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УВОД 
 

 У  складу са Законом о основама система бразовања и васпитања (члан 119)  и  чланом 32. 

Статута  Основне  школе  ,,Доситеј  Обрадовић”  Волујац,   Школски  одбор  на  седници  одржаној  

14.9.2022.  године усвојио је 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О  РАДУ 

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ – ВОЛУЈАЦ 

 Годишњи извештај  има  задатак  да  прикаже  остварење  циљева утвђених Годишњим  

планом рада школе у току школске 2021/2022. године. Пошто  је  основна  делатност  школе  

основно  образовање  и  васпитање  ученика,  главни  задатак  извештаја јесте да прикаже  

квалитет  новостечених  знања  и  остварење  планова  у  утврђеним  условима,  као  и  предлагање  

мера којима ће се образовно-васпитни рад унапредити. 

 Анализом  урађеног покушаћемо да што реалније прикажемо у којој мери смо, током 

школске 2021/2022. године остварили циљеве постављене у септембру 2021.године. 

У нашој школи на почетку школске 2021/2022. години  било је 320  ученика, распоређених 

у 34 одељења. У старијим разредима уписано је 182 ученика, у Матичној школи 99, у  ИО Криваја 

55 и ИО Накучани 28. У млађим разредима је укупно 138 ученик, који су распоређени у 12 

школских објеката (Матична школа у Волујцу и издвојена одељења у следећим селима Горње 

Поцерине: Бојић, Синошевић, Двориште, Накучани, Горња Румска, Доња Румска, Метлић 1 и 2, 

Криваја, Букор и Заблаће). Због малог броја деце у овом крају, настава у млађим разредима је 

углавном у комбинованим одељењима (комбинација првог и трећег разреда или другог и 

четвртог). Током школске 2021/2022. године настава у неподељеној школи је у издвојеним 

одељењима Двориште, Метлић 1, Метлић 2, Доња Румска и  Синошевић. 

 У школи ради 82 запослених, од којих је 52 у настави. Разредну наставу је водило 19 

учитеља (74% са високом школом), док је у предметној настави било 33 запослених (86% са 

високом школом). Стручњаке ни ове године нисмо имали за наставу математике и делимично 

руског језика, док су остале предмете предавали стручњаци. 

Директор школе је проф. разредне наставе Сузана Петровић (1973/24год.стаж) 

Заменик директора - професор предметне наставе Владимир Беара (1984/11год.стаж) 

Секретар школе – дипломирани правник Светлана Берић (1967/22год.стажа) 

Шеф рачуноводства – Жељко Ивановић (1962/29 год.стажа) 

Благајник – Ирена Арифовић (1983/11 год. стаж) 

Библиотекар – Милена Васић (1964/15 год.стажа), Вања Лазић (1995/1) 

Педагог- Ивана Јевтић (1988/11 година стажа)  

Педагог – Сандра Станимировић (1987/8 година стажа) 

 



НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
Активности Начин реализације Евалуација 

Оснаживање 
наставника за примену 
савремених метода 
рада, унапређивање 
информатичких 
вештина  

- Састанак стручних већа (анализа рада у 
претходној години, примери добре 
праксе, презентација различитих начина 
рада, избор семинара...) 
- Педагошко – инструктивни рад, 
саветодавни рад 
- Присуство на адекватним семинарима 
- Снимање часова за РТС 
- Примена методе активне наставе, 
групног рада, рада на пројектима 
- Организација предавања и презентација 
за непосрадан рад са ученицма и наставу 
на даљину 

Редовно су одржавани планирани 
састанци. Стручни сарадници и 
директор и помоћник директора, су у 
договору са наставницима обављали 
ПИР, и доступни били за било који 
вид саветодавног рада. Помоћник 
директора Владимир Беара одржавао 
је разне обуке запослених за рад на 
рачунару.  

Развијање ученичких 
компетенција за 
различите облике 
учења 

- Активно укључивање ученика у процес 
планирања наставе и ваннаставних 
активности 
-Навикавање ученика на сарадњу путем 
различитих наставних облика 
- Презентације, радионице, „обогаћени 
једносменски рад“, панои, ЧОС на тему 
учења учења 

Интензивније укључивање ученика у 
процес планирања и органозовања 
активности у школи, као и 
оспособљавање ученика за различите 
облике учења је дугорочан циљ на 
ком је потребно континуирано 
радити.  

Оснаживање 
наставника за 
индивидуализован 
начин рада са 
ученицима 

- Саветодавни и педагошко-инструктивни 
рад са наставницима 
- Обезбеђивање адекватних семинара 
- Пружање подршке наставницима 
приликом израде педагошких профила 
- Укључивање свих актера у планирање 
индивидуализованог начина рада и 
израду ИОП-а 

Достизање жељеног стандарда за рад 
са ученицима којима је потребна 
додатна подршка у раду је 
комплексан задатак ком треба стално 
тежити и радити на унапређењу 
постојеће праксе. У школи постоји 
добра основа за индивидуализован 
начин рада са ученицима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Настава је орагнизована у једној смени, с тим што је у Матичној школи у поподневним 

часовима реализован  пројекат „Обогаћени једносменски рад“.  

 Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у току 

два полугодишта на основу прописаног календара објављеног у Службеном гласнику. У току 

школске године дошло је до промене школског календара. 

Први календар рада од 1. 9. 2021. до 10. 2. 2022. Измењени календар рада (10. 2. 2022 –  

30. 7. 2022.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Планиран фонд часова је реализован у оквиру првог полугодишта од среде, 1.септембра 

2021.г. до пeтка, 30. децембра 2021. године и у оквиру другог полугодишта од понедељка, 24. 

