 
Креатори пројекта:  Гордана Симић 2/1  и  Мирјана Ћосић  2/2 
 

*Стручно усавршавање 

Планирано је да се стручно усавршавање ван установе реализује учешћем на семинарима и вебинарима према склоностима и 
могућностима, а у установи држањем угледних часова, активностима око прослава и обележавања значајних манифестација, 
такмичења, смотри..  

На крају школске године, сумирати и предати педагогу, извештај о стручном усавршавању у установи и ван ње. 

Сумирани су резултати рада током школске 2019/2020. 

Истакнути су проблеми са којима се ученици сусретали током ове школске године и током наставе на даљину, као и то како их 
превазићи у наредној школској години. 

 

Руководилац   Стручног актива : 
Мирјана Ћосић 

 

Стручно веће друштвено-језичког смера 

Стручно веће друштвено-језичког смера чине наставници српског језика Татјана Ђурић, Жељка Марковић, Јелена Којић и Наташа 
Максимовић Вучетић, наставници енглеског језика Светлана Самуровић, Бранка Петковић, Петар Косовац и Сања Симић де Граф, 
наставнице италијанског језика Мирјана Марковић и Поповић Снежана, наставница руског језика Слађана Живановић, наставнице 
историје Весна Митровић и Савић Милосава. Руководилац стручног већа је Сања Симић де Граф.  
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Матична школа 

Наставник Предмет 
Одељења у којима 
предаје 

Одељ. 
стар. 

Жељка 
Марковић Српски језик 

6/1, 6/2, 8/1, 8/2, 
8/3 6/1 

Сања 
Радонић 
мења Татјану 
Ђурић Српски језик 

5/1, 5/2, 5/3, 7/1, 
7/2 7/1 

Јелена Којић Српски језик 7/2 – 

Сања де 
Граф Симић Енглески језик 

2/1, 2/2, 4/1, 4/2, 
8/1, 8/2, 8/3, 8/4 – 

Светлана 
Самуровић Енглески језик 

1/1, 1/2, 1/3, 3/1, 
3/2, 5/1, 5/2, 5/3, 
6/1, 6/2 – 

Бранка 
Лукић Енглески језик 3/3, 7/1, 7/2 

 

Мирјана 
Марковић 

Италијански 
језик 

5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 
6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 
8/2, 8/3 5/1 
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Милосава 
Савић 

Свакодневни 
живот у 
прошлости 

6/1, 6/2, /7/1 

  – 

Весна 
Митровић Историја 

5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 
6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 
8/2 ,8/3 – 

  

Издвојено одељење-Зајача 

Наставник Предмет 
Одељења у 
којима предаје 

Одељ. 
стар. 

Наташа 
Вучетић- 
Максимовић Српски језик 5/4, 6/3, 7/3, 8/4 7/3 

Сања де Граф 
Симић Енглески језик 

1/3, 2/4 – 
комб.одељ. ИО 
Зајача, 

3-р. Г.Борина, 

8/4 – 

Петар Косовац Енглески језик 1/3, 2/4 
комб.одељ.  ИО 

6/3 
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Пасковац 

5/4, 6/3, 7/3 

Слађана 
Живановић Руски језик 5/4, 6/3, 7/3, 8/4 – 

МилосаваСавић Историја 7/4, 8/4 – 

Весна 
Митровић Историја 5/4, 6/3 

 

 
 
У току школске 2019/2020. године одржано је девет седница Стручног већа друштвених наука. Све планиране активности до 
проглашења пандемије Ковид-19 су реализоване како је и планирано а наког увођења наставе на даљину Стучно веће је у скаду са 
дописима и препорукама Министарства просвете одржавало онлајн састанке. 
 
Стручно веће је ове школске године посебну пажњу посветило интегративној настави и јачању међупредметних компетенција. Циљ да 
се што више наставника укључи у овакав вид наставе је постигнут где је осварена изузетна сарадња са осталим стручним већима, а што 
је редовно било договарано и на Педагошком колегијуму. У оваквом виду наставе учествовали су директорка, наставници и помоћни 
радници као својеврсни практични асистенти у радионичарској настави, а успели смо овом наставом и да укљицимо и спољашње 
окружење-родитеље, локалну заједницу, медије и одличну сарадњу са Гимназијом кроз пројекат ,,Европски дан језика“ и Кућом спаса 
за малолетне мигранте који су такође дали свој допринос. Кроз пројекат везан за патријарха Павла остварили смо одличну сарадњу са 
Патријаршијом СПЦ у Београду и овај вид наставе коју је наставница Сања Симић де Граф предочила главном и одговорном уреднику 
сајта Патријаршије протођакону Радомиру Ракићу, а на предлог новинарке и књижевнице Зорице Зец, био је мотив за одржавање 
изложбе ,,Портрети Патријарха Павла“ Марка Вујичића и промоције књиге ,,Вујански крст Патријарха Павла“ Слободана Радуловића у 
Специјалној Болници за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 
 
Реализовани пројекти интегративни пројекти: 
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1. Европски дан језика https://osvukloznica.wordpress.com/aktivnosti/projektiunastavi/evropskidanjezika/ 
2. Светски дан здраве хране https://osvukloznica.wordpress.com/aktivnosti/projektiunastavi/svetskidanzdravehrane/ 
3. Европски дан науке https://osvukloznica.wordpress.com/aktivnosti/projektiunastavi/evropskidannauke/ 
4. Патријарх Павле https://osvukloznica.wordpress.com/2019/11/20/patrijarhpavle/ 
5. Божић и Нова година https://osvukloznica.wordpress.com/aktivnosti/projektiunastavi/bozic-novagodina/ 

 
Публикације за школску 2019/2020. годину 

ОБЈАВЕ НА САЈТУ ДРУШТВА ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ У БЕОГРАДУ: 

1. Час пројектне наставе који је наставница енглеског језика Сања Симић де Граф реализовала прошле школске године у одељењу 8-1 „Употреба 
прошлих времена кроз познате песме енглеског говорног подручја“ објављен је на сајту Друшва за стране језике као пример добре праксе. 
http://www.dsjksrbija.rs/европски-дан-језика/ризница/ 

2. Обележавање Европског Дана језика у нашој школи  

http://www.dsjksrbija.rs/европски-дан-језика/ризница/ 

 

ОБЈАВЕ У ПРОСВЕТНОМ ПРЕГЛЕДУ: 

5. Пројекат Европски дан језика. Реализатори Сања Симић де Граф, Жељка Марковић, Тијана Васић, Јелена Трипковић, Мирјана Марковић и 
директорка Анета Ракић, 10 октобар, број 1068 

6. Пројекат ,,Животиње”, број1071. Реализатори Сања Симић де Граф, Миланка Васиљевић, Светлана Ђурић, Слађана Живановић, Гордана Симић, 
Мирјана Ћосић, Бранко Поповић, Мирослав Секулић, Раденко Томић, Јелена Трипковић 

7. Пројектна настава и вршњачко учење: Енглески у нашој школи, 7. Новембар, број 1072 Реализатор Сања Симић де Граф 
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8. Интегративна додатна настава: Српским научницима у част, 21-28.мај 2020., број 1089,Реализатори: Сања Симић де Граф (координатор 
пројекта), Владан Митровић, Мирјана Марковић и Јелена Трипковић 

ЗБОРНИЦИ РАДОВА 
 

Збoрник радова Дигитални час Министарства трговине: 

4. „Свети Јован Крститељ“, реализатори: наставница Сања Симић де Граф и вероучитељ Бранко Поповић 
http://zbornikradova.mtt.gov.rs/rangLista/2 

5. „Аnimals“, реализатори: наставнице Сања Симић де Граф и Јелена Трипковић http://zbornikradova.mtt.gov.rs/rangLista/2 
6. ,,Питагорина теорема“, реализатори: Сања Симић де Граф и Јелена Трипковић  
  http://zbornikradova.mtt.gov.rs/rangLista/1 

 

ОБЈАВЕ НА САЈТУ ПАТРИЈАРШИЈЕ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ У БЕОГРАДУ: 
 

6. Час интегративне наставе Вавилонска кула и празник Педесетнице објављен је на сајту Патријаршије СПЦ у Београду. 
Реализатори часа су били Сања Симић де Граф, Тијана Васић, Жељка Марковић и ЈеленаТрипковић: 
 http://www.spc.rs/sr/vavilonska_kula_praznik_pedesetnica_dva_dogadjaja_koja_odslikavaju_odnos_ljudi_prema_bogu 

7. Час посвећен патријарху Павлу, реализатори Тијана Васић и Сања Симић де 
Граф: http://spc.rs/sr/interaktivni_chas_u_loznici_na_temu_koliko_poznajemo_patrijarha_pavla 

8.  Пројекат „БОЖИЋ“ објављен je на сајту Патријаршије СПЦ у Београду. Реализатори: Сања Симић де Граф, Тијана Васић, 
Бранко Поповић, Жељка Дејановић, Зорица Јањић, Миланка Васиљевић, Светлана Ђурић и Владан Андрић. 
http://spc.rs/sr/veronauka_uloznici_kroz_interaktivni_rad 

9. Тематски дан „Свети Јован Крститељ“ у ИО Зајача oбјављен је на сајту СПЦ у Београду. Реализатори ове активности су Сања 
Симић де Граф и Бранко Поповић. http://spc.rs/sr/tematski_dan_sveti_jovan_krstitelj_u_io_zajacha 

10. Пројектна настава на даљину-Васкрс на енглеском језику, реализатор Сања Симић де Граф 
http://spc.rs/sr/projektna_nastava_na_daljinu_na_temu_vaskrs_na_engleskom_jeziku_u_osh_vuk_karadzhitshloznica 
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ОБЈАВЕ НА САЈТУ ЗА ПРАВОСЛАВНУ ВЈЕРОНАУКУ У ШКОЛАМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У БАЊОЈ ЛУЦИ: 

5. Час интегративне наставе посвећене Европском дану језика је објављен на сајту за Православну вјеронауку у Бањој 
Луци: https://www.vjeronauka.net/pravoslavne-novosti/vavilonska-kula 

6. Час посвећен Патријарху Павлу, реализатори Тијана Васић и Сања Симић де Граф: https://www.vjeronauka.net/pravoslavne-novosti/patrijarh-
pavle-10-godisnjica-predavanje-u-os 

7. Пројекат Божић и Нова година – Вертикално и хоризонтално повезивање наставе кроз божићне и новогодишње празнике у ОШ „Вук Караџић“, 
Лозница: https://www.vjeronauka.net/pravoslavne-novosti/vetikalno-i-horizontalno-povezivanje-nastave 

8. Васкрс, реализатори Сања Симић де Граф, Жељка Дејановић, Миланка Васиљевић и Светлана Ђурић https://www.vjeronauka.net/pravoslavne-
novosti/projektna-nastava-o-vaskrsu 
 

 

ПРИЛОГ НА ТВ ЛОТЕЛ, ЛОЗНИЦА 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kpT_ODVLFNs&feature=emb_title 

 

ЗЕЛЕНА УЧИОНИЦА 

8. Употреба веб-алата у настави, аутор и реализатор Сања Симић де Граф https://zelenaucionica.com/upotreba-veb-alata-u-nastavi-
primer/ 

9. „Зашто је интегративна настава један од најсавршенијих облика наставе“ , ауторски чланак Сање Симић де Граф, реализатори-
Анета Ракић, Јелена Трипковић, Мирјана Марковић, Жељка Марковић, Тијана Васић, Владан Митровић и Сања Симић де Граф 
(координатор) 
 https://zelenaucionica.com/zasto-je-integrativna-nastava-jedan-od-najsavrsenijih-oblika-nastave/ 

10. Настава на даљину у (не)реалном времену https://zelenaucionica.com/nastava-na-daljinu-u-nerealnom-vremenu/ ауторски чланак 
Сање Симић де Граф 
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11. Школа не треба да буде смараоница већ креативна радионица ауторски чланак Сање Симић де Граф 
https://zelenaucionica.com/skola-ne-treba-da-bude-smaraonica-vec-kreativna-radionica/ 

12. Савети професорке родитељима, ауторски чланак Сање Симић де Граф 
 https://zelenaucionica.com/savet-profesorke-roditeljima-ne-trebaju-vam-privatni-casovi-jezika-evo-kako-da-sami-naucite-decu/ 

13. Онлајн настава: Шта је посао наставника, а шта посао родитеља, ауторски чланак Сање Симић де Граф 
https://zelenaucionica.com/onlajn-nastava-sta-je-posao-nastavnika-a-sta-posao-roditelja/ 

14. Проблеми наставе на даљину са могућим решењима https://zelenaucionica.com/problemi-nastave-na-daljinu-sa-mogucim-resenjima/ , 
ауторски чланак Сање Симић де Граф 

Портал о здрављу беба, деце и тинејџера Мој педијатар 

https://www.mojpedijatar.co.rs/nastava-na-daljinu-u-nerealnom-vremenu/ 

МРЕЖА ЗА ИЗГРАДЊУ МИРА (211 чланица, 190 организација чланица и 21 школу) 

1.Зашто је интегративна настава један од најсавршенијих облика наставе, ауторски чланак Сање Симић де Граф, реализатори-
Анета Ракић, Јелена Трипковић, Мирјана Марковић, Жељка Марковић, Тијана Васић, Владан Митровић и Сања Симић де Граф 
(координатор)  https://www.mreza-mira.net/vijesti/obrazovanje/zasto-je-integrativna-nastava-jedan-od-najsavrsenijih-oblika-nastave/ 
2. Употреба веб-алата у настави, аутор и реализатор Сања Симић де Граф https://www.mreza-mira.net/vijesti/obrazovanje/upotreba-
veb-alata-u-nastavi/ 

 

ОБЈАВЕ НА САЈТУ ЛОЗНИЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ: 

2. Европски дан језика, који је обележен у нашој школи на занимљив начин, кроз квиз такмичење у сарадњи са гимназијом „Вук Караџић“, у којем 
су учествовале две екипе које су се састојале од ученика и наставника обе школе, пропраћен је на следећем линку: 

 

https://www.loznickagimnazija.edu.rs/index.php/огласна-табла/669-обележен-европски-дан-језика 

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА 
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.-Такмичења 

На општинском такмичењу из енглеског језика ученик Урош Ненадовић 8/3 је освојио 3. место. Предметни наставник Сања Симић де Граф. Наша 
школа је била домаћин општинском такмичењу у страним језицима (другом страном језику). Елена Игњатовић, ученица 8/3 је освојио 3. место. 
Предметни наставник Мирјана Марковић. Оба ученика остварила најбољи резултат у Општини. 

 

Општински ниво из Књижевне олимпијаде 

Александра Степанић 7/ 1 – 3. место 

Маја Стефановић 7/1 – 3. место 

Предметни наставник Сања Радонић 

На општинском такмичењу из историје: 

Ненад Дивљаковић 8/1 – 1. Место 

Верица Јанчић 8/3 – 2. место 

Лазар Ћоралић 8/2 – 3. Место 

Александра Степанић 7/1 – 3. место 

Предметни наставник Весна Митровић 

На окружном такмичењу из италијанског језика, као другог страног језика, Елена Игњатовић, ученица 8/3 је освојила 3. место. Предметни 
наставник Мирјана Марковић. 

 На окружном такмичењу из енглеског језика ученик Урош Ненадовић 8/3 је освојио 2. место. Предметни наставник Сања Симић де Граф. 
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. 

Радови наших наставника у Зборнику радова „Дигитални час“ 
У Збирник радова Дигитални час Министарства трговине, ушла су 3 рада наставника наше школе: 

 „Свети Јован Крститељ“, реализатори: наставница Сања Симић де Граф и вероучитељ Бранко Поповић 
 „Аnimals“, реализатори: наставнице Сања Симић де Граф и Јелена Трипковић 
Кликните на линк: http://zbornikradova.mtt.gov.rs/rangLista/2 
 „Питагорина теорема“, реализатори: Сања Симић де Граф и Јелена Трипковић 
Кликните на линк: http://zbornikradova.mtt.gov.rs/rangLista/1 
 

 
  
Активности које су реализоване током школске 2018/ 2019 године: 
-8.09.2019. Ученици осмог разреда презентовали су њихов прошлогодишњи пројектни задатак из енглеског језика  садашњим ученицима седмог 
разреда који су урадили су заједно са својом наставницом енглеског језика Сањом Симић де Граф пројектни под називом „Вокабулар и граматика 
енглеског језика за седми разред“ којим је обухваћено целокупно градиво седмог разреда кроз граматику и вокабулар. Тада су се ученици 
потрудили да тај пројекат обогате и занимљивим вежбицама као што су асоцијације, осмосмерке и друге корисне вежбе помоћу којих се лакше 
савладавају наставни садржаји https://osvukloznica.wordpress.com/2019/09/11/vrsnjackoucenje/ 

-Дана 20.09.2019. започели смо интегративном наставом која је у себи садржала следеће предмете – српски језик, енглески језик, 
италијански језик, математику и веронауку. Реализатори ове наставе су ученици осмих разреда, директорка Анета Ракић  и наставници 
Жељка Марковић, Сања Симић де Граф, Мирјана Марковић, Јелена Трипковић и Тијана Васић, професори лозничке гимназије, 
Посебну част нам је приредио ученик-мигрант Азиз који је асистирао у овом пројекту. Овај пројекат пропратили су лознички медији. 

-15.10.2019. поводом Светског дана здраве хране на нивоу школе одржане су креативне радионице, квизови и пројектна настава у којој 
су учествовали скоро сви учитељи и наставници Сања Симић де Граф, Тијана Васић и Јелена Трипковић. 
https://osvukloznica.wordpress.com/aktivnosti/projektiunastavi/svetskidanzdravehrane/ 
 

- 24.10.2019. Организован одлазак ученика од 5-8. разреда на Сајам књига Са ученицима ишли задужени наставници: Васић Тијана, 
Наташа Максимовић Вучетић и педагог Јелица Павловић. 
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- Дана 7.11.2019. обележен Европски Дан науке кроз интегративну наставу физике, математике, енглеског језика и италијанског језика. 
Одличили смо да овај тематски дан буде посвећен нашим научницима Николи Тесли и Милеви Марић. Реализатори ове наставе су 
ученици осмих разреда и наставник физике Владан Митровић, наставница математике Јелена Трипковић, наставница италијанског 
језика Мирјана Марковић и наставница енглеског језика Сања Симић де Граф. 
https://osvukloznica.wordpress.com/aktivnosti/projektiunastavi/evropskidannauke/ 
-Дана 19.11.2019. тачно на десетогодишњицу сахране омиљеног нам патријарха Господина Павла, који се упокојио у Господу 15.11.2009. 
вероучитељица Тијана Васић и наставница енглеског језика Сања Симић де Граф одржале су предавање ученицима седмог и осмог разреда 
посвећено блаженопочившем Патријарху. Часу присуствују директорка школе Анета Ракић, педагог Јелица Павловић, наставница историје 
Милосава Савић и помоћни радник Славко Тешмановић https://osvukloznica.wordpress.com/2019/11/20/patrijarhpavle/ 

 

-26.12.2019.  У Зборник радова Дигитални час Министарства трговине, ушла су 3 рада наставника наше школе: 
 „Свети Јован Крститељ“, реализатори: наставница Сања Симић де Граф и вероучитељ Бранко Поповић 
 „Аnimals“, реализатори: наставнице Сања Симић де Граф и Јелена Трипковић 
Кликните на линк: http://zbornikradova.mtt.gov.rs/rangLista/2 
 „Питагорина теорема“, реализатори: Сања Симић де Граф и Јелена Трипковић 
Кликните на линк: http://zbornikradova.mtt.gov.rs/rangLista/1 
 

-Настава на даљину 17.03.2019.  

- 14.04.202о. Онлајн тест (први пробни завршни испит) за самопроцену знања преко платформе mojaucionica.gov.rs.  

 
-Реализација посебних часова наставе за ученике од 5. до 7. разреда ће у периоду од 8.6.2020. до 15.6.2020. године. 

-Наставна година за ученике 8. разреда завршшила  се у петак 5.6.2020. године. 

-Тест из српског језика и комбиновани тест ученици преузели су у понедељак 1.6.2020. у школи. 

-Посебни часови наставе на којима је ученицима 8. разреда дата  могућност да покажу бољи ниво постигнућа из одређеног наставног предмета, 
организовани у периоду од 1.6.2020. до 5.6.2020. године. 
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-Од среде 3.6.2020. до 15.6.2020. године школа организује припрему за полагање завршног испита( припремна настава) у складу са исказаним 
потребама ученика. 

-Завршни испит ученици полагали 17., 18. и 19.6.2020. године. 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА  

 

У школској 2019/2020. Чланови Стручног већа су својим изузетним залагањем остварили значајан број поена стручног усавршавања у 
установи кроз угледне часове и друге видове активности који улазе у стручно усавршавање. Учествовали су на семинарима а увођењем 
ванредног стања имали су вебинаре како обавезне тако и оне за које су се сами одлучили да похађају.  

 

 
Руководилац Стручног већа: 
Сања Симић де Граф 

 

 

  
 

 

ИЗВЕШТАЈ  ПРОГРАМА  РАДА  АКТИВА  ПРЕДМЕТА  ПРИРОДНИХ  НАУКА  

Почетком септембра 2019. године усвојен је план рада Актива предмета природних наука, који садржи планирање и програмирање 
рада по предметима као и утврђивање и усаглашавање критеријума оцењивања.Израђен распоред писмених задатака и контролних 
вежби у сарадњи са Активом предмета друштвених наука. 
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На крају сваког тромесечја извршена је анализа успеха ученика и на основу постигнутих резултата, а ради бољег постизања успеха, 
предложени су различити облици и методе наставног рада кроз допунску, додатну наставу и секције. 

Током године предметни наставници су се стручно усавршавали кроз акредитивне семинаре, а сертификати о њиховом стручном 
усавршавању налазе се у документацији школи.  