фебруара 2022. године до петка, 10. јуна (за ученике осмог разреда), односно петка, 24. јуна 

2022.године (за ученике од првог до седмог разреда).  

 Ученици су имали: јесењи, зимски  и пролећни  распуст. Јесењи распуст је почео у 

понедељак, 8. новембра 2021. године, а завршио се у петак, 12. новембра 2021. године. Зимски 

распуст је почео у петак, 31. децембра 2021. године, а завршиo се у петак, 21. јануара 2022. 

године. Пролећни распуст је почео 22. априла 2022. године, а завршио се у уторак, 3. маја 2022. 

године. 

Календар значајних датума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матурско вече –  

2. 7. 2022. 

 

 

Календар значајних активности 

 1. 9. 2021. Почетак школске године и свечани пријем првака 

 4. 10. 2021 – 8.10.2021.  Дечија недеља/спортска недеља 

 9. 11. 2021.  Тематски дан - РЕКЕ 

 30. 12. 2021. Завршетак првог полугодишта 

 21. 1. 2022. Почетак другог полугодишта 

 27. 1. 2022. Школска слава – Свети Сава 

 24. 4. 2022. Дан словенске писмености 

 9 – 13. 5. 2022. Спортска недеља 

 10. 6. 2022. Испраћај осмака 

 24. 6. 2022. Крај школске године 

 27, 28, 29. 6. 2022. Завршни испит 

 28. 6. 2022. Подела сведочанстава 

 2. 7. 2022. Матурско вече 



Програми наставе и учења 

Сваки наставник израдио је програм наставе и учења за редовну наставу, и тематски план 

допунске и додатне наставе, који су чинили анекс Годишњег плана рада школе. Поред тога сваког 

месеца наставници су оперативне планове рада које доносили директору на увид. 

РЕДОВНА НАСТАВА: 

Полазни елементи у изради глобалних планова биле су међупредметне компетенције, 

стандарди постигнућа ученика и исходи. Глобални-тематски план наставног градива садржали су 

назив наставне теме и број часова по типу часа, као и годишњи распоред наставних јединица по 

месецима. Иако се током процеса наставе и учења развијају све међупредметне компетенције, од 

наставника се очекивало да на нивоу глобалног планирања издвоји међупредметне компетенције  

које ће посебно развијати у оквиру одређених тема. Исходи из програма наставе и учења који су у 

даљем планирању основа за развијање оперативних планова су били саставни део глобалних 

планова. Исходи су даље операционализовани у дневним припремама наставника. Потребно је 

било у глобалном плану испланирати и време реализације планираних садржаја због 

међупредметног повезивања. Већина наставника је имала оперативне планове који су урађени у 

складу са специфичностима предмета и одељења, разреда са којим раде. 

У школској 2021/2022. планирано више тематског планирања и хоризонталног 

повезивања. Планиран и већи број огледних/угледних часова (минимум по један угледни или 

огледни час) али овај план није испуњен. Од  два планирана тематска дана на нивоу целе школе: 

9. 11. 2021. Реке и 24. 4. 2022. Дан словенске писмености, реализованa су оба. 

Планиран фонд часова редовне, допунске, додатне и других видова наставе је реализован. Према 

упутствима Министарства, сви часови су редовно заведени у електронски дневник. 

9. 11. 2021. Тематски дан - РЕКЕ 

Радови ученика из ИО  

Презентација радова у Матичној 

школи 

 

 

 



Унапређење ваннаставних / слободних активности 

Активности Време 
реализације 

Носиоци 
активности 

Степен остварености 

Испитивање интересовања ученика за 
ваннаставе активности 
Испитивање интересовања ученика за 
обавезне наставне активности 
Направити план ваннаставних активности 
поводом значајних датума  
Укучити ученике у планирање, 
организовање и реализацију активности 
Направити план презентације понуђених 
активности у Матичној школи 

Септембар 
2021. 

ОС  
Педагог 

Задужени 
наставници 

 
 
 
Укључен УП 
 

Организовано користити мултимедијалну 
учионицу 
Промовисати ваннаставне активности у 
медијима, интернету 
Месечно планирати рад школе 

Током године ОС  
Педагог 

Задужени 
наставници 

 
 

Презентовање рада ученика 
Испитивање задовољства ученика 
реализованим активностима 
Анализа реализације ВН активности 
Извештаји 

Мај, јун 2022. Задужени 
наставници 

Реализовано 

 

Рад секција 

Слободне активности Реализација 

Хор У току школске године, наведене активности/секције су делимично 
функционисале. 

Неке секције су функционисале у складу са могућностима и у зависности од 
потреба, односно актуелних дешавања. 

У оквиру секције за саобраћај, ученици су припремани за такмичење где је 
остварен велики успех (два прва места на републичком такмичењу из ТиТ). 

Библиотечка секција је функционисала у нешто смањеном капацитету али је 
испуњен план рада.  

Секција за енглески језик била је повезана са активностима у оквиру 
пројектима Обогаћени једносменски рад. 

Хор је интензивно радио у току припрема за школску славу. 
Рецитаторска секција је већину својих активности реализовала у оквиру 

припреме ученика за такмичење али и реализације Националног дана књиге 
28. фебруара 2022. 

Библиотечка секција 

Новинарска секција 

Рецитаторска 

Ликовњачка 

Историчарска 

Географска 

Биолошка 

Енглески језик 

Руски језик 

Саобраћајна секција 

Информатичка секција 

Волонтерска секција 

„Спорт у школе  – расти 
здраво“ 

 

 



Реализација плана културних активности 

Активности Време 
реализације 

Носиоци 
активности 

Евалуација 

Добродошлица првацима 
Добродошлица петацима у 
Матичну школу 

31. 8. 2021. Учитељи 
ОС, педагог, 

директор 

 
 

Дечија недеља 4 – 8. 10. 2021. Стручна већа  

Тематски дан – РЕКЕ 9. 11. 2021. Сви запослени у 
настави 

 

Новогодишњи маскенбал 30. 12. 2021. Учитељи  

Светосавска приредба 
Светосавски квиз знања 
Ликовни конкурс 

27. 1. 2022. Тим за културну и 
јавну делатност 

Наставници  
СЈ и ЛК 

Учитељи 
Вероучитељи 

Приредба одржана у Матичној школи 
са смањеним бројем гостију 

Квиз знања одржали са ученицима 
наставници СЈ и веронауке у Волујцу, 

Криваји и Накучанима 
Ликовни конкурс - Криваја 

Фестивал поезије 23. 3. 2022. Милена Васић и 
Вања Лазић 

Фестивал поезије одржан је са 
члановима библиотечке секције 

Тематски дан – Дан 
словенске писмености 

16. 4. 2022. Сви запослени у 
настави 

Тематски дан реализован 
16.4.2022. 

Посете културним 
институцијама у граду 

Током године Задужени 
наставници 

Посете: Библиотеци шабачкој, 
ЦСУ и Парку науке 

Обележавање важних 
датума 

Током године Задужени 
наставници 

Реализовано у складу са планом 
реализације васпитних програма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прослава школске славе – Савиндан 27. 1. 2022. 



,,Оно што на срце делује, из срца мора и 

доћи.“ Гете 

  

 

 

 

 

 

 

 

ИО Криваја 

 

 

 

 

 

 

Обележавање Дечије недеље у ИО Криваја 



“Дете је дете, да га волите и разумете” мото је овогодишње Дечије недеље 

У току школске 2021/2022. године Дечија недеља је обележена од 4. до 8. октобра. Дечија недеља 

се сваке године одржава у месецу октобру, са циљем скретања пажње јавности на децу и младе, 

на дете као носиоца права, на потребе деце у породици, друштву и локалној заједници, на њихово 

право да одрастају у што бољим условима, на једнаке шансе за развој и остварење потенцијала. 

Ученици петог и шестог разреда су у оквиру Дечје недеље у Криваји показали своја знања и умења 

кроз ,,Игре без граница". Од квиза знања, до логичких задатака, кроз слагалицу, коју су склопили 

упркос ветру. Разгибавајући једини покретни говорни орган приликом изговарања брзалица било 

је неизвесно и узбудљиво. Говорне ситуације су биле изазовне и откривене су глумачке склоности 

појединаца, а онда су се такмичари окушали у окретању обруча и скакању у џаку. Победили су 

сви, јер сви имају право на игру. 

Реализација планираних спортских активности 

 Организована је спортска недеља у оквиру Дечје недеље у Матичној школи и издвојеним 

одељењима од  4. до 8. 10. 2021. Друга спортска недеља организована је у мају (9 – 13. 5. 2022.) 

када је обележен Светски дан кретања – 10. 5. 2022. У току ове недеље наставници физичког и 

здравственог васпитања, организовали су различита спортска такмичења и надметања за ученике 

свих разреда. Координатор спортских активности био је Владимир Рачић, професор физичког 

васпитања у Матичној школи. Поводом Дана просветних радника 8.новембра организовано је 

такмичење у фудбалу и рукомету у ком су учествовали и наставници. Први пут је ове године 

организована „Доситеј лига“ – такмичење у стоном тенису где су се током целе године такмичили 

ученици, али и велики број наставника. План је да овај вид активности постане традиција. 

 

 

 

 

 



Реализација планираних екскурзија, излета и наставе у природи 

Разред Релације Садржај Време реализације 

I – IV Београд - Обилазак града, Манастира 18. 5. 2022. 

V – VI  Зрењанин - обилазак Палића и зоолошког врта 

- посета Градској кући у Суботици 
19. 5. 2022. 

VII  – VIII Ниш - обилазак града, Нишка бања, Ресавска пећина  

 

Организована је наградна екскурзија за најуспешније ученике и њихове наставнике! Овом 

приликом ученици који су остварили значајне резултате на такмичењима су са својим 

наставницима, али и другарима из основне школе „Лаза Лазаревић“ посетили Београд, и уживали 

у лепом излету. 

Од планираних посета институцијама у граду и ван града, најчешће су реализоване посете 

Библиотеци шабачкој и Центру за стручно усавршавање (о чему ће бити више у оквиру извештаја о 

сарадњи са ове две институције). Ученици су посетили и Културни центар у Шапцу, као и Парк 

науке на Летњиковцу. 

 

 

 

 

 



Изложба радова ученика наше 

школе на тему „Мали принц“ у 

Библиотеци шабачкој 

 

 

 

Припремна настава из математике организована у 

Центру за стручно усавршавање 

Активности у ЦСУ са наставницом ликовне културе 

Тањом Павловић 

Ноћ истраживача, 

ЦСУ Шабац 

 

 

 



ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
Катарина Глигорић, пето место на државном 

првенству у пливању 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На 20. међународном такмичењу у Музичкој школи ,,Петар Стојановић " у Убу  

ученик наше школе Немања Павловић освојио је прво место. Поносни смо на његов успех! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Активности Начин реализације Реализација Евалуација 

Просечни резулати 
ученика на завршном 
испиту су бољи него 
претходне године 
Просечна оцена из 
предмета уједначена је 
са постигнутим 
резултатима на 
Завршном испиту 
Резултати Завршног 
испита су бољи него 
резултати пробног 
завршног испита 

- Анализа успеха ученика на 
класификационим периодима 
- Анализа резултата пробног ЗИ и 
Завршног испита 
- Праћење резултата на састанцима 
стручних већа, педагошког 
колегијума, наставничког и 
одељењског већа 
- Израда планова за унапређивање 
образовних постигнућа 
- Реализација припремне наставе 
- Праћење реализације припремне 
наставе – педагошко инструктивни 
рад 

Остварено Редовно се и 
исцрпно радила 
анализа успеха 
ученика на 
класификационим 
периодима и након 
ЗИ.  Просечна оцена 
ученика из предмета 
у 85% случајева 
одговара 
постигнућима на ЗИ. 
Резултати ЗИ су бољи 
него резултати 
пробног ЗИ. 
Нажалост, резултати 
су лошији него 
претходне године. 