 Школско такмичење из математике одржано је 7.11.2019. године .  Из математике је одржан Мислиша за ученике од 2. до 8. разреда 
на коме су постигнути следећи резултати: 

 Пети разред: Старчевић Михаило 5/2 – похвала, 
  Стевановић Огњен 5/2 – похвала 

 Предметни наставник Пантић Снежана; 
 Осми разред: Јовичић Лука 8/1 – похвала.  
       Предметни наставник Трипковић Јелена. 
 

 Децембра 2019. године је предложен план за одржавање школских такмичења из предмета: физика, хемија, биологија и географија. 
Такмичења одржана у другој половини јануара и другој половини фебруара 2020. године. 

На седници ОВ која је одржана 5.3.2020.извршен је одабир уџбеника за 2020/2021.годину. 

По одлуци МНПР због епидемије КОВИД 19 од 17.3.2020.године и увођења ванредног стања прелази се на онлајн наставу . 

Онлајн пробно тестирање:  
 22. априла 2020. – тест из српског/матерњег језика 
 23. априла 2020. – тест из математике 
 24. априла 2020. – комбиновани тест 

 Преко платформе mojaucionica.gov.rs и налога који им је проследио одељењски старешина, ученик је приступао решавању 
тестова. 
 

Пробни завршни испит у школи одржан је : 

1.6.2020.године - српски језик и комбиновани 

2.6.2020.године – математика 
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Завршни испит одржан је по следећем распореду: 

17.6.2020.године –српски језик 

18.6.2020.године-математика 

19.6.2020.године-комбиновани тест 

Резултати такмичења одржаних пре ванредног стања 
На одржаном општинском такмичењу из математике, ученици наше школе су остварили следеће резултате: 

 Урош Живановић 5/2 – 2. место 
 Михаило Старчевић 5/2 – 3. место 
 Огњен Стевановић 5/2 – 3. место 
 Ђорђе Лазић 5/2 – похвала 
 Тамара Ненадовић 5/2 – похвала 
 Тања Станимировић 7/2 – 3. место 
 Дијана Митрић 7/2 – 3. место, наставница Снежана Панић 
 Страхиња Ћосић 8/1 – 2. место, наставница Јелена Трипковић. 
На окружном такмичењу из физике:  

 Ћосић Страхиња 8/1 је - 2. место , наставник Владан Митровић 
На општинском такмичењу из хемије:  

 Ракић Маша 7/1 - 3.место, наставник  Бојана Ковач. 
 

 
 

Руководилац већа    Светлана Станојевић 

ИЗВЕШТАЈ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ВЕШТИНА 
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Према програму рада Стручног већа вештина школске 2019/20. године сви планирани садржаји су остварени. 
Урађени су планови рада, извршена анализаи исти усвојени за разреде од 5. до 8. разреда и по стандардима постигнућа, као и утврђивање и 
усаглашавање критеријума оцењивања. Разматране су потребе за дидактичким материјалом и наставним средствима и извршена набавка у складу са 
могућностима школе. 
Све планиране активности око прослава и обележавања значајних манифестација, у школи, су остварене. 
Традиционално ученици старијих разреда, су првацима пожелили добродошлицу ручно рађеним честиткама, у оквиру часове Ликовне културе. 
Дечија недеља је реализован од 1. до 7.октобра 2019.године. Ученици су обележили Дечију недељу разним садржајима спортског, забавног и радног 
карактера. 
Традиционална „Трка за срећније детињство“, реализована је на нивоу читаве школе, 11.10.2019., а и у Издвојеним одељењима, у Пасковцу и у Зајачи. 
Учешће су узела сва одељења у нижим разредима, од 1. до 4., као и у вишим, од 5. до 8. разреда. Све је протекло и организовано у најбољем реду. 
 8.11.2019. године, у Вуковом дому организована је заједничка прослава Дана школе за ОШ "Вук Караџић" и Основну музичку школу у Лозници. У 
програму је учествовала секција хора, солистичким и групним певањем. Такође су изложени и ликовни радови ученика у школи. У оквиру предмета 
ТИО помогнуто је да сценографија за програм прославе буде реализована. 
У оквиру прославе Школске славе, Свети Сава, 27.01.2019., Актив стручног већа вештина, учествовао је у реализацији програма, кроз активности хора 
и ликовне радове. 
Извршен је одабир уџбеника за наредну школску годину, у марту, 2020. године. 
У Матичној школи, огранизована су школска такмичења турнирског типа, између одељења: у одбојци, кошарци, рукомету и фудбалу. Сваког дана је 
био заступљен такмичарски дух и награђивана су победничка одељења.У Издвојеном одељењу Зајача, због мало скромнијих услова за рад, као и због 
малог броја деце, организован је турнир у шаху, стоном тенису и фудбалу, на нивоу виших разреда. 
Пред Ускршње празнике, наставници ТИО и ликовног су заједно са ученицима, радили су радове, са тематиком Ускрса, различитих форми (цртежи, 
осликавање јаја, прављање честитки, прављење корпица, од папира, картона, тканине, жице) и који су поводом празника, били изложени у ходнику 
школе. 
Сви наставници, који су Активу вештина, реализовали су угледне часове, у одељењима 4. разреда, како у Матичној школи, тако и у Издвојеним 
одељењима. 
Све значајне школске активности, као и најаве предстојећих дешавања у Школској 2019/20. години, су пропраћене на сајту школе, текстуално и уз 
садржај фотографија и видео материјала, које су реализовали и сачинили наставници Стручног већа вештина. 
Извршена је анализа, реализације планова и програма, успеха ученика, за школску 2019/20. годину. 

 

Руководилац Стручног већа вештина Ана Фафулић 
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V  ИЗВЕШТАЈ ТИМОВА 

Извештај о раду ПЦК-а Основне школе ''Вук Караџић'' 

 

    Током 2019-2020. године ПЦК Основне школе ''Вук Караџић'' усклади је своје активности са планом акција Црвеног крста у Лозници.  
     Почетком септембра реализована је акција Безбедност деце у саобраћају која за циљну групу има ученике првог разреда. Реализација 
се одвијала дежурствима саобраћајне полиције на пешачком прелазу испред школе, а одржано је и предавање на тему Безбедност деце у 
саобраћају.  
    У оквиру Дечије недеље, у октобру, реализована је Трка за срећније детињство, а средства прикупљена продајом стартних бројева 
уплаћена на рачун Црвеног крста Лознице. Ученици четвртог разреда учествовали су на општинском такмичењу у квизу ''Ко зна више о 
Црвеном крсту и здрављу'' и освојили другу награду. Екипу су чинили Пајић Николина IV-1, Ђурић Ђурђина IV-2 и Стојановић 
Милица IV-2. Послати су и радови на ликовни и литерарни конкурс ''Крв живот значи''. 
 

 

 

Задужен наставник: 
Зорица Јањић 
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Извештај СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА  РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

СТРУЧНИ  АКТИВ ЗА  РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ је током године одржао 2 састанка:  пред полугодишта и од јуна до августа на 
праћењу реализације планираног по свих 6 области по новом РП. 
           Ти извештаји су разматрани и једногласно,без корекција усвајани на седницама Наставничког већа, Савета родитеља и Школском 
одбору.           
 

Извештај урадила педагог Јелица Павловић 

Извештај СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА  САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 Тим је пратио резултате  ученика на класификационим периодима, такмичењима, ПЗИ и ЗИ . Припремљен је упитник за 
родитеље,наставнике / који су реализвани и сређени подаци и за ученике-због епидемиолошке ситуације није реализовано 
анкетирање. 

 

Извештај Стручног тима школе за инклузивно образовање  
 

У току школске год. СТИО школе је реализовао следеће активности,по плану за ову школску годину : 
 
1.У септембру је формиран СТИО школе.  
2.Едукација СТИО-чланови тима: 
 Праћењем примера добре праксе, међусобном разменом искустава и сазнања 
 
3. Подизање нивоа компетенције наставника за рад у области инклузије кроз семинаре које су индивидуално прошли,разменом 
искустава ... 
 
4.Реализована је :  
*Дечија недеља-у оквиру које су били маскенбал, те израда и продаја предмета од стране ученика на вашару. Сви радови потичу са 
креативних радионица у које су били укључени и ученици који раде по ИОПу, 
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5. Идентификовано је током године : 
-4-оро деце за инкл.образовање,од којих 2 ученика по ИОП2  
  Разлози за ИОП су били нестимулативна средина , ниво интелектуалних  могућности , вишеструке сметње те деце. 
 
  Предлог, на основу прошлогодишњег искуства и препорука са семинара о инклузији–је усвојен и пренет од  педагошког колегијума до 
стручних већа за област предмета и разредну наставу –да се током септембра само прати рад деце , мапирају ученици за инклузивно 
образовање и припреми документација за инклузивни рад , а да се са применом ИОПа почне од октобра 2019.год. 
   Такође, у другом и осмом разреду имали смо родитељау функцији незваничног личног пратиоца и педагошког асистнта, а у 3.разреду 
један ученик је имао и личног пратиоца. За два ученика мигранта рађено је по посебно припремљеним плановима и у сарадњи са 
васпитачима „Куће спаса“, а било је ученика са којима се радило индивидуализовано,по потреби. 
 
6.Предложени су мали тимови за подршку 
 
7.Даване су информације на ПКолегијуму  
 
8. Праћена је  реализације  ИОПа и евалуација ИОПа , током године. Нарочита пажња је посвећена укључивању ученика у колектив,те 
прихватање од стране колектива. 
 
9. информисање родитеља на Савету родитеља о инклузији у школи, у оквиру информација о успеху ученика на класификационим 
периодима ( дат је само број ученика који ради по ИОПу ) 
 
10. извештавање на ШО у оквиру информација о успеху ученика на класификационим периодима ,у вези инклузије 
 
11.Урађен је Извештај Стручног тима школе за инклузивно образовање за школску 2019/2020.год. и План СТИО за наредну школску 
годину 
 
12.Сарадња са  
-Интерресорном комисијом – за 2 ученика који су радили по ИОП 2 . 
-Центром за социјални рад – за ученике мигранте 
-координатором за рад са мигрантима Вером Милићевић 
 
Одржано је 4 састанака СТИО школе.Планиране активности по плану СТИО школе су реализоване у потпуности. 
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Координатор  тима 

Симић Ђурђина , школски психолог 
 
 
 

Извештај о раду школског тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 
 
Током школске године : 
- Реализоване су планиране превентивне активности. 
-Решавани су случајеви на нивоу школе ( прикупљани подаци у присуству родитеља/старатеља, примењиване мере до промене 
понашања ) 
-обављена сарадња са представницима Центра за социјални рад, клиничким психологом Дома здравља Лозница, представницима МУПа 
-Реализован пројекат МПНТР и МУП за ученике1., 4. и 6.разреда, а о реализацији радионица редовно је обавештавана ШУ Ваљево. У 
оквиру пројекта су биле и радионице о превенцији насиља. 
-Уредно су вођени записници на састанцима. 
-За наредну школску годину остаје исти план тима. 
 

 
Психолог 

Ђурђина Симић 
 
 
 

Извештај о раду школског тима за професионалну орјентацију 
 

 
   Према пројекту МПНТР и организације за међународну сарадњу СР Немачке ГИЗ,под називом „Професионална орјентација на 
преласку у средњу школу“, у који је наша школа укључена од фебруара 2012.год.,одабране радионице су имплементиране у ЧОС-е у 7. 
и  8.разреду,проширене и на рад Ученичког парламента.Радионице су биле из модула : самоспознаја,информације о занимању и 
каријери ,путеви образовања,реални сусрети.Тим је разрадио и акциони план .План имплементације ПО је саставни део Годишњег 
плана рада школе,Развојног плана установе,Школских програма за 7. и  8.разред. 
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        Школски тим су чинили : школски педагог Павловић Јелица-координатор тима и психолог Ђурђина Симић,који су прошли обуку и 
направили динамику радионица и осталих активности за 7. и 8.разред током ове школске године.Тим је проширен члановма : ОС 7.и 8. 
разреда  . Међу члановима тима задужења су се договором лако постизала.Тим у проширеном саставу се састајао пред планиране 
активности ради договора око реализације( избора материјала, одређивање термина,поделе осталих задужења ) 
   Групе ученика су биле формиране од целог одељења,укупно 4 групе ученика 8их разреда и 3 групе ученика7их разреда. 
 
Тим је реализовао планиране задатке: 
- Радионице из Приручника по пројекту „ПО  на прелазу у средњу школу“-1,2,8,7,10,13,4,9,11,15,14 / за 7.разреди 2,3,4,6,8,10,18,11,12 / 
за 8.разред 
- за реализацију радионица за 7.и 8. разред били су задужени чланови школског тима за ПО, који су постепено едуковали и друге 
наставнике. Динамика активности за 7.и 8. разред били су видно истакнути у наставничкој канцеларији. 
 
-водило се рачуна да ученици своје продукте остављају у лични портфолио,који је ученицима 8.раз. трајно дат на крају године 
-за ученике 8их разреда реализовано је и планирано: информисање о досадашњој уписној политици и активностима од завршетка ОШ 
до уписа у срењу школу,презентован је информативни материјал који је стизао у школу, организовано је индивидуално 
саветовање,израда паноа ,реални сусрети   
-за родитеље ученика 8.их разреда индивидуално и групно  саветовање о могућностима проф.развоја и усмерења њихове деце ( 
појединачно –по самосталном доласку родитеља и групно-у мају је био заједнички родитељски састанак). 
-Планирана„ Школа отворених врата“ није била организована , због епидемиолошке ситуације 
 Тим је своје активности промовисао  давањем информација  на седницама Наставничког већа,Школског одбора,Савета родитеља, на 
родитељским састанцима и путем сајта школе.Сарађивао је са представницима тимова других ОШ-а,средњих школа   
 
            Највећи изазов у реализацијипрограма ПО је био како на нов и занимљив начин пренети важне информације. 
 
Успех програма се види по резултатима  уписа : највише ученика се уписало са првом жељом , и сви су се уписали у 1.уписном кругу  

● На нивоу тима је договорено да се исти програм примењује и даље, уз укључивање нових колега. 
 

Координатор тима Павловић  Јелица 
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Извештај о раду тима за обезбеђивање квалитета и развој установе  
Тим се током школске године бавио : 

 прати обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада у установи 
 стара се о остваривању школског програма 
 стара се о остваривању циљева и стандарда постигнућа 
 стара се о развоју компетенција 
 вреднује резултате рада наставника и стручних сарадника 
 прати и утврђује резултате рада ученика и одраслих 

 
 

 ПЛАНИРАНА АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

НАЧИН 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗОВАНО -Конституисањетима; 
-Израда и усвајање плана рада 
тима 
- коришћење аналитичко-
истраживачких података за 
даљи развој установе 
(разматрање Извештаја о 
реализацији Годишњег плана 
рада школе за 
шк.2018/19.годину и сугестије 
за Годишњи план рада за 
школску 2019/20.годину) 

 
Директор, 

чланови тима 

 
Након конститутивног 
сасатанка, 
Тим израђује план 
рада (анализа, 
дискусија, сугестије) 

 
септембар 

РЕАЛИЗОВАНО 
Праћењем постигнућем 
ученика на такмичењима и 
класиф.периодима, израдом 
посебних упитника за 
ученике,родитеље и 

Развијање методе 
самовредновања у односу на 
стандарде  квалитета рада 
школе 

Директор,  
п-п служба 

Технике и 
методесамовредновањ
а 

На крају првог и 
на крају другог 
полугодишта 
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наставнике 
РЕАЛИЗОВАНО 
Семинари у области  
-учења орјентисано на 
исходе,  
-употребу дигиталних 
уџбеника 
-дигитално кроз наставу и 
учење 
-пројектна настава 
-... 
 
 
 

 
Израда годишњег плана за 
стручно усавршавање 
запослених  у циљу 
обезбеђивања  квалитета и 
развоја школе 

 
чланови тима 

Тим прикупља планове 
стручног 
усавршавањаСтручних 
већа и израђује Годишњи 
планстручног 
усавршавања установе 

 
септембар  

РЕАЛИЗОВАНО ТОКОМ 
ГОДИНЕ,ОДНОСИЛО СЕ НА 
СЕМИНАРЕ, ТРИБИНЕ, 
ОБУКЕ.... 

-Информисање запослених о 
актуелним програмима и 
облицима стручног 
усавршавања 

директор, 
чланови тима 

На огласној табли у 
зборници се истичу 
информације у вези са 
стручним 
усавршавањем 

током школске 
године 

РЕАЛИЗОВАНО ТОКОМ 
ГОДИНЕ, ВОЂЕЊЕМ 
ЛИЧНОГ КАРТОНА 
СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 
А И НА ГОДИШЊЕМ 
НИВОУ, ЗА ОВУ ШКОЛСКУ 
ГОДИНУ 

Праћење развоја компетенција 
наставника, стручних 
сарадника у односу на захтеве 
квалитетног васпитно-
образовног рада, резултате 
самовредновања и спољашњег 
вредновања 

Директор, 
педагог,сваки 

наставник за себе 

 
Коришћење извештаја 
о СУ и 
самовредновању 

 
Током године 

-пројекту „Основи безбедности 
деце“, који подржавају МУП 
Србије и МПНТР 
-пројекат бесплатних уџбеника 
-пројекат ДНА групе-о пубертету 
- пројекта „ 2000 дигиталних 
учионица“ 

Израда пројеката који су у вези 
са обезбеђивањем квалитета и 
развоја школе 

директор, 
чланови тима 

Израда плана 
реализације пројеката 

Током године 
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-пројекат ГИЗа на тему 
професионалне орјентације 
- Пројекат “Весела столица” 
-пројекти унутар школе који су 
презентовани у Просветном 
прегледу, на сајту СПЦ  
- Праћење примене одредаба, 

прописа, Статута и других 
општих аката чија је примена 
важна за обезбеђивање 
квалитета и развоја школе 

секретар Обавештавање о 
примени одредаба и 
прописана НВ 

Током године 

РЕАЛИЗОВАНО ТОКОМ 
ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

-Благовремено пријављивање 
заинтересованих за учешће на 
семинарима и стручним 
скуповима у циљу 
обезбеђивања квалитета и 
развоја школе 

 
педагог, помоћник 

директора 

Евидентирање 
заинтересованих и  
Благовремено 
пријављивање 
организатору 

током школске 
године 

 -Сарадња са органима школе и 
другим субјектима у школи и  
ван ње  ради испуњавања 
захтева  из своје надлежности 

Чланови тима Кроз заједничке 
активности 

Током године 

РЕАЛИЗОВАНО ТОКОМ 
ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

-Праћење и евидентирање 
реализованих облика стручног 
усавршавања запослених 

 
чланови тима 

Прикупљање писаних 
извештаја о  
Реализованом 
стручном 
усавршавању 

 
током школске 

године 

РЕАЛИЗВАНО У АВГУСТУ У 
ОКВИРУ ИЗВЕШТАЈА РАДА 
ШКОЛЕ И СЕПТЕМБРУ НА 
ШО 

-Израда извештаја о раду тима 
-разматран предллог за 
организацију наставе у новој 
школској години , а према 
Стручном упуству МПНТР 

чланови тима подношење извештаја 
о раду тима органима 
управе 

јун  

НА СЕДНИЦАМА ВЕЋА, 
ШО,САВЕТУ РОДИТЕЉА 

-Анализа постигнућа ученика у 
току наставне 2019/2020.године 

 
чланови тима 

 
Анализа, дискусија, 

 
август 
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(завршни испит, такмичења) 
-Давање смерница и сугестија 
за Годишњи план рада школе 
за школску 2020/2021.годину 
-Разматрање припремљености 
школе за наредну шк.годину 
-Разматрање модела рада према 
стручном упуству за почетак 
школске 2020/2021.године , 
због тренутне епидемиолошке 
ситуације 

сугестије (кроз 
извештаје, записнике, 
разговор  и непосредан 
увид ) 

 
 

 
Извештај о раду Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништво 
 
септембар 
-Тим су чинили представници стручних већа предмета и стручни сарадници, укупно 7 чланова.  
-Урађен план рада тима 
током године 
-Подстицањенаставникадакреирају и изводечасовекојиразвијајумеђупредметне компетенц/  
истицање и на сајту школе, а објављивање у Просветном прегледу и на сајту СПЦркве/ 
-Подстицање компетенци.учењеучења, одговорноучешће у демократскомдруштву, комуникација, сарадња, 
решавањепроблема / на ЧОС,кроз наставу/ 
- Подстицање естетичке компетенције/ сређивање кабинета математике, хемије,степеница у матичној школи ,  изложби у холу школе и 
унутар учионица поводом празника 
- подсицање компетенције одговорног односа према околини / на часовима биологије, познавања природе и СОН 
- подсицање компетенције одговорног односа према здрављу / на часовима физичког васпитања,изабраног спорта, кросеви, предавања -
приликом систематских прегледа 
- подсицање компетенције рада са подацима и информацијама/на часовима информатике, кроз пројекте/ 
- Промоција предузимљивости и предузетништва / Укључивањеученика у израдурукотворина и разних радоваза Дечју недељу, 
новогодишњу/ускршњупродајнуизложбу 
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-извршенно је праћење и вредновае резултата рада. Већина ових активности је забележена и на сајту школе. 
 
 
 
 

VI  ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
 

Резултати такмичења ученика 2019/2020. 

 
предмет Ученици и постигнућа 

Општински ниво Окружни ниво Републички ниво 

Математика 
 

- Милан Дивљановић 3/2-
3.место , учитељица Милка 
Томић 

- Матеја Перић 4/1-1.место, 
учитељица Зорица Јањић 

- Урош Живановић 5/2-2.место 
- Михаило Старчевић 5/2-

3.место 
- Огњен Стевановић 5/2-3.место 
- Ђорђе Лазић 5/2-похвала 
- Тамара Ненадовић 5/2-похвала  
- Тања Станимировић 7/2-

3.место 
- Дијана Митрић 7/2 – 3.место , 

наставница Снежана Панић 
- Страхиња Ћосић 8/1 – 2.место , 

наставница Јелена Трипковић. 
 