Унапређивање рада са 
ученицима којима је 
потребна додатна 
помоћ у савладавању 
наставног програма 
кроз детаљну израду 
индивидуалних 
планова и њихово 
спровођење 

- Идентификација ученика којима је 
потребна додатна подршка 
- Утврђивање врсте подршке која је 
неопходна 
- Појачан индивидуализован рад у 
редовној настави 
- Укључивање ученика у допунску 
наставу – индивидуални приступ 
- Праћење ефеката 
индивидуализованог рада 
- Утврђивање потреба за ИОП-ом 
- Израда педагошког профила 
- Доношење ИОПа 
- Праћење и евалуација 

Остварено Активности 
реализоване према 
плану и потребама 
ученика. 
Унапређивање 
документације – циљ 
за наредну годину! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Извештај о реализацији плана праћења напредовања ученика 

Активности Документација Реализација 

Презентација за наставнике „Праћење 

напредовања ученика у току и на крају 

школске године“ 

Помоћ наставницима око вођења педагошке 

документације 

Презентација; 

Записник са седница 

Одељенског већа 

Све планиране 

активности су 

благовремено и 

рализоване. 

Наставници су се 

придржавали 

Правилника о 

оцењивању, редовно су 

водили педагошку 

документацију, редовно 

су се састајала стручна 

већа на којима је главна 

тема био успех ученика. 

Директор, помоћник 

директора и педагог су 

обављали педагошко-

инструктивни рад у 

складу са потребама. 

Педагог школе је 

анализирао успех 

ученика на 

класификационим 

периодима и та анализа 

је прадстављана свим 

актерима шкослког 

живота. 

Ове активности су 

постале редовна пракса 

у школи и намеравамо 

да тако и остане. 

Иницијално тестирање Педагошка документација 

Идентификовање даровитих ученика и 

ученика са посебним потребама 

Записник са састанка 

стручних актива; 

Педагошки профил ученика 

Праћење прилагођености ученика првог 

разреда 

Записник са састанка 

Анализа остварених резултата на крају 

класификационих периода; Представљање 

резултата анализе 

Представљање успеха ученика на 

такмичењима 

Анализа успеха; Записник са 

седнице Одељенског већа, 

Наставничког већа, 

Педагошког колегијума... 

Истраживање – адаптација ученика петог 

разреда 

Упоређивање успеха у четвртом разреду са 

успехом у петом разреду 

Анализа резултата 

Презентација добијених 

резултата 

Праћење напретка ученика који раде по ИОП-

у у складу са постављеним циљевима 

Извештај о раду са ученицима са посебним 

потребама 

Анализа резултата; Записник 

са састанка; 

Записник са седнице 

Одељенског већа 

Анализа резултата рада на допунској настави Педагошка документација; 

Записник са састанка 

стручних актива 

Оцењивање у складу са Законом Дневник ОВР; 

педагошка документација 

Извештавање родитеља о напредовању 

ученика 

Копије извештаја/ педагошка 

док. 

Записник са родитељских 

састанака 

Праћење постигнућа ученика са којима се 

води појачан педагошки рад, ученика из 

дефицијентних породица, ученика који иду 

на допунску/додатну наставу 

Саветодавни рад са ученицима 

Дневник рада 

Посете часовима разредне и предметне 

наставе; прегледање Дневника васпитно-

образовног рада, педагошке документације... 

Извештаји са посећених 

часова; 

Дневник рада; 



Анализа успеха ученика на крају школске 2021/2022.године 

Ученици првог циклуса  

 II III IV ∑ 

Укупан број 

ученика 

47 35 31 113 

Одличних 20 15 11 46 

(40,71%) 

Врло добрих 16 9 10 35 

(30,97%) 

Добрих 9 9 9 27 

(23,89%) 

Довољних 2 1 1 4 

(3,54%) 

Неоцењени - 1 -  

 Анализом успеха ученика од другог до четвртог разреда у свим јединицама основне школе 

„Доситеј Обрадовић“, уочено је да је највећи број ученика првог циклуса остварио одличан успех 

(40,74%).  

Успех ученика по одељењима 

- Други разред 

 

 Одлични Врло добри Добри Довољни Уписано / 
оцењено 

Волујац 2 2 2 1 7/7 

Криваја 2 2 - - 4/4 

Накучани 4 1 2 - 7/7 

Бојић 5 2 1 - 8/8 

Двориште - 1 2 - 3/3 

Синошевић 1 3 - - 4/4 

Метлић 1  2 2 - - 4/4 

Метлић 2 - - - - - 

Горња Румска - 1 1 1 3/3 

Доња Румска 2 1 - - 3/3 

Букор - - 1 - 1/1 

Заблаће 2 1 - - 3/3 

∑ 20 16 9 2 47/47 

 

 

 



- Трећи разред 

 