Матеја Перић 4/1 – 1место , 
учитељица Зорица Јањић 
Огњен Стевановић 5/1 – 
2.место 

           Михаило Старчевић 5/2 – 
2.место 
           Тања Станимировић 7/2 – 
похвала 
           Дијана Митрић 7/2 – похвала 
           Предметни наставник 
Снежана Пантић 
 
           Страхиња Ћосић 8/1 – 
3.место 
           Предметни наставник Јелена 
Трипковић 
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СРПСКИ ЈЕЗИК               
 

   

КЊИЖЕВНА  
ОЛИМПИЈАДА 

Александра Степанић 7/ 1 – 
3.место 
Маја Стефановић 7/1 – 3.место 
Предметни наставник Сања 
Радонић 
 
Лазар Ћоралић 8/ 2 – 2.место и 
највише освојених бодова 
Анђела Васић 8/ 1 – 3.место 
Предметни наставник Жељка 
Марковић 

 

  

ГЕОГРАФИЈА         
ИСТОРИЈА -Ненад Дивљаковић 8/1-1.место 

-Верица Јанчић 8/3 – 2.место 
-Лазар Ћоралић 8/2 – 3.место 
-Александра Степанић 7/1 – 3.место 
Предметни наставник Весна 
Митровић. 
 

  

ФИЗИКА Ћосић Страхиња 8/1 је освојио 
1.место. Предметни наставник Владан 
Митровић. 
 

Ћосић Страхиња 8/1 је освојио 
2.место. Предметни наставник 
Владан Митровић. 
 

 

БИОЛОГИЈА -   
ХЕМИЈА Ракић Маша 7/1 је освојила 3.место. 

Предметни наставник Бојана Ковач. 
 

  

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Урош Ненадовић 8/3 је освојио Урош Ненадовић 8/3 је освојио  
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3.место.Предметни наставник Сања 
Симић де Граф 
 

2.место. Предметни наставник 
Сања Симић де Граф. 
 

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК Елена Игњатовић, ученица 8/3 је 
освојио 3.место.Предметни наставник 
Мирјана Марковић. 
 

Елена Игњатовић, ученица 8/3 је 
освојио 3.место.Предметни 
наставник Мирјана Марковић. 
 

 

БИЦИКЛИЈАДА Марко Поповић 8/1-је освојио 2.место   
    
    

 
 
 
 
 
 
На такмичењу „ МИСЛИША“ математичког друштва „ АРХИМЕДЕС“ ученици наше школе су остварили следеће резултате: 
 
Први разред: Петровић Гаврило 1/1- похвала, Станимировић Лука 1/1- похвала 

Учитељица Милановић Оливера 

Други разред:Јанчић Душица 2/2 - трећа награда, Шакић Виктор 2/2 - друга награда 

Учитељица Ћосић Мирјана 

Трећи разред:Лукић Анастасија 3/6 - похвала, Љубинковић Милица 3/6 - трећа награда 

Учитељ Андрић Владан 

Пети разред: Старчевић Михаило 5/2-похвала, Стевановић Огњен 5/2-похвала 

Предметни наставник Пантић Снежана 
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Осми разред:Јовичић Лука 8/1 –похвала 

Предметни наставник Трипковић Јелена 

 
 
 
Екипна такмичења  
 

 Екипа школе у саставу Николина Пајић 4/1, Ђурић Ђурђина и Стојановић Милица 4/2,  је освојила 2.место на квизу Црвеног 
крста „Ко зна више о Црвеном крсту и здрављу“.  
Екипу припремале учитељице Зорица Јањић и Жељка Дејановић. 

 Општинско такмичење у одбојци. Женска екипа школе је освојила 3.место. предметни наставници Добро Андрић и Дарко 
Бурмазовић. 

 Женска екипа у малом фудбалу на општинском такмичењу у малом фудбалу освојила је прво место. 
             екипу је била у саставу Миа Станојевић, Анастасија Мићић, Јана Ђурић, Ивана Мишић, Николина              Перић, Тамара Мићић 
и Анастасија Митровић предвођену наставником Добром Андрићем. 

 Правописни квиз „ВУКОПИС“, у организацији КЗМ Лозница. У екипи су били Јанчић Верица, Лука Јовичић, Лазар Ћоралић, 
Анђела Васић, Никола Јовановић, ученици 8. разреда. Предметни наставник Жељка Марковић. 
    Ученици су награђени Правописом српског језика и похвалницама. 

 
Литерарни конкурси  
 
У оквиру манифестације „Дани дечије поезије и прозе“, Драгинац 2019. похваљен је рад ученика 3.разреда наше школе, издвојеног 
одељења у Пасковцу, Петровић Кристијана за неговање младих талената. 
 
 
* На интернационалном карате турниру Куп пријатељства, одржаном 6.10. у Новом Саду, Кате у својим категоријама освојиле су, 
Николина Ђурић 8/2 златну медаљу и Ђурђина Ђурић 4/2 сребрну медаљу. 
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** На Купу шампиона у Бањи Ковиљачи Николина Ђурић 8/2 и Јована Обрадовић 8/2 Кате у својој категорији су освојиле прва места, а 
Ђурђина Ђурић 4/2 Кате2. борбе 1.место. такође такмичење Београдски победник Николина је освојила 2., а Ђурђина 3.место кате. 
 

* Пријатељско такмичење у гимнастици. Учествовала су деца из Крагујевца, Шапца и Лознице. У веселој такмичарској атмосфери 
уживала је и наша ученица, 2/2 разреда Марковић Емилија и уз добре оцене, освојила друго место на такмичењу.  
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УСПЕХ И ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА 
-на крају наставне године и кретање постигнућа ученика током школске године- 

 
УСПЕХ И ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА 

 НА 1.ПОЛУГОДИШТУ  ШК.2019/20.Г. 

( однос  успеха на тром. / 1.полуг. ) 

 

МАТИЧНА ШКОЛА 

 

                         ПОДАЦИ ЗА РАЗРЕДЕ   1.-4. 

 

                         Сви  ученици су оцењени ; од 159 ученика 2. до 4.разреда 158 / 99,37% / има позитиван успех.Један ученик 4.разреда има једну 
недовољну оцену из енглеског језика. А по категоријама позитивног успеха: 

-55,97% одл. ; 

-30,19% в.доб. ; 

-13,21% доб. 

     На 1.тромесечју је било  5 ученика са 6 недовољних оцена: матем.-3, енгл.ј.-2, пд-1 успех .  

     Број ученика на полугодишту је за 3 ученика мањи него  на 1.тромесечју .               

  Просечне оцене по одељењима се крећу од 3,98 до 4,78. 
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Ред.бр. Наставни предмет II - 1 II - 2 
III - 
1 

III - 
2 

III - 
3 

IV -
1 

IV -
2       II  -  IV 

1 Народна трад.     3.95 4.89 5.00 4.57 4.82     
 

4.65 

2 СОН / ПД 4.31 4.10 3.91 4.68 4.33 3.52 3.73     
 

4.08 

3 Ликовна култура   5.00 4.69 4.45 4.89 4.94 4.43 4.50     
 

4.70 

4 Музичка култура   4.92 4.83 3.91 4.84 4.94 4.30 4.41     
 

4.59 

5 Српски језик   4.46 4.03 4.09 4.58 4.39 3.48 4.00     
 

4.15 

6 Математика   4.08 4.03 3.86 4.79 4.50 3.43 3.91     
 

4.09 

7 
Физичко 
васпитање   5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.91 4.86     

 
4.97 

8 Енглески језик 4.58 4.14 3.36 3.89 4.33 3.39 3.95     
 

3.95 

      

4.62 4.40 4.07 4.70 4.68 4.00 4.27     

  

4.25 УКУПНО 
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    Просечне оцене по предметима су све изнад 4,00 осим енглеског језика- 3,95 

- Народна традиција у 3. и 4.разреду  збирно као изборни предмет – 4,65.  
 

                       Збирна просечна оцена свих предмета у свим одељењима је 4,25. 

      

 Изборни предмети који се описно оцењују: 

- Веронаука – православни катихизис-  214  ученика од 1. до 4.раз. –истиче се, 1-добар 
- Исламска веронаука илмудин – свих 3 ученика од 1. до 4.раз. –  истиче се 
- ГВ – 2 ученика –  полагаће разредни испит / 2. и 4.разред / 
- Пројектна настава- сви ученици у 1. и 2.разреду–  истиче се 
 

0
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5
6
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- Профил постигнућа ученика првог разреда према категоријама праћења: 
 

 
самост. 

мања 
п.  већа п. 

срп.ј. 59.02 31.15 9.84 

матем. 54.1 37.7 8.2 

сон 65.57 29.51 4.92 

енг.ј. 49.18 27.87 22.95 

лик.к. 60.66 36.07 1.67 

муз.к. 68.85 29.51 1.64 

физ.и 
здр. 96.72 1.64 1.64 

прој.наст 100 0 0 

  ист.се добар задовољ. 
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-        У оквиру инклузије је  један ученик 3.разреда који ради по ИОП2-предмети : сви предмети осим Веронауке и има личног пратиоца.  У првом 
разреду имамо родитеља у функцији незваничног педагошког асистента и личног пратиоца. 

               

        Владање : 220 примерно     

                       на 1.тромесечју 2  вр.добро (  ученици 4.разреда )   

 

 

НАПОМЕНА : владање је рачунато за разреде 1.- 4. – укупно 220 ученика./ на 1.тромесечју 1  223 
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  ПОДАЦИ ЗА РАЗРЕДЕ   5.-8. 

 

 

                Кретање успеха у  10 одељења  ових разреда само је следеће : 

Разред Укупан бр.ученика  Недовољан успех изражен у % Позитиван успех изражен у % Неоцењени 

Из неких предмета 

Пети 
74 

 
74 

15 ученика 

 

20,27 % 

10 ученика 

13,51% 
58 ученика 

78.38 % 

 

64 ученика 

86.48 % 

1 ученик 

1,35% 

 

- 

Шести 

49 

 
49 

11 ученика 

22.45 % 

13 ученика 

26,53% 

 

37 ученика 

75.51 % 

35 ученика 

71.43% 

1 ученик 

мигрант 

2,04% 

1  

ученик 

мигрант 

2,04% 

Седми 
57 

 
58 

14ученика 

24,56 % 

9 ученика 

15,52 

43ученика 

75,44% 

 

48 ученика 

82.76% 

- 1  

ученик 

1,72% 

Осми 62 61 10ученика 16,13 7ученика 41ученика 66,13 52 ученика 1 ученик 2 ученика 
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 % 11,48 % % 85.25% 1,61% 3,28% 

укупно 242 

 

 

 

242 50ученика 20,66 
% 

 
39 ученика 

16,12% 

189 ученика 

78,10 % 

 

199 ученика 

82.23% 

3 
ученика 

1,24% 
4 ученика 

1,65% 

1.тр. 1. 

пол 

1.тр. 1. 

пол 

1.тр. 1. 

пол 

1.тр. 1. 

пол 

 

 

разредни испит ће полагати  

- Грађанско васпитања (  4 ученика  7.раѕреда) 

-руски језик (  1 ученик  8.разред) 

-немачки језик (  2 ученика  7. и 8.разред) 

-хор и оркестар (  1 ученик 7.разред) 

 

 

                          Заступљеност нед. оцена по ученику је следећа :  

1.тром. 

Бр.уч.са 1.нед.оц. 2.нед.оц. 3.нед.оц. 4.нед.оц. 5.нед.оц. и више 
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нед.успехом са 

50 27 8 10 2 3 
1.полуг. 

39 20 8 7 3 1 

 

    Заступљеност нед. оц.по предметима је следећа :  

 

 

 

предмет 

разред Укупно нед.оцена 

5. 6. 7. 8. 5-8. 

 1.тр. 1.пол. 1.тр. 1.пол. 1.тр. 1.пол. 1.тр. 1.пол. 1.тр. 1.пол. 

Математика 10 6 1 2 10 7 5 3 26 18 

Историја 1 4 4 1 9 5 6 2 20 12 

Српски језик 8 5 1 5 7 4 2 3 18 17 

Енгл.језик 4 2 7 8 -  6 5 17 15 

Физика -  2 5 5 6 -  7 11 

Географија 1  -  4  -  5 - 

Итал. језик     3 3   3 3 
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Биологија     2    2 - 

Муз.култура       1 1 1 1 

Укупно 
нед.оцена 

24 17 15 21 40 25 20 14 99 77 

ТИО-ТИТ,Лик.култура, физичко васпитање,изабрани спорт,хемија, биологија и географија су предмети без недовољних оцена,  

           

  

Ред.бр. Наставни предмет V -1 V - 2 V - 3 
VI - 
1 

VI - 
2 

VII -
1 VII-2 

 VIII-
1 

 VIII-
2 

 VIII-
3   V  -  V I I I 

1 Италијански језик 4.52 4.24 3.27 3.33 3.75 3.43 3.72 3.90 4.05 4.33 3.85 

2 Српски језик   3.19 3.6 2.77 2.67 2.88 2.97 2.97 3.20 2.86 2.89 3.00 

3 Енглески језик 3.89 4.28 3.23 2.29 3.21 3.34 3.79 3.35 3.82 3.68 3.49 

4 Информатика 4.15 4.24 4.14 3.79 4.17 3.86 4.62 4.00 4.45 4.32 4.17 

5 Ликовна култура   4.74 5.00 4.59 4.13 4.88 4.62 4.41 4.70 4.73 4.74 4.65 

6 Музичка култура   4.26 4.44 4 3.42 3.83 3.45 4.17 3.80 3.73 3.84 3.89 

7 Математика   3.22 3.48 2.64 2.54 2.83 2.83 2.90 2.65 2.73 3.11 2.89 

8 Физичко васпитање   4.59 5 4.32 4.42 4.92 4.48 5.00 4.95 5.00 5.00 4.77 

9 Техничко образов. 4.52 4.72 4.36 3.75 4.17 3.62 4.00 4.15 4.35 4.26 4.19 

10 Историја   3.33 3.64 2.68 2.54 2.79 2.52 2.55 3.00 2.64 3.21 2.89 
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11 Географија 4.63 4.52 3.59 3.25 3.71 3.52 3.48 3.35 3.50 4.21 3.78 

12 Биологија 4.33 4.52 3.91 3.33 3.75 3.38 3.69 4.35 4.05 4.16 3.95 

13 Владање       4.75 4.96 4.72 4.90 5.00 5.00 4.95 4.90 

14 Физика 
 

      2.46 3.04 2.86 3.03 3.35 3.27 3.26 3.04 

15 Хемија 
 

          3.79 4.00 4.00 4.00 3.79 3.92 

16 Изабрани спорт               4.95 5.00 4.58 4.84 

УКУПНО                         

3.84 са информатиком 4.11 4.31 3.63 3.33 3.78 3.56 3.82 3.92 3.95 4.02 
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Просечне оцене по одељењима се крећу од 3,33 до 4,31. 

                        Просечне оцене по предметима  

- изнад 4,00 су : владање4,90 , ликовна к.,ТИО/ ТиТ., Физ.в., изабрани спорт, информатика 4,17 
- изнад 3,00 су. биол. -3,95  ;муз.к..; , геогр.; ; енгл.ј., хемија ,. италиј.ј;физика, срп.ј 3,00 
- изнад 2,00 је матем - 2,89 , ист., -2,89 
                       Збирна просечна оцена свих предмета у свим одељењима је 3,84. 

 

          Изборни предмети који се описно оцењују: 

- Веронаука –правосл.катихизис –233 уч.– истиче се  ;   
- Исламска веронаука-1уч.- истиче се ; 2 уч. –добар; 1 задовољава; 1неоцењен 
- ГВ – 4 ученика –  полагаће разредни испит  
- Чувари природе 5/1 ,5/2 и 5/3 – свих 74 ученика –истиче се 
- Хор и оркестар 7/2- 29 уч.– истиче се ;  
- Свакод.живот у прошл.-6/1,6/2 и 7/1-од 77 уч.-72 истиче се, 4 добар и 1неоцењен  

 

 

  У оквиру инклузије у : 

-6. разреду  за 1 ученика по ИОП 2 предмет математика, српски језик и енглески језик. 

- 7. разреду један ученик  по ИОП 1, предмети : математика, хемија 

-у 8.разреду имамо родитеља у функцији незваничног педагошког пратиоца 
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Позитиван успех износи 82,23% 8(  на 1.тромесечју 78,10 % ) 

По категоријама : 

27,27% одл. ; 38,02% в.доб. ; 16,94% доб. ; 0,00%довољ.    И један неоцењен ученик 6.разреда из скоро свих предмета - због неприсуствовању 
тим часовима,тако да није могао бити оцењен. Најављенје његов прелазак у другу школу. Ради се о ученику мигранту. Незванично смо сазнали 
да је самовољно напустио Кућу спааса, па процедура стоји.                
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  Владање  

      

1.тромесечје 

 

 

5.разред 

*5/2сви примерно 

 

  

 

6.разред 

Васпитна мера Описна оцена 1.полуг. 

 

2 укор одељ.стареши 

 

 

 

 

6 укор одељ.стареши 

4 укора одељ.већа 

 

Вр.добро 

 

 

 

 

Вр.добро 

Добро 

Васпитна мера 

*5/1 сви примерно 

2 укор одељ.стареши 

 

 

 

1 укор одељ.стареши 

4 укора одељ.већа 

Оцена 

 

Вр.добро 

 

 

 

Вр.добро 

Добро 
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7.разред 

 

 

 

 

8. разред 

*сви примерно у 8/1 и 8/3 

 

 

 

 

 

 

6 укора одељ.старешине 

 

 

 

 

 

1 укора одељ.старешине 

 

 

 

 

 

 

Вр.добро 

 

 

 

 

 

Вр.добро 

 

 

 

 

 

 

5 укор одељ.стареши 

3 укора одељ.већа 

 

 

 

 

 

*сви примерно у 8/1 и 8/2 

1 укора одељ.старешине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вр.добро 

Добро 

 

 

 

 

 

 

 

Вр.добро 
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 НА НИВОУ МАТИЧНЕ ШКОЛЕ    

 

 

                             УСПЕХ                                                       ВЛАДАЊЕ 

 

                401 ученика 2.-8.раз.                                        462 ученик 1.-8.раз (на тромесечју 465 )                 

(на тромесечју 404 )                                                                   примерно- 446   / 444  на 1.тр. 

- 38,65 % одл.                                                                              вр.доб.- 9        /  17 на 1.тр.                                                                           

укупно 242ученика 

223  ученика-примерно 

  

  15 ученик-вр.добро 

    4 ученик-добро 

     

 242ученика 

226  ученика-примерно 

  

  9 ученик-вр.добро 

    7 ученик-добро 
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-34,91% вр.доб.                                                                           доб.- 7             /   4 на 1.тр.                                 

-15,46 % доб.                                                                              .                                 

-0,00% довољ.                                                                                                                                                            

-89,03% поз.успех / 85,64% на 1.тр.                                          

 

-4 неоцењена ученика  / -3неоцењена ученика 

 

На крају године 6 ученика ће полагати разредни испит из ГВ , 2 из немачког и 1 из рускогог језика, као и 1 из хора и оркестра.  Један ученик је 
неоцењени из више предмета. 

   Остали ученици су сви оцењени из свих предмета. 

 

УСПЕХ И ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА 

 НА 1.ПОЛУГОДИШТУ  ШК.2019/20.Г. 

( однос  успеха на тром. / 1.полуг. ) 

  

ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА – ИО Зајача,ИО Пасковац,ИО Г:Борина 

 

 

                         ПОДАЦИ ЗА РАЗРЕДЕ   2.-4. 
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   Свих 21 ученика ових одељења  има позитиван успех ( као и на 1.тромесечју ). По категоријама успеха то износи : 

-42.86 % одл. 

-47.62 % вр.добрих 

-44,83% добрих 

        

  Просечне оцене по одељењима се крећу од 3,69  до 4,56 . 

                        Просечне оцене по предметима ; 

- изнад 4,00 су Физ.в.-4,86, муз.к.,лик.к., српски ј. -4,12,   
- изнад 3,00 су СОН/ПД  -3.89,  енгл.ј.,  матем-3,79 
-  Народна традиција у 3. и 4.разреду ,  збирно као изборни предмет – 4,65  
                       Збирна просечна оцена свих предмета у свим одељењима је 4,31. 

     

Ред.бр. Наставни предмет II - 3 II - 4 
III - 
4 

III - 
5 

III - 
6 IV -3 IV -4    II - IV   

  Народна трад.     4.00 4.25 5.00 5.00 5.00   4.65   

  СОН / ПД 4.25 4.33 2.50 4.00 4.33 3.50 4.33   3.89   

  Ликовна култура   4.75 4.33 4.50 4.50 5.00 5.00 4.33   4.63   

  Музичка култура   5.00 4.67 5.00 4.25 5.00 4.50 4.33   4.68   
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  Српски језик   4.50 4.33 3.50 3.50 4.33 4.00 4.67   4.12   

  Математика   4.25 3.33 3.00 3.75 4.00 4.50 3.67   3.79   

  Физ. васпитање 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00   4.86   

  Енглески језик 4.00 4.67 3.00 3.50 3.00 5.00 3.67   3.83   

УКУПНО 

                
     4,31 

  

4.54 4.38 3.69 4.09 4.46 4.56 4.38     

 

 

                  

  Изборни предмети који се описно оцењују: 

0
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6

Н.трад. Физ. васпитање Музичка култура Ликовна култура Српски језик СОН / ПД Енглески језик Математика
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- Веронаука – свих 26 ученика од 1. до 4.раз. – истиче се. 
 

- - Профил постигнућа ученика првог разреда према категоријама праћења: 
 

 
самост. 

мања 
п.  већа п. 

срп.ј. 80 20 0 

матем. 80 20 0 

сон 80 20 0 

енг.ј. 60 40 0 

лик.к. 100 0 0 

муз.к. 80 20 0 

физ.и 
здр. 100 0 0 

прој.наст 100 0 0 

  ист.се добар задовољ. 
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                        Владање : 100,00% - примерно,као на 1.тромесечју. 

                                             

НАПОМЕНА : владање је рачунато за разреде 1.- 4. – укупно 26 ученика. 

                         ПОДАЦИ ЗА РАЗРЕДЕ   5.-8.                       

 

  Кретање успеха, позитивног и недовољног, по разредима и укупно је дато у следећој табели : 

Разред Укупан Недовољан успех изражен Позитиван успех изражен у % 
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Chart Title
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бр.ученика  у % 

Пети 6 6 16,67 % 0,00% 83,33 % 100% 

Шести 9 9 22,22 % 11,00% 77,78 % 89,00% 

Седми 7 7 14,29 % 0,00% 85,71 % 100% 

Осми 7 7 14,29 % 0,00% 85,71 % 100% 

укупно 29 29 17,24 % 3,45% 82,76 % 96,55% 

1.тр. 1. 

пол 

1.тр. 1. 

пол 

1.тр. 1. 

пол 

                      

  Заступљеност нед. оц.по ученику је следећа :  

Бр.уч.са 
нед.успехом 
са 

1.нед.оц. 2.нед.оц. 3.нед.оц. 4.нед.оц. 5.нед.оц. и више 

5 5     

1.полуг. 

1 1     

                      

 Заступљеност нед. оц.по предметима је следећа :  
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предмет      

 укупно 5. 6. 7. 8. 

Географија           

Историја           

Математика 4 1 1  2 1   1  

Српски језик           

ТИО           

Руски језик           

Биологија 1      1    

Хемија           

Укупно 
нед.оцена 

5 1 1 - 2 1 1 - 1 - 

 1.тр. 1. 

пол 

1.тр. 1. 

пол 

1.тр. 1. 

пол 

1.тр. 1. 

пол 

1.тр. 1. 

пол 

 

 

Просечне оцене по одељењима се крећу од 3,40 до 3,63. 
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Ред.бр. Наставни предмет V  VI  VII  VIII   V  -  V I I I 

1 Руски  језик 4.67 3.78 3.57 3.57 3.90 

2 Српски језик 3.00 2.89 3.00 2.57 2.87 

3 Енглески језик 2.83 3.00 2.71 2.86 2.85 

4 Информатика 4.33 4.56 4.67 3.86 4.36 

5 Ликовна култура   5.00 4.67 4.71 4.14 4.63 

6 Музичка култура   3.33 3.11 3.14 2.57 3.04 

7 Математика   3.17 2.89 2.43 2.57 2.77 

8 
Физичко 
васпитање   4.33 4.11 4.43 4.86 4.43 

9 Техничко образов. 3.33 3.89 3.71 3.57 3.63 

10 Историја   2.50 2.89 3.57 3.14 3.03 

11 Географија 3.17 3.78 3.14 2.57 3.17 

12 Биологија 3.67 3.67 2.71 2.71 3.19 

13 Владање   5.00 5.00 5.00 5.00 

14 Физика 
 

  2.76 2.57 2.86 2.73 

15 Хемија 
 

    3.57 3.14 3.36 

* Изабрани спорт       4.43 4.43 
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УКУПНО са информатиком 3.61 3.64 3.53 3.40 3.55 

 

 

 

                        Просечне оцене по предметима : 

-  5,00 је владање  
- изнад 4,00 су лик.к.-4,63, Физ.в , изабрани спорт, информ.-4.36 
- изнад 3,00 сурус.ј.-3,90, ТИО,хемија ,биол., геог.,муз.к.,истор.  -3.03, 

изнад 2,00 је - срп.ј-2,87,енгл. Матем., физика -2,73 ; 
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                       Збирна просечна оцена свих предмета у свим одељењима је 3,55. 

                

 

       Изборни предмети који се описно оцењују: 

- Веронаука –свих 29 ученика– истиче се ; ( сви разреди ) 
- Чувари природе 5/4 и 6/3 – свих 15 ученика –истиче се 
- ЦСВајање  7/3  – свих 29 ученика– истиче се 

 

У оквиру инклузије у : 

- Један ученик 8.разреда ради по ИОП 1 за предмете : српски језик,руски језик, математика, историја , ТИО, географија,хемија 

 

Позитиван успех износи 96,55 % ( 82,76 % на 1,тром.). По категоријама : 

6,90 % одл. ; 44,83%  в.доб. ; 44,83 % доб. ; 0,00% довољ. 

                 

 

                       

 

  Владање : 

1.тромесечје 1.полугодиште  
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28 – примерно 

  1-врло добро/укор ОС 

   

28 – примерно 

  1-врло добро/укор ОС 

   

 

      

 

 НА НИВОУ ИЗДВОЈЕНИХ ОДЕЉЕЊА ШКОЛЕ    

 

 

 

 

                                                    УСПЕХ                                                             ВЛАДАЊЕ 

 

                                 50 ученика 2.-8.раз.                                                           55 ученика 1.-8.раз. 

       98,00  % ученика са поз.успехом / 90,00  %  на 1.тр.                                 примерно- 54 уч. / 54 уч.  на 1.тр. 

          22,00 % одл.                                                                                                 вр.добро  – 1 уч. /1. на 1.тр.                                       

          46,00 % вр.доб.                                                                                                                               

          30,00 % доб. 
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          Нема неоцењених ученика ни из једног предмета         

 

 

 

 

 

 

УСПЕХ И ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА 

 НА 2.ПОЛУГОДИШТУ  ШК.2019/20.Г. 

 

 

МАТИЧНА ШКОЛА 

 

                         ПОДАЦИ ЗА РАЗРЕДЕ   1.-4. 

 

                         Сви  ученици 2.- 4.разреда су оцењени , а у 1.разреду има један неоцењен ученик који се преводи у 2.разред. 

 

 Свих 161 ученика 2. до 4.разреда има позитиван успех. А по категоријама позитивног успеха: 
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-71,43 % одл. ; 

-22,98 % в.доб. ; 

-5,59 % доб. 

      

  Просечне оцене по одељењима се крећу од 4,32 до 4,83. 

 

               

Ред.бр. Наставни предмет II - 1 II - 2 
III - 
1 

III - 
2 

III - 
3 IV -1 IV -2   II  -  IV 

1 Народна трад.     4.14 5.00 5.00 4.87 4.91 
 

4.78 

2 СОН / ПД 4.59 4.38 4.18 4.84 4.68 4.00 4.18 
 

4.41 

3 Ликовна култура   5.00 4.97 4.68 4.95 5.00 4.65 4.82 
 

4.87 

4 Музичка култура   5.00 5.00 4.14 4.89 5.00 4.43 4.59 
 

4.72 

5 Српски језик   4.67 4.41 4.41 4.84 4.74 3.87 4.05 
 

4.43 

6 Математика   4.22 4.24 4.14 4.79 4.63 3.78 4.27 
 

4.30 

7 
Физичко 
васпитање   5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

 
5.00 

8 Енглески језик 4.63 4.38 3.86 4.32 4.53 4.13 4.36 
 

4.32 
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4.73 4.63 4.32 4.83 4.82 4.34 4.52 

  

4.60 УКУПНО 

  

  

       

 

 

    Просечне оцене по предметима су све изнад 4,00 . 

- Народна традиција у 3. и 4.разреду  збирно као изборни предмет – 4,78.  
 

                       Збирна просечна оцена свих предмета у свим одељењима је 4,60. 

      

3,8

4

4,2

4,4

4,6

4,8

5

5,2

Физичко 
васпитање

Ликовна 
култура

Музичка 
култура

Српски језик СОН / ПД Енглески језик Математика Народна трад.

Chart Title

Series1 Series2 Series3
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 Изборни предмети који се описно оцењују: 

- Веронаука – православни катихизис-  215  ученика од 1. до 4.раз. –истиче се, 1-неоцењен 
- Исламска веронаука илмудин – свих 3 ученика од 1. до 4.раз. –  истиче се 
- ГВ – 3 ученика –  полагали разредни испит / 2. и 4.разред / и полозили са оценом . –  истиче се 
- Пројектна настава-  ученици у 1. и 2.разреду– 116 истиче се , 1-неоцењен 
 

 

 

- Профил постигнућа ученика првог разреда према категоријама праћења: 
 

 
самост. 

мања 
п.  већа п. 

неоцењен 

срп.ј. 88.52 9.84  1.64 

матем. 90.16 8.19  1.64 

сон 93.44 4.91  1.64 

енг.ј. 88.52 9.84  1.64 

лик.к. 98.36   1.64 

муз.к. 98.36   1.64 

физ.и 
здр. 

98.36 
  

1.64 

прој.наст 98.36 0 0 1.64 
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  ист.се добар задовољ.  

    
 

-        У оквиру инклузије је  један ученик 3.разреда који ради по ИОП2-предмети : сви предмети осим Веронауке .   

               

        Владање : 221 примерно 

                              1-неоцењен     

 

НАПОМЕНА : владање је рачунато за разреде 1.- 4. – укупно 222 ученика. 

                       ПОДАЦИ ЗА РАЗРЕДЕ   5.-8. 

Свих 241  ученика 5.- 8.разреда,  су оцењени и  имају  позитиван успех. А по категоријама позитивног успеха: 

-43,98  % одл. ; 

-36,10  % в.доб. ; 

-19,51 %  добрих 

- 0,41 % довољних 

      

  Просечне оцене по одељењима се крећу од 3,65 до 4,48. 

Ред.бр. Наставни предмет V -1 V - 2 V - 3 VI - 1 VI - 2 VII -1 VII-2 
 VIII-
1 

 VIII-
2 

 VIII-
3 

  V  - 

  V I I I 
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1 Италијански језик 4.7 4.44 3.73 3.71 3.00 3.88 4.10 4.25 4.33 4.39 4.05 

2 Српски језик  3.44 4 3.14 3 3.29 3.41 3.31 3.35 3.05 3.32 3.33 

3 Енглески језик 4.04 4.4 3.45 2.58 3.5 3.52 4.03 3.45 3.86 3.89 3.67 

4 Информатика 4.33 4.36 3.77 3.79 4.25 3.9 4.66 5.00 4.77 4.58 4.34 

5 Ликовна култура  4.81 5.00 4.68 4.29 4.96 5 4.48 4.85 4.82 4.74 4.76 

6 Музичка култура  4.26 4.4 3.86 3.62 3.83 3.69 4.38 3.95 3.77 4.05 3.98 

7 Математика  3.74 4.04 3.18 3.04 3.38 3.38 3.34 3.45 3.41 3.63 3.46 

8 Физичко васпитање  5 5 4.91 4.58 5.00 4.62 5.00 5.00 5.00 5.00 4.91 

9 Техничко образов. 4.85 4.8 4.41 4.04 4.33 4.00 4.31 4.75 4.73 4.63 4.49 

10 Историја  3.81 4.04 3.09 2.83 3.00 3 3.10 3.15 2.86 3.47 3.24 

11 Географија 4.7 4.6 3.77 3.71 3.75 3.72 3.86 4.15 4.00 4.58 4.08 

12 Биологија 4.7 4.68 4.23 3.88 4.08 3.76 4.10 4.50 4.41 4.42 4.28 

13 Владање       4.88 5.00 4.83 5.00 5.00 5.00 5.00 4.96 

14 Физика 
 

      3.12 3.67 3.52 3.48 3.85 4.00 3.79 3.63 

15 Хемија 
 

          3.93 4.14 4.00 4.27 4.05 4.08 

16 Изабрани спорт               5.00 5.00 4.95 4.98 

УКУПНО                         
4.10 

са информатиком 4.37 4.48 3.85 3.65 3.93 3.88 4.09 4.23 4.21 4.28 
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                        Просечне оцене по предметима  

- изнад 4,00 су : владање4,96 , ликовна к.,ТИО/ ТиТ., Физ.в., изабрани спорт, информатика, биологија,хемија,географија, итал.јез.- 4,05 
- изнад 3,00 су. Муз.култ.-3,98, енгл.ј.;физика, математика,срп.ј , историја-3,24 
 

                       Збирна просечна оцена свих предмета у свим одељењима је 4,10. 

 

          Изборни предмети који се описно оцењују: 

 

- Веронаука –правосл.катихизис –233 уч.– истиче се  ;   
- Исламска веронаука-1уч.- истиче се ; 2 уч. –добар; 1 задовољава 
- ГВ – 4 ученика –  полагали разредни испит и положили па је 1-истиче се , 3-добар 
- Чувари природе 5/1 ,5/2 и 5/3 – свих 74 ученика –истиче се 
- Хор и оркестар 7/2- 30 уч.– истиче се ;  
- Свакод.живот у прошл.-6/1,6/2 и 7/1-од 76 уч.-67 истиче се, 7 добар и 2 задовољава  
 

Разредни испит су полагали и положили :  

- Грађанско васпитања (  4 ученика  7.разреда) 

-руски језик (  1 ученик  8.разред) 

-немачки језик (  2 ученика  7. и 8.разред) 

-хор и оркестар (  1 ученик 7.разред) 

 

  У оквиру инклузије у : 
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-6. разреду  за 1 ученика по ИОП 2 предмет математика, српски језик и енглески језик. 

- 7. разреду један ученик  по ИОП 1, предмети : математика, хемија,енглески језик 

-у 8.разреду је био родитељ у функцији незваничног педагошког пратиоца 

             

  Владање  

 

Примерно – 97,10 % 

Вр.добро – 2,49 % 

Добро – 0,41 

      

 

 

 НА НИВОУ МАТИЧНЕ ШКОЛЕ       

 

                             УСПЕХ                                                       ВЛАДАЊЕ 

 

                402 ученика 2.-8.раз.                                        463 ученик 1.-8.раз.                 

                                                                                                      примерно- 455ученика    
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- 54,98 % одл.                                                                              вр.доб.- 6 ученика                                                                       

-30,85 % вр.доб.                                                                           доб.- 1 ученик                                

-13,93 % доб.                                                                              .                                 

-0,25 % довољ.                                                                                                                                                            

- 100 % поз.успех                                         

УСПЕХ И ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА 

 НА 2.ПОЛУГОДИШТУ  ШК.2019/20.Г. 

 

ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА – ИО Зајача,ИО Пасковац,ИО Г:Борина 

 

 

                         ПОДАЦИ ЗА РАЗРЕДЕ   2.-4.     

 

 

   Свих 21 ученика ових одељења  има позитиван успех . По категоријама успеха то износи : 

-57.14 % одл. 

-42.86 % вр.добрих 
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  Просечне оцене по одељењима се крећу од 4, 13  до 4,88 . 

                        Просечне оцене по предметима ; 

- Све просечне оцене су преко 4,00. 
-  Народна традиција у 3. и 4.разреду ,  збирно као изборни предмет – 4,75  
                       Збирна просечна оцена свих предмета у свим одељењима је 4,56. 

     

             

Ред.бр. Наставни предмет II - 3 II - 4 
III - 
4 

III - 
5 

III - 
6 IV -3 IV -4    II - IV 

  Народна трад.     4.50 4.25 5.00 5.00 5.00   4.75 

  СОН / ПД 4.75 4.33 3.50 4.25 4.33 4.50 4.33   4.28 

  Ликовна култура  4.75 4.33 4.50 5.00 5.00 5.00 4.33   4.70 

  Музичка култура  5.00 4.33 4.50 5.00 5.00 5.00 4.33   4.74 

  Српски језик  4.75 4.66 3.50 4.00 4.33 5.00 4.66   4.41 

  Математика  5.00 4.66 4.00 4.00 4.00 4.50 4.33   4.36 

  Физ. васпитање 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00   5.00 

  Енглески језик 4.25 5.00 3.50 4.25 3.00 5.00 4.66   4.24 

УКУПНО 

                

4.56 4.79 4.62 4.13 4.47 4.46 4.88 4.58   
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  Изборни предмети који се описно оцењују: 

- Веронаука – свих 26 ученика од 1. до 4.раз. – истиче се. 
 

- - Профил постигнућа ученика првог разреда према категоријама праћења – изражено у %: 

 
самост. 

мања 
п.  већа п. 

срп.ј. 100   

матем. 100   

3,8

4

4,2

4,4

4,6

4,8

5

5,2

Физ. васпитање Музичка 
култура

Ликовна 
култура

Српски језик Математика СОН / ПД Енглески језик Н.трад.

Chart Title

Series1 Series2 Series3
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сон 100   

енг.ј. 80 20  

лик.к. 100   

муз.к. 80 20  

физ.и 
здр. 100 0 0 

прој.наст 100 0 0 

  ист.се добар задовољ. 

                         

Владање : 100,00% - примерно. 

                                             

НАПОМЕНА : владање је рачунато за разреде 1.- 4. – укупно 26 ученика. 

 

 

 

                         ПОДАЦИ ЗА РАЗРЕДЕ   5.-8.        

Сви ученици , њих 29 , су оцењени и имају позитиван успех.        

Одличних – 31,03 % 
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Врло добри – 37,93 % 

Добри – 31,03 %         

                                   

 Просечне оцене по одељењима се крећу од 3,77 до 4,00. 

Ред.бр. Наставни предмет V  VI  VII  VIII   V  -  V I I I 

1 Руски  језик 4.67 4.22 4.00 3.86 4.19 

2 Српски језик 3.17 3.56 3.71 3.14 3.40 

3 Енглески језик 3.83 3.67 3.14 3.57 3.55 

4 Информатика 4.50 4.78 4.71 4.29 4.57 

5 Ликовна култура  5.00 4.78 4.29 4.14 4.55 

6 Музичка култура  3.17 3.22 3.43 2.71 3.13 

7 Математика  3.17 3.33 2.57 2.86 2.98 

8 Физичко васпитање  4.83 4.78 5.00 5.00 4.90 

9 Техничко образов. 3.67 4.33 4.28 4.29 4.14 

10 Историја  2.83 3.11 3.57 3.29 3.20 

11 Географија 3.00 3.78 3.43 3.29 3.38 

12 Биологија 3.83 3.89 2.86 3.14 3.43 

13 Владање   5.00 5.00 5.00 5.00 
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14 Физика 
 

  3.56 3.43 3.29 3.43 

15 Хемија 
 

    3.71 3.43 3.57 

* Изабрани спорт       5.00 5.00 

УКУПНО са информатиком 3.81 4.00 3.81 3.77 3.85 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

                        Просечне оцене по предметима : 

 

-  5,00 је владање и изабрани спорт 
- изнад 4,00 су  Физ.в – 4.90, информ., ликовна к., руски ј., ТИО/ТиТ-4.14 

0
1
2
3
4
5
6

Chart Title

Series1 Series2 Series3
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- изнад 3,00 су хемија-3.57 , енгл.ј.,биолог., физика, срп.јез., географ., историја, муз.к.-3,13.   
изнад 2,00 је  Матем- 2,98. 

 

                       Збирна просечна оцена свих предмета у свим одељењима је 3,85.               

 

       Изборни предмети који се описно оцењују: 

- Веронаука –свих 29 ученика– истиче се ; ( сви разреди ) 
- Чувари природе 5/4 и 6/3 – свих 15 ученика –истиче се 
- ЦСВајање  7/3  – свих 7 ученика– истиче се 

 

У оквиру инклузије у : 

- Један ученик 8.разреда ради по ИОП 1 за предмете : српски језик,руски језик, математика, историја , ТИО, географија,хемија 

                    

 

  Владање : 

Свих 29 ученика – примерно.      

 

 НА НИВОУ ИЗДВОЈЕНИХ ОДЕЉЕЊА ШКОЛЕ    

                                                    УСПЕХ                                                             ВЛАДАЊЕ 
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                                 50 ученика 2.-8.раз.                                                           55 ученика 1.-8.раз. 

       100,00  % ученика са поз.успехом                                                             примерно- 55 уч.  

          42,00 % одл.                                                                                                                                       

          40,00 % вр.доб.                                                                                                                               

          18,00 % доб. 

          Нема неоцењених ученика ни из једног предмета         

 

РЕЗУЛТАТИ  УЧЕНИКА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ 
И ЗАСТУПЉЕНОСТ ПО ОБРАЗОВНОМ ПРОФИЛИМА 

Све активности које се осносе на упис ученика у средње школе су текле према календару МПНТР, који је коригован до самог уписа. У 
току школске године , програмом професионалне орјентације – саветодавним разговорима, предавањима на ЧОС, презентацијом 
лозничких школа: Гимназије, средње школе „Свети Сава“ и средње школе примењених заната Шабац ученици  су имали могућност да 
дођу до информација које су биле у функцији лакшег опредељења за врсту школе после основне. За ученике је током школске године  
организована припремна настава, а у посебном термину у школи  од 3-15.6.2020.  

   Школа је благовремено информисала ученике и за оnline припрему, тестове,сам конкурс  ... На  родитељском  састанку , крајем маја , 
родитељима су пружене све информације о законским новинама, бодовању , попуњавању листи жеља, битним датумима, потребним 
документима ... свим могућностима,правима – нарочито кад су у питању жалбе али у договореним терминима  као и о обавезама и 
ученика и родитеља. 

    Пробни завршни испит је реализован два пута. 

22-24.4.2020.- Онлајн тест (први пробни завршни испит) за самопроцену знања  се реализовао преко платформе mojaucionica.gov.rs. За 1 ученика 
који није имао техничке могућности да ради онлајн тест , школа је обезбедила папирну верзију теста, што је ученик добијао на дан теста. 

- ДРУГИ Пробни завршни испит је трајао по следећем: 
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* 01.06.2020. године  састанак ученика / подељених у групе по упуству/  са одељењским старешином . добијају информације о новом начину 
реализације пробног и завршног испита. Одељењски старешина ученицима дели тестове за пробни завршни испит: предмет српски/матерњи језик и 
комбиновани тест, који ће радити кући 

* 02.06.2020. пробни из математике, у учионицама  

          На завршни испит је изашло свих 68 ученика  (+ 20уч. из РС) 

На ЗИ сви ученици су се уписали са 1.жељом у 57%, са другом 22%, трећом и четвртом са по 10% и један ученк са 5 жељом.  