 Одлични Врло добри Добри Довољни Уписано / 
оцењено 

Волујац 3 1 2 - 7/6 

Криваја - 2 1 - 3/3 

Накучани 2 1 3 - 6/6 

Бојић 3 - - - 3/3 

Двориште - - 1 - 1/1 

Синошевић - - - - - 

Метлић 1  1 - - - 1/1 

Метлић 2 - - - 1 1/1 

Горња Румска 1 2 2 - 5/5 

Доња Румска - 1 - - 1/1 

Букор 3 2 - - 5/5 

Заблаће 2 - - - 2/2 

∑ 15 9 9 1 35/34 

 

- Четврти разред 

 

 Одлични Врло добри Добри Довољни Уписано / 
оцењено 

Волујац 3 1 1 - 5/5 

Криваја - 2 - - 2/2 

Накучани 1 1 1 1 4/4 

Бојић 2 1 1 - 4/4 

Двориште - 1 - - 1/1 

Синошевић - - 1 - 1/1 

Метлић 1  1 - - - 1/1 

Метлић 2 - - 1 - 1/1 

Горња Румска - 1 3 - 4/4 

Доња Румска 3 2 - - 5/5 

Букор - - - - - 

Заблаће 1 1 1 - 3/3 

∑ 11 10 9 1 31/31 

 

 

 

 

 

 

 



Ученици другог циклуса  

 V VI VII VIII ∑ 

Укупан број 
ученика 

30 43 45 57 175 

Одличних 8 8 7 9 32 
18,29% 

Врло добрих 13 15 10 11 49 
28% 

Добрих 9 17 24 35 85 
48,57% 

Довољних - 3 2 2 7 
4% 

Неоцењени - - 2 - 2 
1,42% 

Поправни испити 
/ Положени 
испити 

- - - - - 

 

 

Успех ученика по одељењима 

- Пети разред 

 

 Одлични Врло добри Добри Довољни Уписано / 
оцењено 

5-1 4 7 2 - 13/13 

5-К 3 5 3 - 11/11 

5-Н 1 1 4 - 6/6 

∑ 8 13 9 - 30/30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Шести разред 

 

 Одлични Врло добри Добри Довољни Уписано / 
оцењено 

6-1 4 4 3 3 14/14 

6-2 1 7 4 - 12/12 

6-К 1 3 5 - 9/9 

6-Н 2 1 5 - 8/8 

∑ 8 15 17 3 43/43 

 

- Седми разред 

 

 Одлични Врло добри Добри Довољни Уписано / 
оцењено 

7-1 2 3 7 - 13/12 

7-2 3 1 8 - 13/12 

7-К 1 6 6 - 13/13 

7-Н 1 - 3 2 6/6 

∑ 7 10 24 2 45/43 

 

- Осми разред 

 

 Одлични Врло добри Добри Довољни Уписано / 
оцењено 

8-1 3 3 9 1 16/16 

8-2 3 1 8 1 13/13 

8-К  2 5 14 - 21/21 

8-Н 1 2 4 - 7/7 

∑ 9 11 35 2 57/57 

 

 

 

 

 

 



Успех ученика другог циклуса 

 

Поправни и разредни испити 

Поправни и разредни испити 

На крају школске 2021/2022.године није било ученика који су упућени на полагање поправних 

испита. 

Разредне испите су полагали следећи ученици: 

 Први разред – / 

 Други разред – Стојан Новаковић 

 Трећи разред – Габријела Стевановић 

 Четврти разред – Стефан Марковић 

 Пети разред – / 

 Шести разред – Кристијан Стевановић, Бисерка Стевановић, Срђан Павловић 

 Седми разред – Наташа Марковић, Сандра Јовановић 

 Осми разред – / 

На полагање разредног испита се нису појавиле ученице Габријела Стевановић, Наташа Марковић 

и Сандра Јовановић. 

Такмичења ученика 

Републичко такмичење из предмета Техника и технологија – наставница  Снежана Јездимировић 
Јурошевић: Шести разред: Анастасија Антонић; Седми разред: Андријана Гајић и  Александра 
Ђорђевић; Осми разред: Јована Марковић - сви ученици освојили су прво место. 
Такмичење из биологије – наставница Милена Вилотић: Пети разред – Сања Максимовић (треће 
место на општинском такмичењу), Богољуб Мирковић (3. место на општинском такмичењу); 
Шести разред – Софија Гавриловић (1.место на окружном такмичењу) и Анастасија Антонић 
(3.место на окружном такмичењу). 
Такмичење из географије – наставница Зорица Милетић: 
Андријана Гајић (3. место на окружном) 
Међународно такмичење из пливања: Шести разред: Катарина Глигорић освојила је прво место– 
наставник  Владимир Рачић. 
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Анализа резултата Завршног испита 

Завршни испит је реализован према календару, 27. 28. и 29. јуна 2022. год. у основној школи „Лаза 

К. Лазаревић“. Завршни испит полагало је 57 ученика. Просечан број бодова са теста из српског 

језика је 7,56, из математике 6,82, а из комбинованог теста 9.99. Постигнућа ученика на завршном 

испиту, на сва три теста у последње три године, су испод републичког просека, али и испод 

просека у односу на округ и школску управу. Детаљна анализа резултата завршног испита налази 

се код педагога школе. 

Ове школске године нисмо имали ученика који су добили Вукову диплому, док је укупно одличних 

ученика било 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Извештај о реализацији плана унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе 

резултата ученика на ЗИ 

Активности Време 
реализације 

Носиоци 
активности 

Начин 
реализације 

Докази о 
реализацији 

Евалуација 

Анализа резултата 
завршног испита 

Август 2021. Педагог 
школе 

Анализа и 
представљање 
резултата на НВ 

Урађена 
анализа,  
записник са НВ 

 

Рад на нивоу 
стручних већа за 
српски језик и 
математику са 
циљем отклањања 
недостатака у 
досадашњем раду 

Септембар 
2021. 