   Што се тиче просечног броја бодова остварених на завршном испиту, на нивоу градских школа, ученици наше школе су остварили најбољи 
резултат! На целој територији општине Лозница, недостајало  је 2 бода да наши ученици имају најбољи резултат. У округу имамо 10 ученика у 
првих 10%(5 у првих 5%...2 су са 5,5 иначе би било 7 у првих 5%),У Србији- 7 ученика у првих 10%(4 у првих 5%). По тестовима, 
просечан број бодова је следећи- само за наше ученике:  

Математика- 8,3(5,4) 

Српски- 8,39(5,45) 

Комб.-10,35(7,25) 

( у загради је постигнуће на тесту  помножено са  коефицијенатима). 

Наша школа има просечан укупан број бодова (успех + завршни) 75,27. 

 
●            Дистрибуција ученика по образовним профилима је следећа  : 

 
Средња школа 3сс 4сс укупно 
Гимназија  12 12 
Економска школа 1 14 15 
Свети Сава 7 13 20 
Техничка 5 15 20 
Ван Лознице 1 1 1 
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УКУПНО 14 54 68 
напомена – рачунато само за ученике наше школе  - сви су наставили даље школовање. 

 

 

 НОСИОЦИ ПОСЕБНИХ ДИПЛОМА 

 

8/1 
 МАТЕМАТИКА – Страхиња Ћосић, Лука Јовичић, Зорана Кикановић 
 СРПСКИ ЈЕЗИК – Лука Јовичић, Анђела Васић 
 ФИЗИКА – Страхиња Ћосић 
 БИОЛОГИЈА – Страхиња Ћосић 
 ЛИКОВНА КУЛТУРА – Зорана Кикановић 
 ГЕОГРАФИЈА – Лука Јовичић, Николина Поповић 
 ХЕМИЈА – Страхиња Ћосић, Лука Јовичић  
 ИСТОРИЈА – Ненад Дивљаковић 
 ФИЗИКО ВАСПИТАЊЕ – Ђурђина Митровић, Николина Каитовић, Вања Обадовић, Тијана Максимовић 

8/2 

 СРПСКИ ЈЕЗИК – Лазар Ћоралић  
 ТИО и ТиТ, дисциплина практична израда по задатку – Валентина Николић, Марина Цвјетиновић, Петар Јелић, Лазар 

Ћорaлић 
 ХЕМИЈА – Лазар Ћорaлић 
 ИСТОРИЈА – Лазар Ћоралић 
 БИОЛОГИЈА – Лазар Ћоралић 
 ФИЗИКО ВАСПИТАЊЕ – Ивана Мишић, Николина Перић, Николина Крстић, Јована Мићић, Николина Ђурић, Марина 

Цвијетиновић 
8/3 
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 ГЕОГРАФИЈА – Елена Игњатовић 
 БИОЛОГИЈА – Филиповић Дуња 
 ХЕМИЈА – Ана Јездимировић 
 ИСТОРИЈА – Верица Јанчић 
 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – Урош Ненадовић 
 ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК – Елена Игњатовић 
 

 

Укупно од  72 ученика 23 носилац 37 посебних диплома. 

Вуковци 8/1 8/2 8/3 8/4 

 -Страхиња 

Ћосић 

-Лука 

Јовичић  

-Лазар 

Ћоралић 
- 

- 

 

 

 

ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ УЧЕНИК 8/1 СТРАХИЊА ЋОСИЋ,. 
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VII  ОСТАЛЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

Извештај    о   раду   Ученичког парламента 

На првом састанку конституисан је Ученички парламент  у следећем  саставу : 

 
1. Никола Николић  VII1 
2. Маша Ракић  VII1 
3. Софија Тадић  VII2 
4. Дијана Митрић  VII2 
5. Зорана Кикановић  VIII1 
6. Татјана Петровић  VIII1 
7. Лазар Ћоралић  VIII2 
8. Филип Димитријевић  VIII2 
9. Никола Јовановић  VIII3 
10.. Давид Ђуричић  VIII3 
11. Дуња Маџаревић  VII3 
12. Милица Вучетић  VII3 
13. Татјана Петровић  VIII4 
14. Сретен Глоговац  VIII4 

 

Једногласном одлуком за председника Парламента одабрана  је Татјана Петровић, а за њеног заменика одабран је Никола Јовановић.За 
записничара смо одредили Лазара Ћоралића.Изабрани  представници за  Школски Одбор су :Никола Николић и Никола Јовановић из 
7/3, али и договорили смо се да иду и остали чланови наизменично по усменом договору због разних обавеза. 

Изабране ученици су били присутни на седницама проширеног састава  Школског одбора. 
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У току школске године 2019/2020. Одржано је 7 састанака Ученичког  Парламента  на којима су у оквиру предвиђеног плана рада 
реализоване следеће активности: 

-учешће чланова  УП  у сарадњи са наставницима  српског језика,музичке културе и ликовне културе у обележавању  Дана  школе 

-учешће у организацији прославе и организовања школске славе 

-школска такмичења(помоћ у припреми истих –окружно такмичење из страних језика) 

-организовање  новогодишње акције слања честитки у сарадњи са библиотекаром школе 

- Организовање хуманитарне акције  током које су ученици од 5-8 разреда једни другима слали поруке пријатељства  и сакупљали 
новац за хуманитане сврхе. 

-хуманитарна акција  покренута за   ученике који су у лошијим условима у оквиру наше школе где су ученици од 1-8.разреда доносили 
слаткише и грицкалице пред Нову годину. 

- Настављена је акција „Чепом до колица“ којој се прикључила и наша школа још пре 2 године и којој су се ученици одазвали у великом 
броју. 

Чланови Парламента покренули идеју о занимљивим радионицама, почев од курса шминкања за девојчице, филмске пројекције биле 
немогуће због инсталирања техничких средстава али сигурно могућа у наредној години. Преостало 16640 дин у буџету УП 

 

- Услед новонастале ситуације са коронавирусом, ниједна даља активност парламента није могла да се изведе, па се све идеје 
преносе за нову школску годину. 

 

Наставница  задужене за рад са УП    Марковић Мирјана 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА 

 
 
        Рад Савета родитеља је регулисан Пословником о раду Савета родитеља ОШ“Вук Караџић“ у Лозници, а надлежности Савета су 
утврђене у закону о образовању и васпитању. 
      Савет родитеља су чинили представници свих одељења-укупно 29 чланова. 
Током школске године одржано је 4 састанака у школи : 6.9.2019.,28.2.2020., 13.3.2020. , 25.6.2020. и online 30.4.2020.       
Реализоване су предвиђене теме ( разматране, давана мишљења и по потреби усвајане одлуке ) : 
-конституисан Савет родитеља; за председника је изабран Бранко Ћосић,,заменик Богдановић Зоран, записничар Сања Чанак 
 -усвојен план рада Савета Родитеља 
- упознати са документима : План рада школе , Школски развојни план, Школским програмима за 2. и 6.разред и Извештајем за 
школску 2018/2019.годину 
-разматрани су услови за рад школе 
-давање сагласности на Програм организовања екскурзија и наставе у природи и усвојен извештај екскурзија . НУП није била 
организована, јер није било заинтересованих родитеља. Усвојене су дневнице за наставнике, у бруто износу. 
 -извршен избор понуђача : за осигурање ученика –Delta generali, за ђачку ужину – пекара „Ненадовић“, 
-родитељи су информисани о реализацији РП за 1.полуг.,кретању успеха,резултатима такмичења,пројекту професионалне орјентације и 
другим ,у који је школа укључена 
-родитељи упознати и са новинама у 3. и 7.разреду за нову школску годину( наставља се настава орјентисана на исходе, више је 
заступљен тимски рад , ученици ће и даље бити укључени у пројектну наставу и радиће се на развоју предузетништва као и у овој 
години у 1.,2,5. и 6.разреду) 
-информације о уџбеницима за наредну школску годину / мењани су само уџбеници за 3. и 7.разред, због новог плана рада/  
- Сумирање података анкете за други страни језик/ анкетирани родитељи ученика 1-4.разреда на нивоу школе 
- Разматрање молбе наставнице Сање Симић де Граф за стицање звања педагошког саветника и давање мишљења  
 
 

Председник Ср 
                                                                                                                                                                                                      Бранко Ћосић, 
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Извештај о стручном усавршавању 

 

   Стручно усавршавање је праћено према законској обавези и то :  

         у оквиру пуног радног времена наставник и стручни сарадник има 68 сати годишње различитих облика стручног усавршавања, од 
чега је 24 сата право на плаћено одсуство из установе ради похађања одобрених програма и стручних скупова, а 44 сата стручног 
усавршавања у оквиру својих развојних активности. 

***Што се тиче стручног усавршавања до 24 сата  подаци ду дати табеларно: 

 

 

ПРАЋЕЊЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ  

(акредитовани  семинари, стручни скупови, акредитована трибина, симпозијум ) 

 

 сати –бодова рачунато по по 
интерном правилнику школе, тј. 

ДОКУМЕНТУ О 
ВРЕДНОВАЊУ 

СТАЛНОГ СТРУЧНОГ 
УСАВРШАВАЊА У 

OСНОВНОЈ ШКОЛИ ЗА 
2019/2020. 

број одређених особа- норми  просечно 
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Учитељи 1809 16 113,06 
Наставници предметне наставе 
 

2336 24,6 94,96 

Стручни сарадници 
-школски педагог  и психолог 
-библиотекар –остварено кроз 
примарно занимање 

355 2,5 142 

 

Према закону наставницима и  стручним сарадницима који су ангажовани у наведеним Активима и Тимовима (члан 66. ЗОСОВ-а) 

Стручни актив за развој школског програма; 
      Тимови за самовредновање рада установе; 

Тим за заштиту ученика и запослених од насиља, злостављања и занемаривања или Школски тим (програм Школа без насиља); 
Тим за инклузивно образовање. 
Стручни актив за развојно планирање; 

не могу добити посебно сате стручног усавршавања у оквиру установе, јер су њихова ангажовања обухваћена 40-часовном 
струкуром радног времена па им то и није рачунато. 

 

ЗАКЉУЧАК : просечан број остварених сати стручног усавршавања указује на изузетно ангажовање 
наставника и стручних сарадника у овој области,без обзира на ванредне околности у 2.полугодишту. 

 

 

 

У    УСТАНОВИ  



[182] 
 

ЗАПОСЛЕНИ КОМП
ЕТЕНЦ. 

ПРИОР
ИТЕТ 

ОБЛИК 

Акредитован,л
етње и зимск 
школе,струч. и 
студ.путовања..
. 

НАЗИВ  

И 

КАТАЛ.БР. 

ИНСТИТУЦ. 

КОЈА 

ПОДРЖАВА 

НИВ
О 

-
општ
. 

-
репу
бл. 

-
међу
нар. 

ВРЕМЕ 

И 

МЕСТО 

УЛОГ
А 

-
учес
ник 

-
изла
гач 

-
орга
низ. 

-
коор
дин..
. 

БРО
Ј 
БОД
ОВА 

ВД директор школе Анета Ракић 

Педагог Јелица Павловић 

Психолог Ђурђина Симић 

Учитељи: Мирослава Видовић,Оливера 
Милановић, Митровић, Радмила Лукић, 
Гордана Симић, Мирјана Ћосић, 
Миленко Мандић,Милка Томић, Марија 
Петровић,Зорица Јањић,Жељка 

К3 П4 Акредитован 
семинар 

Претпоставке успешне 
наставе, Кат.бр. 68 

ЗУОВ репу
бл. 

 

8.12. 

2019. 

Лозниц
а 

учес
ник 

8 
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Дејановић, Цветиновић Снежана, 

Наставници:Станојевић Светлана, 
Самуровић Светлана, Миланка 
Стефановић, Косовац Петар, Жељка 
Марковић, Мирјана Марковић, Тијана 
Васић, Мирјана Милићевић, Ана Томић, 
Игњат Марковић, Владан Митровић, 
Мирослав Секулић, Митровић Весна 

* директор школе Анета Ракић 

*психолог Ђурђина Симић 

*библиотекар Јелена Алексић 

*учитељи: Мирослава Видовић 
Mитровић, Гордана Симић, Мирјана 
Ћосић, Цветиновић Снежана, Владан 
Андрић 

*наставници:Станојевић Светлана, 
Миланка Стефановић, Жељка 
Марковић, Мирјана Милићевић, 
Мирослав Секулић, Митровић Весна, 
Јелена Трипковић, Снежана 
Пантић,Слађана Живановић,Јелена 
Којић,Зорица Павловић,Бранка 
Петковић 

  Акредитован 
семинар 

„Формативно 
оцењивање и његова 
примена у дигиталном 
окружењу“ 

 

ЗУОВ репу
бл. 

 

 учес
ник 

12 

Светлана Самуровић,Жељка Марковић,   Обука Обука коришћење ,,gugl   14.8. учес  
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Дарко Бурмазовић.Цветиновић 
Снежана, Јелица Павловић,Мирослава 
Видовић Мировић,Радмила 
Лукић,Оливера Милановић,Мирјана 
Ћосић,Миленко Мандић,Милка Томић, 
Марија Петровић,Жељка 
Дејановић,Весна Митровић,Зорица 
Павловић,Милица Стефановић,Владан 
Андрић 

učionicе“ 2020. 

 

 

 

25.8. 

2020. 

ник 

Петар Косовац,  

Мирослав Секулић ,Тијана Васић 

       едук
атор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАН   УСТАНОВЕ 
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ЗАПОСЛЕНИ КОМП
ЕТЕНЦ. 

ПРИОР
ИТЕТ 

ОБЛИК 

Акредитован,л
етње и зимск 
школе,струч. и 
студ.путовања..
. 

НАЗИВ  

И 

КАТАЛ.БР. 

ИНСТИТУЦ. 

КОЈА 

ПОДРЖАВА 

НИВ
О 

-
општ
. 

-
репу
бл. 

-
међу
нар. 

ВРЕМЕ 

И 

МЕСТО 

УЛОГ
А 

-
учес
ник 

-
изла
гач 

-
орга
низ. 

-
коор
дин..
. 

БРО
Ј 
БОД
ОВА 

Весна Митровић, Добро Андрић, 
Миланка Стефановић 

  Акредитован 
семинар 

Програм обуке за 
запослене у 
образовању/дигитална 
учионица/дигитално 
компентентан наставник 

  17.9.20
19. 

учес
ник 

19,5 

 

Мирослава Видовић Митровић,  

Миланка Васиљевић 

К2 П3 Акредитован 
семинар 

ПРИПРЕМА ДЕЦЕ ЗА 
УСВАЈАЊЕ 
ЧИТАЊА/кат.бр.557 

ЗУОВ репу
бл. 

 

27.9. 

2019. 

Лозниц

учес
ник 

8+8 
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а 

Милосава Савић, Весна Митровић   Акредитован 
семинар 

Кључни појмови као 
инструмент за 
остваривање исхода 
учења у настави 
предмета Историја 

Кат.бр.221 

ЗУОВ репу
бл. 

 

5.10. 

2019. 

Лозниц
а 

учес
ник 

8 

Весна Митровић К3 П2 стручни скуп    
С 3772019, 

Каријерно вођење и 
саветовање у РС, К3, П3 

ЗУОВ репу
бл. 

 

3.10. 

2019. 

Лозниц
а 

учес
ник 

1 
дан 

Мирјана Марковић,Косовац Петар, 
Ђурђина Симић 

К2,3,4 П1  OBUKA ZA PRIMENU 
INSTRUMENATA ZA 
SAMOVREDNOVANJE I 
PROCENU DIGITALNIH 
KAPACITETA ŠKOLE Selfi 
SDKŠ-860  K2,K3,K4 P1          

  14.10.2
019. 

 8 

Ана Томић, Мирослав Секулић и Игњат 
Марковић 

  Акредитован 
семинар 

Програм обуке 
наставника информатике 
и рачунарства у 7. и 
8.разреду ООИВ , 

К-за наставну 
област,предмет и 
методику наставе, 

ЗУОВ репу
бл. 

 

19 .10. 

2019. 

Лозниц
а 

учес
ник 

16.С
АТИ 
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поучавања и учења, 
зуов, 610-00-
01424/8.10.2019. 

*наставници: Весна Митровић, Светлана 
Станојевић, Јелена Трипковић, Миланка 
Стефановић 

  Акредитован 
семинар 

Настава орјентисана на 
исходе 

ЗУОВ репу
бл. 

 

22.10. 

2019. 

учес
ник 

24 

Учитељи: Радмила Лукић, Милица 
Стефановић, Снежана Цветиновић, 
Светлана Ђурић,наставник српског 
језика Наташа Максимовић Вучетић 

  Додатна обука За наставнике 1.,2.,5. и 
6.р. који користе 
уџбенике ИК Клетт, 
Логос, Фреска и који су 
били у пројекту „2000 
дигиталних и 
8000дигиталних 
учионица“ 

ИК Клетт, 
Логос, 
Фреска 

репу
бл. 

 

25.11. 

2019. 

учес
ник 

 

Јелена Којић   Акредитован 
семинар 

„Водич за васпитаче – 
породица у вртлогу 
дроге” 

  2.11. 

2019. 

 8 

Наставница енглеског језика Самуровић 
Светлана и учитељице Зорица 
Јањић,Радмила Лукић 

  Акредитован 
семинар-
додатна обука 

Креирање и адаптација 
једноставних наставних 
материјала 

 репу
бл. 

27.11. 

2019. 

учес
ник 

 

Jeлица Павловић, Ђурђина Симић К3 П2 Акредитован 
семинар 

Инклузија од теорије до 
праксе 2 ; Кат.бр.199,  

 репу
бл. 

1.12. 

2019. 

учес
ник 

16 

*директор школе Анета Ракић  К3 П4 Акредитована Спољашње вредновање  репу 5.12.  1 
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*пп служба:Jeлица Павловић, Ђурђина 
Симић 

*Учитељи: Мирјана Ћосић, Гордана 
Симић, Дејановић Жељка, Јањић 
Зорица, Радмила Лукић, Милица 
Стефановић, Снежана Цветиновић, 
Светлана Ђурић, Славица Ивковић, 
Марија Петровић, Мирослава Видовић 
Митровић, Владан Андрић,Славица 
Ивковић 

*наставнице 

- српског језика Марковић Жељка,  

- историје Весна Митровић, 

-енглеског ј. Бранка Лукић 

-физичког Раденко Томић 

трибина 

1718-4/2019. 
од 22.10.2019. 

установа – 2.круг 

 

бл. 2019. Бод
, 

 

 

3  

сата 

Наставница српског језика Сања 
Радонић и наставница хемије Бојана 
Ковач 

К4 П4 Акредитован 
семинар 

Боља сарадња-
безбедније школско 
окружење, Кат.бр,98 

 репу
бл. 

 

8.12. 

2019. 

учес
ник 

8 

Гордана Симић, Мирјана Ћосић, Зорица 
Јањић,Жељка Дејановић, Цветиновић 
Снежана, Милица Стефановић, Владан 
Андрић, Светлана Ђурић,Марија 
Петровић,Оливера Милановић,Рада 

  презентација Презентација уџбеника 
за 3.разред  

ИК Вулкан 
знање 

 12.12. 

2019. 

учес
ник 

1 



[189] 
 

Лукић,Слађана Живановић,Јелена 
Алексић, Мирослава Видовић 
Митровић,  

 

 

 

Српски језик- Марковић Жељка, Наташа 
Максимовић Вучетић, Сања Радонић 

Историја- Милосава Савић, Весна 
Митровић 

Географија- Станојевић Светлана, 
Зорица Павловић 

Биологија-Миланка Стефановић 

Физика- Владан Митровић 

Хемија-Бојана Ковач 

Ликовна к.-/ 

Музичка к.- Кокановић Зоран 

Инф. И рач./ТиТ-/Мирослав 
Секулић,Милоје Радовановвић 

  презентација Презентација уџбеника 
за 7.разред  

ИК Вулкан 
знање 

 12.12. 

2019. 

учес
ник 

1 

*директор школе Анета Ракић     „ Систем за осигурање 
квалитета кроз 

ЗУОВ репу 16.1. учес 8 
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*пп служба:Jeлица Павловић, Ђурђина 
Симић 

 

јединство 
самовредновања и 
спољашњег 
вредновања“ 

бл. 

 

2020. ник 

Оливера Милановић, Мирослава 
Видовић Митровић, Радмила 
Лукић,Гордана Симић, Мирјана Ћосић, 
Зорица Јањић,Жељка Дејановић, 
Миленко Мандић, Милка Томић, Марја 
Петровић, Цветиновић Снежана, 
Милица Стефановић, Владан Андрић, 
Светлана Ђурић, Микица 
Стефановић,Славица Ивковић 

Педагог Јелица Павловић 

Психолог Ђурђина Симић 

Библиотекар Јелена Алексић 

 

 

 

 

  презентација Презентација уџбеника 
за 3.разред  

ИК Нови 
Логос, Клетт, 
Фреска 

 21.1. 

2020 

учес
ник 

1 

*директор школе Анета Ракић  

*пп служба:Jeлица Павловић, Ђурђина 

  трибина Учимо 
креативно,градимо 
партнерства-

ЗУОВ 1841-
4/2019 

 21.1.20
20. 

учес
ник 

1 
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Симић 

*учитељи:Мирјана Ћосић, 

*наставници: Милосава Савић, Весна 
Митровић, Владан Митровић,  

Мирослав Секулић, Наташа Максимовић 
Вучетић, Сања Радонић,Ана Ђукановић, 
Станојевић Светлана,Мирјана 
Милићевић,Јелена Којић,Бранка 
Петковић, Бранко Поповић,Ана Матић, 

Јелена Трипковић,Петар Косовац,Зоран 
Кокановић,Жељка Марковић 

квалитетнији рад са 
ученицима и њиховим 
родитељима-трибина 

 

*пп служба:Jeлица Павловић, Ђурђина 
Симић 

*библиотекар Јелена Алексић 

*наставник:  

Бранко Поповић, 

*учиељи: Мирослава Видовић, Радмила 
Лукић,Гордана Симић, Мирјана Ћосић, 
Зорица Јањић, Цветиновић Снежана, 
Милица Стефановић, Владан Андрић, 
Светлана Ђурић, Миланка Васиљевић, 

  трибина Развој животних 
вредностти код ученика 
и партнерски односи с 
њиховим родитељима-
тибина 

ЗУОВ 1842-
4/2019 

 21.1.20
20. 

учес
ник 

1 
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Жељка Дејановић 

 

 

Бојана Ковач,Јелена Којић    Презентација, дискусија 
и анализа уџбеника 
издавачке куће Нови 
Логос 

  Јануар 
2020 

 2 

Весна Митровић,Јелена Којић    Презентација, дискусија 
и анализа уџбеника 
издавачке куће Нови 
Логос,Фреска,Клетт 

  21.1.20
20. 

 2+2
+2 

Мирјана Ћосић и Гордана Симић   курс за 
наставнике 

курс за наставнике у 
оквиру “Shuttle Time” 
пројекта Светске 
бадминтон 
конфедерације (BWF) 
у 2020. 

  2.2. 

2020. 

учес
ник 

 

Бојана Ковач,Весна Митровић,Владан 
Андрић,Гордана Симић,Жељка 
Дејановић, Зорица Јањић,Владан 
Андрић,Јелена Алексић,Јелена Којић, 
Мирослава Видовић Митровић,  

 

   Презентација, дискусија 
и анализа уџбеника 
издавачког предузећа 
Едука 

  5.3. 
2020 

 2 

Мирослав Секулић,Владан Андрић   презентација Презентација о   23.3.20 слуш 1 
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Микробит 
управљачкој јединици 

20. алац 

Jeлица Павловић,Владан Андрић,   вебинар издава
чких 
кућа Klett, Нови 
Логос и Фреска
. 

„Дигитални часови: 
бесплатни алати и 
платформе”-  

  14.2.20
20. 

учес
ник 

1 

Јелена Трипковић К2 П3 Акредитован 
семинар 

Интеракцијом до 
пројектне наставе у 
алгебри, Кат.бр. 373 

ЗУОВ репу
бл. 

 

19.2.20
20. 

учес
ник 

8 

Жељка Марковић, Мирјана 
Ћосић,Мирослав Секулић,Јелена 
Којић,Владан Андрић,Јелена Алексић, 

  вебинар Иновативне методе 
учења-Како подстакнути 
скривене потенцијале 
ученика, др.Р.Рајевић- 

ЗУОВ 2221-
4/2019 

 28.2.20
20. 

учес
ник 

1 

Гордана Симић, Жељка Марковић, 
Мирјана Ћосић, ,Владан Андрић,Јелена 
Алексић, 

  вебинар Управљање временом у 
циљу организације часа, 
мср.Драгана 
Василијевић-вебинар 

ЗУОВ 35-
4/2019 

 12.3.20
20. 

учес
ник 

1 

Жељка Марковић, Мирјана Ћосић, 
Јелена Којић,Владан Андрић,Јелена 
Алексић, 

  вебинар Невербална 
комуникација-говор 
тела, Марко Буразор 

ЗУОВ 128-
4/2020 

 6.4.202
0. 

учес
ник 

1 

Жељка Марковић   вебинар  „Е – учионица: обука о 
коришћењу на 
примерима за српски 

  10.4.20
20. 

учес
ник 

1 



[194] 
 

језик и књижевност“ 

 

Жељка Марковић   вебинар „Како владати собом  у 
стресним ситуацијама“ 

 

  15.4.20
20. 

учес
ник 

1 

Бранка Петковић   обука  предавање Timify.me   25.4.20
20. 

 1 

Жељка Марковић   вебинар „Савладајте вештине 
израде динамичних 
презентација и задатака 
уз Prezi и Learning Apps“ 

  28.4.20
20. 

учес
ник 

1 

Бранка Петковић    Kреирање садржаја 
помоћу Genial.ly i Canva  и 
интерактивност на часу 
уживо 

  12.5.20
20. 

учес
ник 

 

Владан Андрић, Мирјана Ћосић,   вебинар Решавање кохфликтних 
ситуација-вебинар 
/Јелена Јеремић 

ЗУОВ 2182-
4/2019 

 14.5.20
20. 

учес
ник 

1 

Мирјана Марковић   вебинар Подршка ученицима у 
оквиру програма 
професионалне 
орјентације  и 
транзицију у средњу 

ЗУОВ 497-
4/2020 

 15.5.20
20. 

учес
ник 

1 
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школу-вебинар 

*Учитељи:Зорица Јањић,Миленко 
Мандић,Mилкa Tомић,Марија 
Петровић,Жељка Дејановић,Владан 
Андрић 

 *Наставници:Добро Андрић, Дарко 
Бурмазовић, Ана Томић, Владан 
Митровић, Јелена Алексић,Милоје 
Радовановић 

 

  Акредитован 
семинар 

Настава орјентисана на 
исходе 

ЗУОВ репу
бл. 

 

Од 
23.06.2
020. 
три 
недељ
е 
онлајн 

учес
ник 

24 

Мирослав Секулић    Презентација 
уџбеника 
информатике и 
рачунарства за седми 
разред 

  3.3.202
0. 

учес
ник 

1 

Радмила Лукић, Бранка Петковић К2,К3 П3 Акредитован 
семинар 

Пројектна настава у 
функцији ОИВ ученика 
ОШ за смањење ризика 
од природних непогода 

ЗУОВ 610-00-
00335/2019. 

 26.6.20
20. 

учес
ник 

8 

*директор школе Анета Ракић  

*наст. Ана Томић, Игњат Марковић, 
Јелена Алексић 

 

  Обука Обука за микробит 
рачунаре у оквиру 
програма „Школа за 21 
век“ 

 МПНТР и 
Британски 
културни 
ентар 

 610-00-
01713/2019-
07 од 

 Март и 

 

21.8.20
20. 

учес
ник 

8+8 
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17.12.2019.  
Гордана Симић,Мирјана Ћосић,   конференција Дигитално образовање 

2020 
  10. И 

11.4.20
20. 

учес
ник 

4 

Гордана Симић,Мирјана Ћосић,   вебинар Е-учионица: обука о 
коришћењу на 
примерима за разредну 
наставу 

  10.4.20
20. 

учес
ник 

1 

Гордана Симић   вебинар Савладајте вештине 
израде динамичних 
презентација и задатака 
уз Prezy и Learning Apps 

  28.4.20
20. 

учес
ник 

1 

Гордана Симић,Мирјана Ћосић, ,Владан 
Андрић,Јелена Алексић,Јелена Којић 

  вебинар Примена алата Google 
Classroom у реализацији 
часова и тестирању 
ученика 

 

 

  5.5.202
0. 

учес
ник 

1 

Гордана Симић,Мирјана Ћосић, ,Владан 
Андрић, Мирослава Видовић Митровић, 
Јелена Алексић, 

  вебинар Изазови и проблеми 
онлајн наставе 

  11.5.20
20. 

учес
ник 

4 

Гордана Симић   вебинар Формативно 
оцењивање у 
дигиталном окружењу 

  15.5.20
20. 

учес
ник 

4 
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Гордана Симић,Владан Андрић, ,Јелена 
Алексић 

  вебинар Примена алата Google 
Forms, Kahoot!, Quizizz у 
реализацији часова и 
тестирању ученика 

  12.5.20
20. 

учес
ник 

1 

Гордана Симић,Владан Андрић,Јелена 
Којић 

  вебинар Похвалите и критикујте 
конструктивно 

  13.5.20
20. 

учес
ник 

1 

Гордана Симић,Владан Андрић,Јелена 
Алексић 

  вебинар Примена прописа из 
области образовања и 
васпитања: 
Специфичности радног 
односа у основној и 
средњој школи 

  21.5.20
20. 

учес
ник 

 

Марија Петровић,Миленко 
Мандић,Зорица Јањић, Снежана Пантић, 
Митровић Владан,Жељка 
Дејановић,Јелена Трипковић,Дарко 
Бурмазовић,Кокановић Зоран, Јелена 
Алексић,Славица Ивковић,Милка Томић 

 

  вебинар Дигитална учионица-
дигитално 
компентентан наставник 

  25.5.20
20. 

учес
ник 

24 

Мирјана Марковић   вебинар Digitalni časovi: besplatni 
alati i platforme uz 
korisne savete za njihovo 
korišćenje, Klett               

 

  14. 
4.2020. 

учес
ник 

1 
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Мирјана Марковић   вебинар , Iz ugla psihologa: 
Pohvalite i kritikujte 
konstruktivno, Klett   

 

  13. 
5.2020 

учес
ник 

1 

Мирјана Марковић   вебинар Podrška učenicima u 
okviru programa 
profesionalne 
orijentacije i tranzicije u 
srednju školu, Klett     
 

  May 
15, 
2020:  

учес
ник 

1 

Мирјана Марковић   вебинар .Unire l'utile al 
dilettevole nei progetti 
didattici. Idee di attività 
ludiche, per apprendere 
divertendosi. – di Cinzia 
Pantalone  1 bod 
 

  11.4.2
020 

учес
ник 

1 

Миланка Васиљевић, Светлана Ђурић   Обука Обука за рад на гугл 
учионици 

  5. 5. 
2020. 

учес
ник 

15 

Јелена Којић   вебинар  „Бесплатни алати за 
припрему дигиталног 
часа: Google Classroom“ 

  12. 5. 
2020. 

учес
ник 

1 

Јелена Којић   вебинар  „Бесплатни алати за 
припрему дигиталног 
часа: електронско 
тестирање ученика“ 

  13. 5. 
2020. 

учес
ник 

1 
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Мирјана Марковић, Јелена 
Којић,Мирјана Ћосић, ,Јелена Алексић 

  вебинар  „Похвалите и 
критикујте 
конструктивно“ 

  23. 5. 
2020. 

учес
ник 

1 

Жељка Дејановић   вебинар О оцењивању   28.8. 

2020. 

учес
ник 

2 

*пп служба:Jeлица Павловић, Ђурђина 
Симић 

Јелена Трипковић,Сања Симић де Граф, 

Јелена Којић,Миослав Секулић,Зорица 
Павловић, Бранка Петковић,Гордана 
Симић,Владан Андрић,Јелена 
Алексић,Светлана Самуровић,Жељка 
Дејановић 

  вебинар „Проговори да видим ко 
си“ 

  29. 8. 
2020. 

учес
ник 

2 

Жељка Марковић,Сања 
Радонић,Светлана Станојевић 

  вебинар „Презентација уџбеника  
за 7. разред“ ИК „Клет“ 

 

  28.1.20
20. 

учес
ник 

1 

Жељка Марковић,Сања 
Радонић,Светлана Станојевић 

  вебинар Презентација уџбеника  
за 7. разред“ ИК „Нови 
Логос“ 

 

  30.1.20
20. 

учес
ник 

1 

Жељка Марковић,Сања 
Радонић,Светлана Станојевић 

  вебинар Учешћуе на 
презентацији, дискусији 
и анализи уџбеника у 

  5.3.202
0. 

учес
ник 

1 
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организацији ИК Едука 

 

Бранка Петковић   Симпзијум ,,Фантастично путовање: 
Одредиште  дигитална 
учионица“ 

  27.6.20
20. 

учес
ник 

2 

Јелена Алексић   вебинар Дигитални свет-ново 
издање за будуће прваке 
Нови Логос 

  21.8.20
20. 

учес
ник 

1 

Јелена Алексић   вебинар Дигитална 
учионица/дигитално 
компетентан наставник – 
увођење електронских 
уџбеника и дигиталних 
образовних материјала 

  1.6.202
0. 

учес
ник 

 

Јелена Трипковић   Онлајн обука Онлајн обука наставника 
за коришћење 
платформе Microsoft 
Teams 

  20.03. 

2020-
23.03. 

2020 

учес
ник 

 

 

Стручно усавршавање се одвијало : 

-одржавањем угледних часова 

-објављивањем публикација / у прилогу 
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-реализовањем посета, прослава, спортских дешавања...за ученике 

-припремом ученика за такмичења, учешће на конкурсима... 

-презентацијама на стручним телима школе 

-радом са волонтерима, приправницима 

Наставница енглеског језика Сања Симић де Граф је добила позитивно мишљење стручног већа, Наставничког већа и Савета родитеља  за звање 
педагошког саветника,о чему је обавештена и надлежна Школска управа. Она је у оквиру стручног усавршавања остварила 631 бод у установи, 
иницирањем и координацијом интегративне наставе, одличном сарадњом међу актерима на нивоу школе и укључивањем већине наставника у 
интегративну наставу и пројекте,  један је од аутора сајта Зелена учионица и преводилац сајтова Патријаршије у Београду и сајта за Православну 
вјетонауку, писала је чланаке за Просветни преглед и објаве у разним другим чланцима, а све у сврху промоције наше школе, у чему је имала 
апсолутну подршку стручне службе и директора школе, који су били и сарадници у многим пројектима. Такође, Наставничко веће је редовно 
информисала о вебинарима и веб-акатима у настави на даљину. 

*НАПОМЕНА: прилог Извештају рада школе су листе стручног усавршавања, које су насставници и стручни сарадници школе сами водили 

 

 

VIII   ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНОГ ПО РАЗВОЈНОМ ПЛАНУ ТОКОМ ШКОЛСКЕ 2019/2020.ГОДИНЕ 

 

НАПОМЕНА – СА ** ИСТАКНУТЕ АКТИВНОСТИ САМО У 2.ПОЛУГОДИШТУ 

1. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ-РЕАЛИЗОВАНО У ПОТПУНОСТИ , УРАЂЕНИ 
НОВИ ПЛАНОВИ ЕКСКУРЗИЈА, НОВИ ПЛАНОВИ ЗА 2. И 6.РАЗРЕД, ПРЕМА НОВИМ ПРАВИЛНИЦИМА. 
** УРАЂЕНИ НОВИ ПЛАНОВИ ЗА 3. И 7.РАЗРЕД, ПРЕМА НОВИМ ПРАВИЛНИЦИМА ЗА НАРЕДНУ ШКОЛСКУ 
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ГОДИНУ 
 
Развојни циљ: Унапредити планирање и програмирање школске документације. 
Критеријум успеха: Успешно израђени и реализовани  наставни  планови. 

Задаци Критеријум успеха 
1. Унапређење Школског развојног план и Годишњег плана рада 
 

Успешно израђени планови. 

 

 
 

  
  

 
 

 
 

 

Акциони план за задатак 1 
Унапређење Школског развојног плана и Годишњег плана рада 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 
У Годишњи план рада школе за следећу 
школску годину убацити глобалне/годишње 
планове наставних предмета 
 

Пред очетак сваке 
школске године 
 

сви наставници Педагошка документација – 
записници 

Уграђивање акционог плана Школског 
развојног плана у Годишњи план рада школе за 
2018-2021. годину 

До почека школске 
године,  
 
 

тим за самовредновање, 
 

Педагошка документација – 
записници 
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2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ- РЕАЛИЗОВАНО ДЕЛИМИЧНО ( такмичења интензивно почињу у 2.полуг. ; на досадашњим 
ученици су постигли запажене резултате –истакнуто кроз обавештења и на сајту школе. ЗИ је такође у 2.полуг.Остало 
је реализовано ). РЕАЛИЗАЦИЈА СЕ ВИДИ У ЕС ДНЕВНИКУ,ЛЕТОПИСУ ШКОЛЕ. НАСТАВА ЈЕ ТРАЈАЛА БЕЗ 
ПРЕКИДА, А ЧАСОВИ ОД ЕКСКУРЗИЈЕ 8.РАЗРЕДА НАДОКНАЂЕНИ СУ „У ХОДУ“, УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР 
ОПТЕРЕЋЕЊЕ УЧЕНИКА. О ОСТВАРЕНОМ РАЗВОЈНОМ ЦИЉУ ГОВОРЕ ПРИЛОЗИ НА САЈТУ  И 
ИЗВЕШТАЈИ О ПОСЕТИ ЧАСОВИМА ДИРЕКТОРА, ПЕДАГОГА,ПСИХОЛОГА И ОСТАЛИХ НАСТАВНИКА.  
** ТАКМИЧЕЊА РЕАЛИЗОВАНА ДЕЛИМИЧНО ( такмичења су интензивно почела у 2.полуг. али су прекинута након 
15.3.2020. због ванредног стања у држави).НАСТАВА ЈЕ ТРАЈАЛА БЕЗ ПРЕКИДА, АЛИ СЕ НАКОН УВОЂЕЊА 
ВАНРЕДНОГ СТАЊА РЕАЛИЗОВАЛА ОНЛАЈН. НАСТАВА ЈЕ ПРИЛАГОЂАВАНА НОВОНАСТАЛОЈ СИТУАЦИЈИ И 
ПОТРЕБАМА УЧЕНИКА. 

 
Развојни циљ: Унапредити област наставе и учења,кроз примену одговарајућих дидактичко-методичких решења,уз 
уважавање потреба ученикаи стварање подстицајне атмосфере за учење. 
Критеријум успеха: Наставници  врше  самовредновање на основу : скале процене за ученике, мишљења са посећених часова и 
стандарда квалитета установе ( област Настава и учење) на крају трећегодине реализације РП.  
Перманантно ћемо организовати огледне и угледне часове на нивоу школе 

Задаци Критеријум успеха 
1. Ученици постављају себи циљеве у учењу 
 

Напредовање у учењу. 
Добри резултати на такмичењима. 
Постиже се све већа самоувереност ученика у учењу. 

  Ученици постижу добре резултате на завршном испиту. 
2. Наставник разуме потребе ученика и посвећује време кад им је 
потребно 

Наставници на сваком часу прилагођавају свој план рада 
потребама ученика, максимално индивидуализујући наставу, 
узајамно се консултују, користе услуге личних пратилаца / 
формалних и неформалних у 3/2, 2/1 и 8/1/, помоћ одељенских 
старешина као и стручних сарадника школе. 

3. Ученици имају довољно времена за задатке које им даје 
наставник 

Задовољство и успех ученика 

4. Наставник примењује методе повезивања новог градива са 
старим и повезивање градива из различитих предмета 

Напредовање у учењу и добри резултати 
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Акциони план за задатак 1 
Ученици постављају себи циљеве у учењу 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 
Одржавање ЧОС-а на тему: Циљеви учења и 
самоевалуација 

На ЧОС-у Наставник, пп служба Успех ученика 

Ученик ефикасно користи време на часу На сваком часу Ученици Успех ученика. 
Напредовање ученика. 
Добри резултати на такмичењима. 
Постиже се све већа самосталност 
ученика у учењу. 
Буди се интересовање ученика за 
стицање стварних знања. 
Ученици постижу добре резултате на 
завршном испиту. 

Акциони план за задатак 2  
Наставник разуме потребе ученика и посвећује време кад им је потребно 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 
Прилагођавање захтева, упутстава 
могућностима ученика 

Током године Наставник  Скала процене. 
План посете часовима директора, 
психолога,педагога 

Прилагођавање времена, темпа рада потребама Током године Наставник Скала процене. 
План посете часовима директора, пп 
службе 

 

Акциони план за задатак 3 
Ученици имају доваљно времена за задатке које им даје наставник 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 
Дискусија на стручним телима школе на тему однос 
ученик и наставници  

Периодично током 
године 

Психолог Задовољство и успех ученика и 
наставника, план рада наставника. 

Ученик показује поштовање према наставнику На сваком часу Наставници  Задовољство и успех ученика и 
наставника, план рада наставника. 
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3. ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА- РЕАЛИЗОВАНО У ПОТПУНОСТИ ЗА ЗАДАТАК 1  И   2. ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
СУ ПОБОЉШАНА У ОДНОСУ НА 1.ТРОМЕСЕЧЈЕ. РЕАЛИЗОВАНИ СУ ЧАСОВИ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ И 
ИДЕНТИФИКОВАНИ И АНИМИРАНИ УЧЕНИЦИ ДА СЕ ТАКМИЧЕ  И У ОКВИРУ ЦЕНТРА ЗА ТАЛЕНТЕ, ПРИ 
ЧЕМУ СУ ИМ МЕНТОРИ НАСТАВНИЦИ КОЈИ ИМ ПРЕДАЈУ/ УЧЕНИЦИ 7.РАЗРЕДА, А ОБЛАСТИ СУ ИЗ 
ПРЕДМЕТА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК, МАТЕМАТИКА И ХЕМИЈА/ , ОСИМ У ЈЕДНОМ СЛУЧАЈУ / УЧЕНИК 
8.РАЗРЕДА/. 

**РЕАЛИЗОВАН 3. ЗАДАТАК У ПОТПУНОСТИ 

 
 
 

Развојни циљ: Перманентно подизање квалитета школских постигнућа ученика у циљу достизања остварености стандарда образовања 
у токушколске године и на завршном испиту. 
Критеријум успеха: 
- Повећана успешност школских постигнућа ученика у току школске године, да  имају  бољи успех у односу на претходни период и 

Ученици стичу знања на часу На сваком часу Наставници Задовољство и успех ученика и 
наставника, план рада наставника. 

Акциони план за задатак 4 
Наставник примењује методе повезивања новог градива са старим и повезивање градива из различитих предмета 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 
Више пажње обратити на повезивање новог градива 
са старим 

На сваком часу 
 

Ученици, наставници 
 

Задовољство и успех ученика и 
наставника, план рада наставника. 

Повезује делове часа 
Користи савремене наставне методе које 
суефикасне за повезивање градива на часа 
Примењује дидактичке принципе на часу 
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да остварују виши ниво  образовних стандарда. 
- Постизање бољих резултата ученика на завршним испитима у односу на претходни период. 
- Повећан број ученика на такмичењима уз постизање бољих резултата. 