Чланови 
стручног већа 

Састанак стручних 
већа;  
Размена искустава, 
позитивних 
искустава и 
недостатака 

Записник 
стручног већа 

 

Израда плана 
школске 
комуникације 
поводом припреме 
ученика за 
полагање завршног 
испита 

Август 2021. Педагог Анализа постојећег 
стања и 
разматрање 
реалних 
могућности 

План школске 
комуникације  

 

Израда плана 
припремне наставе 

Август 2021. Стручно веће Рад на нивоу 
стручног већа 

План 
припремне 
наставе 

 

Реализација 
припремне наставе 

Од септембра 
до јуна 

Наставници 
 

Часови припремне 
наставе 
Пројекат  
„Обогаћени 
једносменски рад“ 

Дневник ОВР 
Дневник 
осталих 
облика ОВР 
Педагошка 
документација 

 
 

Праћење 
реализације 
припремне наставе 

Током 
школске 
године 

Директор, 
помоћник 
директора, 

педагог 

Посета часовима 
припремне наставе 

Извештаји са 
посећених 
часова 

 

Анализа резултата 
пробних тестова 

Периодично Педагог, 
наставници 

Пробни тестови Извештаји  

Рад са ученицима на 
сузбијању страха од 
завршног испита / 
мотивисање 
ученика / ПО 

Током 
године/ 

интензивно 
април, мај 

2022. 

Педагог, 
одељенске 
старешине, 
наставници 

Групни и 
индивидуални рад 
са ученицима, 
радионице, 
програм ПО 

Извештаји, 
дневник рада 
стручног 
сарадника, 
панои... 

 
 

 

 

 



Извештај о реализацији плана школске комуникације поводом припреме ученика за полагање 

Завршног испита 

Активности Време 
реализације 

Носиоци 
активности 

Циљна 
група 

Комуникацион
и канали 

Евалуација 

Представљање резултата 
завршног испита  

Август 2021. Педагог 
школе 

Наставници 
српског језика 
и математике; 
остали 
наставници 

Наставничко 
веће 

 

Информисање ученика 
осмог разреда о  
динамици активности 
поводом Завршног 
испита 

Септембар 
2021. 

Одељенске 
старешине 

Ученици 
осмог 
разреда 

ЧОЗ  

Детаљније упознавање 
родитеља са припремом 
и реализацијом ЗИ 

Септембар 
2021. 

Одељенске 
старешине 

Родитељи 
ученика 
осмог 
разреда 

Родитељски 
састанак 

 

Информисање ученика  о 
Пробном завршном 
испиту 

Март 2022. 
25, 26. 3. 

2022. 

Предметни 
наставници 

Ученици 
осмог 
разреда 

Вибер групе  

Анализа и представљање 
резултата пробног ЗИ 

  Март 2022. Предметни 
наставници, 

педагог 

Ученици 
осмог 
разреда; 
Родитељи; 
Наставници 

Ученички 
парламент, Савет 
родитеља, 
Састанци 
стручних актива 

 

Праћење сајта 
Министарства просвете 
поводом Завршног 
испита -преношење 
информација на шк. сајт 

Током године Задужени 
наставници 

Све 
интересне 
групе 

Сајт 
Министарства 
Школски сајт 

 

Израда паноа; 
Уређење кутка за 
родитеље 

Током 
године; 

Април, мај 

Тим за ПО Ученици 
Родитељи 

Огласне табле Информације 
постављане на 

сајт 

Коначне информације о 
организацији завршног 
испита – календар 
уписних активности 

Јун 2022. Директор 
школе, 
педагог 

Ученици, 
родитељи, 
наставници 

Наставничко 
веће 
 

  

 

 

 



ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
Активности Начин реализације Реализација Евалуација 

Ученици из осетљивих 
група редовно похађају 
наставу и постижу 
успех у складу са 
својим способностима 

- Организовање активности за подршку 
ученицима из осетљивих група 
(индивидуализовани приступ, ИОП, 
индивидуални саветодавни разговори, 
реализовање плана подршке ученицима из 
годишњег плана рада) 
- Реализација ЧОС-а, излета и различитих 
радионица са циљем укључивања ученика из 
осетљивих група 
- Предузимање систематичних мера за 
редовно похађање наставе ученика из 
осетљивих група (прављење плана и његова 
реализација; укључивање у заједничке 
активности, обезбеђивање бесплатне ужине, 
индивидуални рад...) 

Остварено Ученици из 
осетљивих група 
су веома 
прихваћени од 
стране вршњака и 
нема проблема у 
њиховом 
функционисању у 
школи. Проблем 
представља 
једино нередован 
долазак у школу 
извесног броја 
ученика. 

Унапређен  систем 
пружања подршке 
ученицима кроз 
пројекат „обогаћен 
једносменски рад“   

- Реализација активности предвиђених 
планом „обогаћеног једносменског рада“ са 
циљем пружања подршке ученицима у 
подстицању личног, професионалног и 
социјалног развоја 

Остварено Изузетно 
позитивно 
искуство са 
реализацијом 
пројекта ОЈР 

 

 

Извештај о реализацији плана пружања подршке ученицима 

 

o Идентификовани су ученици којима је била потребна додатна подршка – 

септембар/октобар 2021. 

o Утврђене су врсте подршке које су неопходне (индивидуални рад, групни рад, индивидуализација 

наставе, социјална подршка, сарадња са породицом) 

o Поступано је по утврђеним активностима – према плану рада у складу са потребама сваког 

ученика 

o Праћено је напредовање ученика у току пружања подршке (анализа успеха на седницама 

Одељенских већа, дискусије на састанцима Тима и стручних већа) 

o Праћено је понашања ученика у школи 

o На састанцима Тима размењивала су се искуства и знања - записници 

o Вођена је адекватна педагошка документација – сви наставници и учитељи редовно воде 

педагошку документацију за све ученике 

 

 

 



 Већина учитеља и наставника је имала потребу да на одређен начин индивидуализује 

начин рада на часу, у складу са потребама ученика (било да се ради о индивидуализацији брзине 

и темпа савладавања садржаја, обима садржаја, материјала, начина усвајања садржаја, метода, 

задатака наставе и друго). У предметној настави број ученика којима је потребна нека врста 

подршке у раду је био мањи него у разредној настави. Проблеми код ученика са којима смо се 

сретали током школске године су: смањене способности, социјално узгрожени ученици, ученици 

са породичним проблемима... Рад ових ученика је редовно праћен кроз сарадњу са одељењским 

старешинама и предметним наставницима. 

 Са даровитим ученицима се углавном радило на часовима додатне наставе и у оквиру 

слободних активности. Ученици су се по принципу добровољности укључивали у понуђене секције 

и активно учествовали у њиховој реализацији. На часовима додатне наставе преовладавао је 

индивидуални рад, али и рад у паровима или мањој групи.  

С обзиром на лошу материјалну ситуацију у овом крају, великом броју ученика је требала 

социјална подршка. За њих је обезбеђена бесплатна ужина, сакупљена је гардероба и школски 

прибор. Тим за социјално-хуманитарну делатност се састајао и бавио овим проблемом. Извештај о 

раду Тима, активности и записници са састанака чувају се у школи и код руководиоца Тима. 

 Одељенске старешине, стручна служба  али и директор и помоћник директора су обавили 

бројне индивидуалне разговоре са ученицима којима је била неопходна подршка у учењу или 

социо-емотивном сазревању. Индивидуални разговори обављани су и са ученицима којима је 

саветодавни рад био неопходан због породичних проблема. У циљу професионалне оријентације 

и решавања конфликтних ситауција такође су обављани индивидуални разговори.  

 Групни рад са ученицима којима је потребна додатна подршка обухватао је рад у оквиру 

слободних активности, допунске и додатне наставе, радионице, групне разговоре, одељенске 

заједнице и сл. Такође, у оквиру реализације пројекта „Обогаћени једносмеснки рад“ са 

ученицима се радило у хетерогеним групама. Циљеви радионица били су пружање додатне 

подршке ученицима за учење, као и подршка социо-емоционалном сазревању ученика. 

 Током школске године сарадња са породицом углавном се сводила на индивидуалне 

посете родитеља и родитељске састанке. Можемо се похвалити добром сарадњом са родитељима 

у раду органа управљања. Такође, све већи број родитеља је заинтересован да долази у школу 

када орагнизујемо неке спортске или културне активности. Ипак, желели бисмо већу 

партиципацију родитеља у животу школе, тако да ћемо наставити да се трудимо да то постигнемо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Извештај о раду стручних сарадника – педагога  

 

 Током школске 2021/2022. године, бавиле смо се активностима из области планирања и 

програмирања, праћења и вредновања образовно васпитног процеса, рада са наставницима, 

ученицима, родитељима, директором и стручним сарадницима, рада у стручним органима и 

тимовима, сарадње са надлежним установама и установама из локалне самоуправе, и вођења 

педагошке документације. О раду смо водиле евиденцију кроз дневник рада, инструменте за рад 

са ученицима, родитељима и наставницима и протоколе за праћење наставе и ваннаставних 

активности.  

 Школску документацију, израду Годишњег плана рада школе и Извештаја о раду школе за 

претходну школску годину, план рада стручних тимова и већа, планирање наставних и 

ваннаставних активности, смо радиле тимски, заједно са заједно са директором, помоћником 

директора школе и другим стручним сарадницима. Посебно се пажња обратила на  израду 

акционих планова посебних програма васпитног рада, као и на планирање сопственог рада – 

годишњи и месечни планови. На седницама Наставничком већа у августу и почетком септембра, 

говориле смо о програмима наставе и учења, где смо презентовала нове препоручене обрасце за 

писање глобалних и оперативних планова, као и препоруке за дневно писање припрема. 

 Током школске 2021/2022. посетиле нешто часове код више од половине наших колега у 

28 одељења. У посету часовима смо ишле углавном у договору са директором и наставницима, и 

то првенствено на угледне активности. На посећеним часовима смо пратиле методичку 

организацију рада наставника, напредовање ученика са посебним потребама, напредовање 

ученика првог и петог разреда, пратиле смо наставу оријентисану на исходе, реализација угледних 

активности и сл. Након посете часу радиле смо извештаје о запажањима са препорукама за даљи 

рад. Редовно и исцрпно, смо се трудиле да анализирамо успех ученика на класификационим 

периодима, и да резултате анализе представимо наставницима са циљем проналажења начина и 

метода за унапређивање ОВР. Редовно смо сарађивале са колегама, трудиле смо се да им 

пружимо што више подршке и помоћи приликом планирања и организације наставе и 

ваннаставих активности. Ову сарадњу бисмо оцениле као јако добру. Трудиле смо се да их што 

више мотивишемо на стручно усавршавање. У раду са наставницима, посебно смо се трудиле да 

их инструишемо у имплементацији Образовних стандарада у наставни процес, на наставу 

оријентисану на исходе, у вођењу педагошке документације, примени Правилника о оцењивању, 

у раду са ученицима са посебним потребама, и друго. Активно смо учествовале у раду стручних 

органа и тимова, као и у раду стручних већа. Заједно са колегама (Маријом Матић и Тањом 

Павловић) учествовале смо у припреми и реализацији различитих активности и радионица (тема: 

Мали Принц). Посебну смо пажњу посветиле саветодавном раду са колегама који имају мање 

радног искуства. 