Задатак: Критеријум успеха: 
1. Подизање образовних постигнућа на виши ниво  Побољшан општи успех и владања ученика у односу на 

претходну школску годину уз примену образовних 
стандарда и доследно придржавање Правилника о 
оцењивању ученика бољи успех/ постигнућа (оствареност 
стандарда ученика који су обухваћени годишњим 
тестирањима (националним) и завршним испитима. 

2. Проналажење бољих организационо - техничких решења заобразовно-
васпитног рада са даровитим ученицима 

Даровити ученици су укључени у додатни рад и секције, 
учење путем решавања проблема, пројектне наставе, 
користити  разноврсне изворе знања уз примену савремене 
технологије (бим пројектор и др.) и постизање резултата на 
такмичењима и завршним испитима у складу са напредним 
нивоом стандарда. 

3. Доношење и реализација плана припреме за иницијалне тестове и  
завршни испит 

Обезбеђена је и организована припремна настава из свих 
предмета из којих ученици полажу завршни испит уз 
строго поштовање законске регулативе. 

 
 
Акциони план за задатак 1 
Подизање образовних посгнућа на виши ниво 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструмент праћења 
Праћење постигнућа на крају полугодишта и  
школскегодине 

Фебруар / јун Наставници, директор, 
пп служба 

Наставничко веће, Педагошки 
колегијум 

Корекција наставних планова и усклађивање 
са 
образовним стандардина 
 

септембар Наставници 
разредне и предметне 
наставе, СВ 

Годишњи и месечни планови рада 

Анализа претходних постигнућа и доношење 
мера за наредни период 

На почетку године Наставници предметне 
и разредне наставе, пп 
служба  и директор 

Стручна и Наставничка већа, 
Педагошки колегијум 
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Акциони план за задатак 2 
Проналажење бољих организационо - техничких решења за образовно-васпитног рада са даровитим ученицима 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструмент праћења 
Идентификовање даровитих ученика Септембар сваке 

године 
Наставници Формирање евиденција о 

праћењу идентификованих 
ученикa 

Реализација часова додатне наставе по 
израђеним програмима 

Током године Наставници Увид у дневнике рада 

Праћење постигнућа ученика на такмичењима Мај  Наставници Вођење евиденције о учешћу 
Акциони план за задатак 3 
Доношење и реализација плана припреме за иницијалне тестове и завршни испит 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструмент праћења 
Припреме ученика за иницијално тестирање Септембар, јун Наставници 

предметне наставе 
Тестови из Министарства 
просвете, науке и технолошког 
развоја 

Реализација часова припреме ученика за 
завршне испите 

Друго полугодиште Наставници 
предметне наставе 

Дневник рада 

Анализа резултата на завршним испитима Мај/ јун Наставници 
предметне наставе 

Педагошки колегијум 
(извештаји) 
Наставничко веће 
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4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА- РЕАЛИЗОВАНО У ПОТПУНОСТИ. ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВИХ СТИЛОВА ЖВОТА 
ОСИМ КРОЗ РЕДОВНУ НАСТАВУ И ЧОС-Е, БИЛИ СУ УКЉУЧЕНИ И САРАДНИЦИ ВАН ШКОЛЕ ИЗ ДОМА 
ЗДРАВЉА И УГ ИСКРА ИЗ ЛОЗНИЦЕ /ПРИЛОЗИ И НА САЈТУ И У ЛЕТОПИСУ ШКОЛЕ/. ОБЕЛЕЖЕН 
ОКТОБАР КАО МЕСЕЦ ЗДРАВЕ ХРАНЕ, УЧЕНИЦИ 5-8.РАЗРЕДА УЧЕСТВОВАЛИ У МАНИФЕСТАЦИЈИ 
ПОКРЕНИ ТОЧАК ЗДРАВЉА “. ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРЈЕНТАЦИЈУ ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ СУ ТО 
РЕАЛИЗОВАЛИ У ОКВИРУ СВОЈИХ ПРЕДМЕТА, НА ЧОС, ПЕДАГОГ И ПСИХОЛОГ КРОЗ САВЕТОДАВНЕ 
РАЗГОВОРЕ, ПУТЕМ ПАНОА И НА ЧОС, ТАКОЂЕ БИЛА ЈЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЛОЗНИЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ У 
НАШОЈ ШКОЛИ.ШТО СЕ ТИЧЕ ИОПа РАЂЕНА СУ ДВА ИОП2 И ДВА ИОП1.ПОСЕБНО ЈЕ РАЂЕНО, 
ИНДИВИДУАЛНО СА ДВА УЧЕНИКА МИГРАНТА-ДОК СУ ИШЛИ У НАШУ ШКОЛУ.ЈЕДА УЧЕНИК ИМА 
ЛИЧНОГ ПРАТИОЦА А ЗА ДВА УЧЕНИКА СУ РОДИТЕЉИ У НЕЗВАНИЧНОЈ УЛОЗИ ЛИЧНИХ ПРАТИЛАЦА. 
У ОКВИРУ ПОДРШКЕ ЈЕ И НАСТАВА РЕАЛИЗОВАНА У 4.РАЗРЕДУ ОД СТРАНЕ ПРЕДМЕТНИХ НАСТАВНИКА КОЈИ 
БИ ТИМ УЧЕНИЦИМА ТРЕБАЛО ДА ПРЕДАЈУ  ДОГОДИНЕ. У 4/1-ПО 1 ЧАС ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА, ГЕОГРАФИЈЕ 
И МАТЕМАТИКЕ , У 4/2-ПО 1 ЧАС МАТЕМАТИКЕ,ГЕОГРАФИЈЕ,БИОЛОГИЈЕ, У 4/3-ПО 1 ЧАС РПСКОГ,МАТЕМАТИКЕ 
И БИОЛОГИЈЕ И 2 ЧАСА ГЕОГРАФИЈЕ 

** БИЛА ЈЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ СВЕТИ САВА ЛОЗНИЦА И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ СТАРИХ ЗАНАТА 
ШАБАЦ, ДО ПОЧЕТКА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ.  

ОД 17. МАРТА2020. 

ЗА ЈЕДНОГ УЧЕНИКА СУ ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛИ ЈЕР НИЈЕ МОГАО ДА ПРАТИ ОНЛАЈН НАСТАВУ;ТЕКСТОВЕ 
ПРЕВЕНТИВНОГ ТИПА О ПСИХОСОЦИЈАЛНОЈ ПОДРШЦИ ЈЕ РАДИЛА ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКА СЛУЖБА И 
СЛАЛА ОДЕЉЕЊСКИМ СТАРЕШИНАМА КОЈИ СУ ТО ПРОСЛЕЂИВАЛИ СВОЈИМ УЧЕНИЦИМА ЕЛЕКТРОНСКИМ 
ПУТЕМ, А ДЕО ЈЕ ОБЈАВЉИВАН И НА САЈТУ ШКОЛЕ. ПОДРШКА ЈЕ ПРУЖАНА И УЧЕНИЦИМА ИЗ РЕПУБЛИКЕ 
СРПСКЕ КОЈИ СУ СЕ У ШКОЛИ ПРИЈАВИЛИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА. ДО САМОГ ПОЛАГАЊА 
ЗАВРШНОГ ИСПИТА КОМУНИКАЦИЈА ЈЕ ВРШЕНА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ (раније нису могли да пређу границу због 
ванредних мера). 

Развојни циљ: Подстицање личног,професионалног и социјалног развоја,а нарочито ученика из осетљивих група 
Критеријум успеха: Висок проценат ученика изражава осећај сигурности, задовољства због подршке и разумевања школе за њихово 
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напредовање 
Задаци Критеријуми успеха 

1. У школи се промовишу здрави стилови живота Информисаност и усвајање здравих животних стилова.  
Здравствени програми у оквиру редовне наставе. 

2. Кроз наставни рад подстиче се професионални развој ученика. Информисаност о карактеристикама појединих занимања; 
Припрема ученика за самопроцену својих способности; 

  Припрема ученика за самостално доношење одлука и 
предузимање одговорности за сопствену професионалну 
будућност 

3. У школи се организују компензаторни програми/активности за 
подршку учењу за ученике из осетљивих група. 

Подршка ученицима са потешкоћама у савладавању градива 

 
Акциони план за задатак 1 
У школи се промовишу здрави стилови живота 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 
Уградити превентивне програме у програме 
редовне наставе у оквиру предмета који то 
омогућавају. 

Током године 

наставници, одељенске 
старешине, пп служба, 
родитељи, спољни 
сарадници 

Извештаји, анкете о успешности 
реализованих акција; ученички 
продукти;број  наставника, ученика 
који учествују, прилози на сајту, 
фотографије 

Осмислити атрактивније програме Успешно реализоване школске 
манифестације и ваншколске 
активности, извештаји о раду 

Ученици и родитељи су актери програма. Ученички продукти 
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Акциони план за задатак 2 
Кроз наставни рад подстиче се професионални развој ученика 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 
Предметни наставници уз редован програм из 
својих стручних области пружају обавештења о 
карактеристикама појединих занимања 

Током године 

Одељењски старешина, 
предметни наставници, 
тим за професионалну 
оријентацију 

Записници са тима Професионална 
оријентација,Ученички портфолио 

На ЧОС-у подстицати ученике да сопственим 
активностима и залагањем стичу реалну слику 
о својим могућностима, способностима и 
интересовањима, и да на основу тога доносе 
зреле проф. одлуке 
+ и даље уврстити радионице по ГИЗ пројекту 
у вези ПО ученика 7. И 8.разреда 

План наставних јединица 

Акциони план за задатак 3 
У школи се организују компензаторни програми/активности за подршку учењу за ученике из осетљивих група. 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 
Осмислити прилагођен ИОП за ученике са 
потешкоћама у учењу и савладавању градива 

Током школске 
године 

одељенске стрешине, 
наставници, психолог 

Индивидуални планови, 
Вредновање ученика, 
Записници са тима за ИОП 

Пружити пуну подршку ученицима са 
потешкоћама у учењу за одређене предмете 

Евиденција у дневницима (допунска 
настава), радни листови 

Осмишљено планирати оцењивање за ове 
ученике 

Правилни ци о оцењивању, 
записници са Стручних већа 

Додатна настава Евиденција у дневнику, радни 
листићи 
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5. ЕТОС- РЕАЛИЗОВАНО ДЕЛИМИЧНО.-У ШКОЛСКОМ ХОДНИКУ СУ ИСТАКНУТА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ 
УЧЕНИКА, ПАНОИ УЧЕНИКА КОЈИ ТО РАДЕ У ОКВИРУ ДРУШТВЕНО-КОРИСНОГ РАДА,ИСТАКНУТ ЈЕ 
ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ,НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА, О 
ПОНАШАЊУ СЕ ПРИЧА И НА ЧОСе, КРОЗ ПРЕДАВАЊЕ САРАДНИКА /МУПа/ ВАН ШКОЛЕ У ОКВИРУ 
ПРОЈЕКТА „ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ“,НА РОДИТЕЉСКИМ САСТАНЦИМА,КРОЗ СВЕТОДАВНЕ 
РАЗГОВОРЕ,РОДИТЕЉСКЕ САСТАНКЕ.УЧЕНИЦИ СУ РАДИЛИ ПАНОЕ О СВОЈИМ ПРАВИМА. УЧЕНИЦИ СУ 
УКЉУЧЕНИ У ТАКМИЧЕЊА, А ШКОЛА ЈЕ БИЛА И ДОМАЋИН ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА У ОДБОЈЦИ  
.ПОСТИГНУЋА ПРАЋЕНА ПУТЕМ ОБАВЕШТЕЊА,САЈТА И ЛЕТОПИСА 

** ШКОЛА ЈЕ БИЛА И ДОМАЋИН ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ СТРАНИХ ЈЕЗИКА, НАКОН ЧЕГА СУ 
ТАКМИЧЕЊА ОБУСТАВЉЕНА. ПО УКИДАЊУ ВАНРЕДНОГ СТАЊА ПРВО ЈЕ ПОЧЕО СА РАДОМ БОРАВАК, 
А ПОТОМ СУ РЕАЛИЗОВАНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 1, 3 И 4. РАЗРЕДА МАТИЧНЕ ШКОЛЕ ( по накнадном 
изјашњавању родитеља) НАСТАВА У ПРИРОДИ ЈЕ ОТКАЗАНА. ИАКО УЧЕНИЦИ НИСУ ПОХАЂАЛИ НАСТАВУ 
У ШКОЛИ, ИНСИСТИРАЛО СЕ НА КОРЕКТНОМ ПОНАШАЊУ И У ВИРТУЕЛНОМ ОКРУЖЕЊУ. 
КОМУНИКАЦИЈА СА РОДИТЕЉИМА ЈЕ ТАКОЂЕ ОСТВАРИВАНА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ КАДА ЈЕ БИЛО 
ПОТРЕБНО ДО ПРЕКИДА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ. 
 
Развојни циљ: Јачање сарадње на свим нивоима у циљу промоције рада школе и стварања безбедне средине за све 
Критеријум успеха: Повећан углед школе и квалитет рада који се огледа у повећаном задовољству ученика. 

Задаци Критеријуми успеха 
1. У школи треба да се доследно поштују правила понашања Побољшана општа атмосфера у школи, доследно поштовање 

Правилника о понашању ученика у школи, 
узајамнопоштовање и одговорност свих запослених 

2. У школи користити посебан простор за индивидуалне разговоре Поштовање приватности и поверљивости информација 
3. Ученици и наставници организују заједничке активности Јачање осећаја припадности школи 
 
Акциони план за задатак 1 
У школи треба да се доследно поштују правила понашања 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 
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Поштовање Правила понашања - кућног реда 
школе 

Током године 

Одељењске 
старешине,одељењска и 
наставничка већа, 
директор, ученици, 
родитељи 

Записници са вођења васпитно – 
дисциплинског поступка, записници 
са Тима за Заштиту деце/ученике од 
насиља 

Израда паноа на часовима ЧОС-у које се 
односе на правила понашања ученика у 
установи 

Одељењске старешине, 
ученици 

Израђени и постављени панои у 
школи 

Више пажње посветити развијању свести не 
само о ученичким правима него и о њиховим 
обавезама и дужностима 

Одељењски старешина, 
Тим за заштиту од 
насиља, наставници, 
ученици 

Књига дежурства, записници са 
састанака Тима за заштиту од 
насиља 

Акциони план за задатак 2 
У школи користити посебан простор за индивидуалне разговоре 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 
Прилагођавање школског простора за потребе 
индивидуалних разговора са родитељима 

Током године Директор и сви 
наставници 

Евиденција за индивидуалне 
разговоре, записници 

 
 

 

Акциони план за задатак 3 
Ученици и наставници организују заједничке активности 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 
И даље редовно организовати школске излете, 
смотре рецитатора, учешће на разним 
такмичењима, ... 

Током године Ученици и сви 
запослени 

Записници, фотографије, дипломе, 
ученички радови 
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6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ- РЕАЛИЗОВАНО У ПОТПУНОСТИ ТОКОМ ЦЕЛЕ 
ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ. ЗАДУЖЕЊА ЗАПОСЛЕНИХ СУ ПРЕДВИЂЕНА РЕШЕЊИМА. ЧЛАНОВИ СТРУЧНИХ 
ОРГАНА И ТИМОВА СУ ОДРЕЂЕНИ , И КАО ДО САДА СПИСКОВИ СУ ИЗ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ ИСТАКНУТИ 
И У НАСТ.КАНЦЕЛАРИЈАМА. ОДРЖАВАЈУ СЕ САСТАНЦИ. ДЕТАЉНИЈЕ ЗА СВА ТРИ ЗАДАТКА СЕ НАЛАЗИ У 
ПОЛУГОДИШЊЕМ ИЗВЕШТАЈУ О РАДУ ДИРЕКТОРА. 
 
 
Развојни циљ: 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 континирано спровођење 
самовредновања и вредновања рада школе 
Критеријум успеха: 

Задаци Критеријуми успеха 
1. Задужења запослених у школи равномерно су распоређена Функционисање изабраних тимова и сарадника 

Реализовање постављених циљева и задатака 
2. Руковођење директора је у функцији унапређења рада школе Број реализованих радних састанака, 

Број реализованих пројеката, 
Постојање плана за самовредовање. 

3. У процесу доношења одлука, директор уважава предлоге савета 
родитеља који унапређују рад школе 

Систематско праћење и анализирање успеха и владања 
ученика, 
Донете одлуке на Наставничком већу, 
Донете одлуке на састанцима стручних органа и тимова, 
Донете одлуке директора 

 
Акциони план за задатак 1 
Задужења запослених у школи равномерно су распоређена 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 
Равномерно ангажовање свих наставника на 
завршном испиту,такмичењима , прославама 

јун Сви запослени Извештаји 

Равномерно ангажовање свих наставника у 
ваннаставним активностима 

Током целе школске 
године 

Сви запослени Извештај о  раду ваннаставних 
активности и планови рада за 
наредну годину 
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Акциони план за задатак 2 
Руковођење директора је у функцији унапређења рада школе 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Сарадња са локалном самоуправом, 
спонзорима 

Септембар/октобартоком 
године. 

Директор, тим за 
самовредновање, 
психолог 

Увид у план за самовредновање 

Обезбеђивање средстава које ће унапредити и 
побољшати наставу 

Од 2018.-2021. године Директор, Током школске године 

Праћење конкурса за обезбеђивање средстава 
за стручно усавршавање наставника ,стручних 
сарадника,секретара школе 

Током школске године директор, Тим за СУ Увид у успостављенеуговоре и 
споразуме/протоколе осарадњи, 
учешћа на заједничкимскуповима, 
размена мишљења у 
циљупостизања решења за најбољи 
интересученика; 
Извештаји о реализацији пројеката, 
програма и сл. 

Акциони план за задатак 3 
У процесу доношења одлука, директор уважава предлоге савета родитеља који унапређују рад школе 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Уважавање предлога савета родитеља у 
процесу доношења одлука 

Септембар – август од 
2018/2019 – 2020/2021. 
године 

Присутни чланови Извештаји  

На састанцима савета родитеља ставити на 
тачку дневног реда изношење предлога и 
ставова родитеља   

Септембар – август од 
2018/2019 – 2020/2021. 
године 

Присутни чланови Извештаји 
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РЕСУРСИ- РЕАЛИЗОВАНО У ПОТПУНОСТИ ШТО СЕ ТИЧЕ ЉУДСКИХ РЕСУРСА И РАДИЋЕ СЕ ДАЉЕ НА 
ТОМЕ, А ШТО СЕ ТИЧЕ МАТЕРИЈАЛНИХ РЕСУРСА ПРЕНОСИ СЕ И У НАРЕДНИ ПЕРИОД.  
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Људски ресурси – О ПОСТИГНУТОЈ НОВОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ ШКОЛЕ У ГОДИШЊЕМ ИЗВЕШТАЈУ О РАДУ 
ДИРЕКТОРА.РОДИТЕЉИ СЕ УКЉУЧУЈУ У РАДИОНИЦЕ/ У 2.РАЗРЕДУ/, УРЕЂЕЊЕ ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА 
У ИО ЗАЈАЧА КАО РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА „ ЧАРОБНИ КУТАК “  И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОСЛАВА И КАО 
ДОНАТОРИ. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ТРАЈЕ КРОЗ АКРЕДИТОВАНЕ СЕМИНАРЕ, ВЕБИНАРЕ, ОБУКЕ, 
ТРИБИНЕ И ПРОМОЦИЈУ УЏБЕНИКА ЗА НОВИ 3. И 7.РАЗРЕД.У ПРИЛОГУ ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О 
СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ У ШКОЛИ И ВАН ЊЕ. ШКОЛА ЈЕ БИЛА И ДОМАЋИН ДВА СЕМИНАРА ЗА 
ЗАПОСЛЕНЕ. ПРИМЕЊУЈЕ СЕ ПРАВИЛНИК О СУ У ШКОЛИ, КОЈИ ЈЕ КРАЈЕМ ДЕЦЕМБРА НА АКТИВУ 
СТРУЧНИХ САРАДНИКА УЈЕДНАЧЕН У СВИМ ОШ И СШ. О ПОВЕЋАЊУ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 
И РАДИОНИЦА У ОКВИРУ ПРЕДМЕТА ,КРОЗ РАЗНЕ ВИДОВЕ НАСТАВЕ / ПРОЈЕКТНА, ИНТЕГРАТИВНА, 
ТЕМАТСКА.../ И РАЗЛИЧИТЕ НАЧИНЕ РАДА / РАДИОНИЦЕ, ИЗЛОЖБЕ, ПРИРЕДБЕ И ПРОСЛАВЕ ГДЕ СУ 
ПОСЕБНО ДОШЛИ ДО ИЗРАЖАЈА ЧЛАНОВИ ХОРА И ДРАМСКЕ СЕКЦИЈЕ- УЧЕНИЦИ СТАРИЈИХ РАЗРЕДА, 
ТЕ ФОЛКЛОРА –УЧЕНИЦИ 1-4.РАЗРЕДА И УЧЕНИЦИ 4.РАЗРЕДА, УЧЕШЋЕ У ДЕЧИЈОЈ НЕДЕЉИ И ПОСЕТА 
ФИЛМСКОМ ФЕСТИВАЛУ-УЧЕНИЦИ 1-4.РАЗРЕДА, УЧЕШЋЕ НА НОВОГОДИШЊЕМ ВАШАРУ-УЧЕНИЦИ 
2.РАЗРЕДА, ПОСЕТА МУЗЕЈУ-УЧЕНИЦИ 5.РАЗРЕДА, ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ-УЧЕНИЦИ 5-8.РАЗРЕДА, ОДЕЉЕЊСКЕ 
ПРИРЕДБЕ ЗА РОДИТЕЉЕ...ПОСЕТЕ ВУКОВОМ САБОРУ, САЈМУ КЊИГА И ФЕСТИВАЛУ НАУКЕ, 
ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 1,3,4 И 8.РАЗРЕДА, ЛИКОВНИ И ЛИТЕРАРНИ КОНКУРСИ.../ СВЕДОЧЕ ПОРЕД 
ПРИЛОГА НА САЈТУ ШКОЛЕ  И ПУБЛИКАЦИЈЕ У ПРОСВЕТНОМ ПРЕГЛЕДУ, НА САЈТУ ДРУШТВА ЗА 
СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ У БЕОГРАДУ,НА САЈТУ ПАТРИЈАРШИЈЕ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ У БЕОГРАДУ, 
НА САЈТУ ЗА ПРАВОСЛАВНУ ВЈЕРОНАУКУ У ШКОЛАМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У БАЊОЈ ЛУЦИ, У 
ЗБОРНИКУ РАДОВА ДИГИТАЛНИ ЧАС МИНИСТАРСТВА ТРГОВИНЕ,НА САЈТУ ЗЕЛЕНЕ УЧИОНИЦЕ, НА 
ПОРТАЛУ О ЗДРАВЉУ БЕБА, ДЕЦЕ И ТИНЕЈЏЕРА: МОЈ ПЕДИЈАТАР,НА САЈТУ МРЕЖА ЗА ИЗГРАДЊУ МИРА  - 
КОЈЕ ПИШЕ,ШАЉЕ И ОБЈАВЉУЈЕ НА САЈТУ НАСТАВНИЦА САЊА СИМИЋ ДЕ ГРАФ,  ПРИЛОГ НА РТС-у И 
ЛОКАЛНИМ МЕДИЈИМА У ГОДИШЊЕМ ИЗВЕШТАЈУ О РАДУ ДИРЕКТОРА 
** СВЕ ОБЈАВЉЕНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ ТОКОМ ОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ СУ ДАТЕ У УВОДНОМ ДЕЛУ ОВОГ 
ИЗВЕШТАЈА 

НАСТАВНИЦА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА САЊА СИМИЋ ДЕ ГРАФ ЈЕ ДОБИЛА ПОЗИТИВНО МИШЉЕЊЕ НА НИВОУ 
ШКОЛЕ ЗА ПЕДАГОШКОГ САВЕТНИКА О ЧЕМУ ЈЕ ОБАВЕШТЕНА И НАДЛЕЖНА ШКОЛСКА УПРАВА. 
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Развојни циљ:Коришћење људских ресурса у циљу подизања квалитета рада школе и учествовање школе у националним и 
међународним пројектима 
Критеријум успеха:Примењује се правилник стручног усавршавања у школи; Спроводи се план професионалног напредовања 
наставника и стручних сарадника. 

Задаци Критеријуми успеха 
1. Опремљеност школе потребним наставним средствима за реализацију 
квалитетне наставе 

Боља опремљеност школе и подигнут  квалитет наставе на 
виши ниво. 

2. Укључивање волонтера у активности рада школе Веће ангажовање родитеља.  
Повећање заинтересованости ученика. 
Добра сарадња ученика и наставника са волонтерима. 

3. На основу резултата самовредновања запослени унапређују 
професионално деловање 

Повећана заинтересованост за ваннаставне активности  
 

4.Пријављивање за стручно усавршавање наставника ,стручних 
сарадника,секретара школе 

Повећан ниво компетенције у својој области рада 

 
Акциони план за задатак 1 
Опремљеност школе потребним наставним средствима за реализацију квалитетне наставе 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 
Директор школе,помоћник директора  са 
секретаром континуирано прати и учествује на 
конкурсима писањем и аплицирањем пројеката 
организацијама, фондацијама и МПНТР-у РС. 

Током школске 
године 

Сви запослени Школски мејл 
Интернет (сачувани подаци) 
Увид у прихваћене пројекте 
Извештај о реализацији 

Тражење веће подршке од стране локалне 
самоуправе како би из буџета издвојили више 
средстава намењених опремању школа и 
подизању квалитета наставе на виши ниво. 

Током школске 
године 

Директор,  Извештаји; 
Финансијски план за календарску 
годину 

Акциони план за задатак 2 
Укључивање волонтера у активности рада школе 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 
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Веће ангажовање родитеља или родбине деце у 
разним ваннаставним активностима 

Септембар – август 
од 2018/2019 – 
2020/2021. године 

Наставници, родитељи Успостављање контакта 
 

Позивање стручњака из разних области који би 
путем трибина, предавања и радионица, 
повећавали заинтересованост ученика за 
одређене предмете који се изучавају у школи 

Септембар – август 
од 2018/2019 – 
2020/2021. године 

Спољњи сарадници, 
наставници, пп служба 

Прикупљање информација 
иуспостављањеконтаката 
 

    
Акциони план за задатак 3 
На основу резултата самовредновања запослени унапређују професионално деловање 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 
Повећање ваннаставних активности путем 
радионица и секција из наставних предмета, 
којим би се укључио већи број деце 

Током школске 
године 

директор, наставници, 
родитељи 

Извештаји о активностима 

Акциони план за задатак 4 
На основу резултата самовредновања запослени унапређују компетенције за професионално деловање 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 

Упућивање на  стручно усавршавање 
наставника ,стручних сарадника,секретара 
школе 

Током школске 
године 

директор, наставници, 
стручни 
сарадници,секретар 
школе 

Извештаји о активностима 
Евиденција СУ 
Сертификати 
Припреме где је на часу примењена 
стечена новина  

 
 
 
 

Материјални ресурси-РЕАЛИЗОВАН ЗАДАТАК 1.1 ПРЕД ПОЧЕТАК ШК.2019/2020.Г.  

**ЗАДАТАК 1.3 ЈЕ ПОЧЕО СА РЕАЛИЗАЦИЈОМ КРАЈЕМ АВГУСТА 2020. ГОДИНЕ; ИЗВРШЕНА ЈЕ ЗАМЕНА РОЛЕТНИ 
НА СПРАТУ МАТИЧНЕ ШКОЛЕ ПЛАТНЕНИМ ЗАВЕСАМА; ШКОЛА У ИО ЗАЈАЧА ЈЕ ПРИКЉУЧЕНА НА ГРАДСКУ 
ВОДОВОДНУ МРЕЖУ У ТОКУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ И СРЕЂЕНО ЈЕ СТЕПЕНИШТЕ, ИЗВРШЕНА ЈЕ 
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РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА И ПОСТАВЉЕНИ СНЕГОБРАНИ У ИО ЗАЈАЧА, КАО И РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА И 
ПОДА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У МАТИЧНОЈ ШКОЛИ. 
 
 
Развојни циљ:Побољшање стање инфраструктуре коју користе ученици, повећање безбедности ученика у школи и побољшање услове 
за релизацију наставе. 

Критеријум успеха:.побољшање  услова рада у школи 
Задаци Критеријуми успеха 

1.1Реконструкција крова на делу школе  побољшање  услова рада у школи 
1.2хидрантска мрежа 
1.3реконструкција пода у сали за физичко васпитање 
1.4Асвалтирање дела школског дворишта матичне школе 
 
Акциони план за задатак 1.1-1.4 
Опремљеност школе потребним наставним средствима за реализацију квалитетне наставе 

Активности Време реализације Носиоци активности Инструменти праћења 
-израда пројектне документације 
-прикупљање понуда    ( (тендер ) и избор 
-обезбедити средства 
-извести радове 

Током школске 2018-
2019.године 

Директор, 
Секретар 
Шеф рачуноводства 
Комисија за покретање 
поступка и тендер 

Финансијска документација 

Током школске 2018-
2019.године 
Током школске 2019-
2020године 

Током школске 2020-
2021године 

Планира се још: ограђивање матичне школе, реконструкција хидрантске мреже, асвалтирање дела  школског 
дворишта матичне школе, поновно упућивање захтева за било коју врсту лежећих полицајаца испред школа, набавка 
озвучења за школу, набавка климе за кабинет српског језика,употреба микробит рачунара не само у настави већ и 
уопште за школу / чека се обука, школа  је добила 40 ових  рачунара /  
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Завршена је легализација школе у ИО Зајача, што је услов за неке пројекте и активности. 

 

 

НАПОМЕНА :  

ПО НОВОМ ПРАВИЛНИКУ О СТАНДАРДИМА КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ ОБЛАСТИ РЕСУРСИ И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ СУ 
СПОЈЕНИ У ЈЕДАН СТАНДАРД- ПА ЋЕ СЕ УБУДУЋЕ ТАКО ПРАТИТИ И РЕАЛИЗАЦИЈА. 

ПРЕЦИЗНИЈА РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ ЈЕ ДАТА У ШКОЛСКИМ ДОКУМЕНТИМА (ЗАПИСНИЦИМА, ЕЛЕКТРОНСКОМ ДНЕВНИКУ, САЈТУ ШКОЛЕ). 
ГДЕ СЕ АКТИВНОСТИ НИСУ ПОНАВЉАЛЕ И РЕАЛИЗОВАНЕ СУ САМО У ДРУГОМ ПОЛУГОДИШТУ НАЗНАЧЕНЕ СУ СА **. 

 

 

 

САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 
 

 
Резултати анкете за родитеље  

Јануар 2020. 

Анкетом обухваћени родитељи свих ученика на нивоу школе. На питања је дало мишљење 75,05%родитеља и то 74,03% у 
матичној и 83,4% у ИО, од укупног броја ученика ; од којих је веће учешће било родитеља ученика 1-4.разреда 81,36% у 
матичној школи до 100% у ИО. Родитељи ученика од 5-8.разреда сусе одазвали са 67,36% у матичној и 68,97% у ИО.  
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На 1. питање које се односи на облике  сарадње са школом у којима су родитељи учествовали  

-највише је истакло родитељске састанке чак 93,04% од анкетираних. 

-на другом месту су дан отворених врата и индивидуални разговори на иницијативу родитеља , око 20%, више у млашм разредима и више у ИО 

-потом одговори индивидуални разговори на иницијативу одељењског старешине-16,23%  и учествовање у организацији приредби, манифестација-
14,18% и претежно у разредима 1-4.ог 

-разговори са педагогом и психологом школе -12,11% и рад у Савету родитеља – 8,76% 

-а најмање предавања за родитеље-5,15% и професионалној оријентацији ученика -1,80% 

   Задовољни  

2.1 Квалитетом наставе је 64,95%, делимично 32,47%, а 2,57% није задовољно. Једино у разредима 5-8/МШ доминира делимично-52,15% на 
рачун задовољни -42,33% узорка ових разреда у матичној школи 

 2.2 Наставницима 63,92%, делимично 33,51%, а 2,57% није задовољно. Једино у разредима 5-8/МШ доминира делимично-58,28% на рачун 
задовољни -35,58% узорка ових разреда у матичној школи 

 2.3 Стручним сарадницима 80,15% , делимично 17,27%, а 2,57% није задовољно. 

2.4 Осталим запосленим у школи 75,26%,  делимично 22,68%, а 2,06% није задовољно. 

2.5 Организацијом слободних активности 63,14%, делимично 27,32%, а 8,76% није задовољно. У разредима 5-8/МШ је најмања разлика између 
прве две опције и највише је незадовољних 15,34% у ИО само 1 родитељ је незадовољан, а 1-4/МШ 4,47% 

2.6 Сарадњом школе са родитељима 72,16%, делимично 23,20%, а 8,76% није задовољно / само из МШ /. 

2.7 Знањем које ученици стичу 62,89%, делимично 28,61%, а 6,70% није задовољно / само из МШ и више у стријим разредима. Овде су прве две 
опције у истом проценту, али и три пута више него незадовољних /. 
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2.8 Оцењивањем 67,27%, делимично 27,84%, а 4,12% није задовољно.У ИО нема незадовољних,а у МШ више у разредима 5-8. 

2.9 Материјално-техничком опремљеношћу школе 36,60%, делимично 49,48%, а 12,62% није задовољно. У ИО само 2 родитеља / од 46 / је 
незадовољно,осталих 47 је у МШ / од 342 који су дали одговор/ 

2.10 Изгледом школе и школског дворишта 36,34%, делимично 50,26%, а 13,40% није задовољно. У ИО су 4 родитеља / од 46 /  
незадовољни,осталих 48 је у МШ / од 342 који су дали одговор/. 

На питање  3. У школи је видљиво и јасно изражен негативан став према насиљу највише је родитеља који се са тим слаже 46,13%, 
делимично 31,96%, не слаже се 13,66%, а нема став 7,21% 

Слично је и са одговорима на питање  4. У школи функционише мрежа за решавање проблема насиља : највише је родитеља који се са 
тим слаже 42,78%, делимично 30,67%, не слаже се 17,01%, а нема став 8,25% 

Од предлога родитеља на чему треба радити истичу се: 

-- уредити, заградити школско двориште и поставити клупе;  
- поставити корпе за смеће у ходнику и дворишту школе; 
-комплет за 1.помоћ 
- побољшати хигијену тоалета и школског дворишта 
 

-- смањити обим градива; 
- сугерисати наставницима да се на битнијим областима дуже задржавају; 
 

-психолог и педагог да организују радионице за родитеље; 
 
 
-да деца и из ИО иду на ваннаставну едукацију – КЗМ, УГ... 
 
-деца симулирају,не пуштајте их кући за сваку ситницу 
-  кажњавати криве појединце а не цело одељење; 
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- побољшати техничку опремљеност школе (инфо. кабинета); 
-  закупљене термине сале уступити за рекреацију школске деце; 
 
 
Закључак : родитељи су проценили да има потребе за побољшањем материјално техничких и хигијенских услова, квалитета наставе и 
ваннаставних активности, увести предавања у едукативне сврхе и за родитеље, те унапредити област заштите деце од појединаца вршњака који 
праве преступе. 
 
 
 

- Резултати анкета  наставника  

Јануар 2020. 

 

          Упитник се односи на област квалитета 1 – ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ. Опције су индикатори из  

Правилника о стандардима квалитета рада установ, објављен у  Сл.гласник број 14 од 2.8.2018.  

           

 

 

1.1.  Програмирање образовно-васпитног рада jе у функциjи квалитетног рада школе. 
 Потпуно се 

слажем 
Делимично  
се слажем 

Не слажем 
се 

Не знам 

1.1.1. Школски програм се заснива на прописаним 
начелима за израду овог документа. 

45 2   
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1.1.2. У изради Развоjног плана установе учествовале 
су кључне циљне групе (наставници, стручни 
сарадници, директор, ученици, родитељи, локална 
заjедница). 

41 4   

1.1.3. Садржаj кључних школских докумената 
одржава специфичности установе. 

41 4   

1.1.4. Програмирање рада заснива се на аналитичко-
истраживачким подацима и проценама квалитета 
рада установе. 

41 4   

1.1.5. У програмирању рада уважаваjу се узрасне, 
развоjне и специфичне потребе ученика. 

40 5   

 

 

 

1.2. Планирање рада органа, тела и тимова jе у функциjи ефективног и ефикасног рада у школи 

 Потпуно се 
слажем 

Делимично  
се слажем 

Не слажем 
се 

Не знам 

1.2.1. Годишњи план рада донет jе у складу са 
школским програмом, развоjним планом и 
годишњим календаром. 

44 1   

1.2.2. У оперативним/акционим плановима органа, 
тела, тимова, стручних сарадника и директора 
конкретизовани су циљеви из развоjног плана и 

44 1   
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школског програма и уважене су актуелне потребе 
школе. 

1.2.3. Планови органа, тела и тимова jасно 
одсликаваjу процесе рада и проjектуjу промене на 
свим нивоима деловања. 

44 1   

1.2.4. Оперативно планирање органа, тела и тимова 
предвиђа активности и механизме за праћење рада 
и извештавање током школске године. 

44 1   

1.2.5. Годишњи извештаj садржи релевантне 
информациjе о раду школе и усклађен jе са 
садржаjем годишњег плана рада. 

44 1   

 

 

 

 

1.3. Планирање образовно-васпитног рада усмерено jе на развоj и остваривање циљева образовања и васпитања, стандарда постигнућа/исхода у 
наставним предметима и општих међупредметих и предметних компетенциjа. 

 Потпуно се 
слажем 

Делимично  
се слажем 

Не слажем 
се 

Не знам 

1.3.1. Наставници користе међупредметне и 
предметне компетенциjе и стандарде за глобално 
планирање наставе и исходе постигнућа за 
оперативно планирање наставе. 

41 4   
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1.3.2. У оперативним плановима наставника и у 
њиховим дневним припремама видљиве су методе 
и технике коjима jе планирано активно учешће 
ученика на часу. 

41 4   

1.3.3. Планирање допунске наставе и додатног рада 
jе функционално и засновано jе на праћењу 
постигнућа ученика. 

41 4   

1.3.4. У планирању слободних активности уважаваjу 
се резултати испитивања интересовања ученика. 

38 7   

1.3.5. Планирање васпитног рада са ученицима 
засновано jе на аналитичкоистраживачким 
подацима, специфичним потребама ученика и 
условима непосредног окружења. 

39 6   

1.3.6. Припреме за наставни рад садрже 
самовредновање рада наставника и/или напомене о 
реализациjи планираних активности. 

 

38 7   

 

 
- Анкетни упитник за ученике је био припремљен, али је због новонастале ситуације у 2.полугодишту , анкетирање 
одложено. 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ 
 
Ова настава је почела да се примењује од 17.марта 2020.Од МПНТР је добијен допис о смерницама у организовања исте. По одржаним 
састанцима Педагошког Колегијума школе и стручних већа поредмета , те разредне наставе договорен је начин рада.  
 
Реализацију ћемо пратити кроз одговоре одељењских старешина према , за то формираном , упитнику. 
 
1. да ли су сва деца укључена у наставу на даљину употребом ИКТ или је за неког био потребан штампани материјал ? 
ДА, сва деца су укључена у наставу на даљину. Потврђено је да прате наставу на РТСу ,,Моја школа,,  
 
2.има ли ученика који не прате наставу и из којих разлога  
-Немају одговарајући уређај (телевизор, паметни телефон, таблет, рачунар) 
-Немају подршку у породици за учење на даљину (за коришћење алата путем којих се настава реализује или услед недостатка времена 
због других редовних обавеза чланова породице) 
-Нешто друго-навести шта 
 
Неколико ученика нередовно  шаље домаће задатке јер немају своје телефоне,а родитељи раде. То не би требало да је оправдање јер се 
увек може издвојити мало времена за слање урађених домаћих.  
   Такође,  постоје и два ученика која су онемогућена да прате ову наставу.Једна учениае  нема интернет одскоро –па ће јој се слати 
штампани материјал и једна која је у Италији са мајком у карантину. 
 
 
 
3.да ли је остварена комуникација са свим ученицима и родитељима? 
ДА. На самом почетку реализације наставе на даљину успостављена је комуникација са свим ученицима и родитељима. 
 Има ученика који сада редовније шаљу домаће него кад су ишли у школу јер су родитељи свакодневно информисани о томе шта треба 
да раде.А мањи број мора да се опомиње и преко родитеља, да треба да извршавају своје обавезе. За ученике који се и после 
обавештавања не буду активирали, биће укључени школски психолог  

НАПОМЕНА : Одељењске старешине су добили меил на који се ученици и родитељи могу обратити психологу школе.Педагошко-
психолошка служба шаље адекватне садржаје за подршку, које одељ.старешине постављају на платформу за ученике . 
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4. Шта користите у настави : меил,вибер,..?Вајбер , Гугл учионица, Моzza book, Меил, Смс, електронски уџбеници 
 
 
5.На које сте потешкоће наилазили у настави на даљину и шта сте предузели?  
 
*Од оцене да Потешкоћа није било до констатације да постоје  Појединачни  случајеви где дете не узвраћа домаће задатке. За сваког од 
њих обављени су разговори са родитељима. 
*Тачан увид у обим усвојених садржаја је немогуће проценити јер им се помаже приликом провере наученог 
* Проблеми који су се јављали током овакве реализације наставе су углавном техничке природе или неупућености родитеља у ИКТ 
технологије. Радом и вољом родитеља и разредног старешине 
се и то преваишло. 
*Запослени родитељи имају мање времена за надзор и контролу урађених дечијих задатака, тако да је то резултирало недостатком 
истих, али су родитељи обавештени о томе од стране предметних наставника и разредног старешине, тако да су сви родитељи упућени 
у рад свог детета 
* одсуство  ,,живе речи", тј. непосредне вербалне комуникације, али кад је потребно користи се телефон за разговор 
* Проблем се јавља и у немогућности провере ауторства појединих задатака (често се шаљу идентична решења са истим грешкама). 
 
 
6. Да ли се реализују сви часови , планирани по важећем распореду часова? 
 
. Сви часови се реализују, по планираном важећем рапсореду часова и прати се програм РТС-а. Реализована је и  надокнада часова од 
продужетка зимског распуста,  по следећој динамици, а позивајући се на допис МПНТР и усвојеним изменама у школском календару: 
4.април-часови од понедељка,11. април –часови од среде,25 април –часови од четвртка. Часови од петка се планира да буду 
надокнађени 9.маја. 
 

 За ученике који раде по ИОПу предвишена је и индивидуална комуникација , а и укључивање у рад целог одељења, 
поприлагођеним садржајима и захтевима, те посебну комуникацију са родитељима. 

 На школском сајту се могу видети важна обавештења,радови ученика... 
 Пројектна настава везана за пројекат Васкрс објављена је на Сајту за Православну вјеронауку, Бања Лука. 

Реализатори: Сања Симић де Граф, Жељка Дејановић, Миланка Васиљевић и Светлана Ђурић. 
 Пројектна настава везана за пројекат Васкрс објављена на сајту Патријаршије СПЦ у Београду. Реализатор Сања 

Симић де Граф 



230 
 

 
 
За крај  

Најбитније је да је настава континуирана и да се ради. Труд ученика се мора  наградити. У овим условима рада ником није лако те 
мора бити разумевања. Ученици се добро сналазе.  Потешкоће којих је било на почетку су у ходу решене. 
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