 Рад са ученицима је део на који стручна служба наше школе посебно обраћа пажњу. Од 

планираних активности колегиница и ја смо се доста бавиле појачаним васпитно-образовним 

радом. Реализовале смо неколико занимљивих предавања за ученике, радионица и дружења. 

Неизбежна тема сусрета са ученицима је наравно учење, па смо организовали неколико часова 

учења учења. Посебно су нам  у фокусу били пети разреди у  Матичној школи. Резултате, успехе, и 

активности ученика смо редовно промовисале на седницама стручних органа, стручних већа, на 



огласним таблама, интернету, медијима... Од почетка реализације пилот пројекта „Обогаћени 

једносменски рад“ смо узеле учешће у његовом осмишљавању, планирању, операционализацији 

и реализацији. Препознале смо могућност да са ученицима реализујемо све оно што годинама 

желимо али због временског ограничења (због условљености превозом) нисмо могле да 

реализујемо. Реализовале смо два програма у оквиру овог пројекта: Подршка учењу, Мислионица 

и Маштаоница (Ивана) и Мала школа калиграфије (Сандра). У току првог полугодишта урадиле 

смо два истраживања (на тему адаптације ученика петог разреда као и насиља у нашој школи). 

Резултате свих истраживања презентовале смо циљним групама. Активно смо учествовали у 

припреми и реализацији активности за тематске дане, Дечију недељу, и др. Оствариле смо преко 

80% планираних активности из програма посебних облика васпитног рада. 

 Што се тиче рада са родитељима, био је задовољавајућ. Индивидуалне разговоре смо 

обављале по потреби. Такође, често смо присуствовале родитељским састанцима, где смо 

посебну пажњу посвећивале Протоколу о поступању у установи у случају насиља, али и 

образовним постигнућима ученика. Најчешће смо саветодавне разговоре водиле са родитељима 

ученика којима је потребна додатна подршка у учењу. 

 Сарадња са директором, помоћником директора, била је на завидном нивоу. Од 

планирања, преко организације, до извештавања и анализирања, у свему заједно учествујемо и 

пружамо подршку једни другима. Учествовале смо у раду стручних органа и тимова. Биле смо 

чланови и координатори више тимова и стручних актива. Трудиле смо се да и другим тимовима 

помогнемо колико је то у нашој моћи. Учествовале смо у раду стурчних већа давањем саопштења, 

информисањем о резултатима обављених анализа. 

Ивана Јевтић Сандра Станимировић 

Стручни актив за развојно планирање – 
координатор 
Тим за самовредновање – координатор 
Тим за професионални развој 
Тим за инклузивно образовање 

Стручни актив за развој школског програма– 
координатор 
Тим за инклузивно образовање 
Тим за заштиту ученика од дискриминације, 
насиља, злостављања и занемаривања 

 Сарађивале смо са институцијама у граду, Црвеним крстом – око хуманитарне помоћи, 

Центром за социјални рад – праћење штићеника, Библиотеком, Центром за стручно усавршавање, 

и другим институцијама током године. Редовно смо одлазиле на састанке актива стручних 

сарадника на нивоу града. Сарађивале смо са стручним сарадницима других школа.  Трудиле смо 

се да искористимо сваку прилику и за лично стручно усавршавање. 

Ивана Јевтић, педагог 

Сандра Станимировић, педагог 

 

 

 

 

 



 

Извештај о раду стручног сарадника -  школског библиотекара и библиотечке секције 

  

 У току школске 2021/2022. године библиотека је радила у врло добрим условима. Простор 

пријатан и простран, функционалне полице и добар распоред књига на њима омогућили су 

ученицима да библиотека буде прегледна, уређена и место где ученици радо долазе. Књижни 

фонд наше библиотеке је значајно обогаћен. Акцијом Министарства просвете – Богаћење фонда 

библиотека основних школа значајно је увећан број књига у нашој библиотеци. Том приликом 

прибавили смо укупно 110 наслова. Од тога 49 књига смо задржали у библиотеци матичне школе, 

31 књига смо доставили у ИО Накучани, а 30 у ИО Криваја. У току акције „Поклони књигу-обогати 

библиотеку“ смо добили велики број наслова од неких појединачних дародаваца, међу којима су 

и ученици наше школе. Поред тога, купили смо велики број дела из обавезне школске лектире 

који нам је недостајао, али и друге наслове за које су ученици показали заинтересованост 

(Градимир Стојковић, Јасминка Петровић, Дејан Алексић, 

Урош Петровић и други аутори).  

Ученици су радо долазили у простор библиотеке 

и ту разгледали и читали књиге. Најчитаније књиге су: „Роман 

у загонеткама“, „Мој дека је био трешња“, „Лето када сам 

научила да летим“, „Алиса у земљи чуда“, ,,Буквар здравља'', 

„Принцеза Оливера на двору султана Бајазита“, „Марко 

Краљевић и његова браћа“, „Хари Потер“...уз књиге обавезне 

ђачке лектире. 

У току школске године радила је и библиотечка 

секција, сваког понедељка у току великог одмора. У секцији је 

било 28 чланова, на почетку, али се број укључених ученика 

повећао на 31. На састанцима секције се активно радило на 

обележавању значајних датума, догађаја... Урађени су панои на којима је представљен рад на 

обележавању Дечије недеље и дечијих права, као и за Светски дан чистих руку и Светски дан 

здравља. Чланови секције су дежурали у библиотеци и помагали другима у избору књига за 

читање. Естетски су уређивали простор и укључивали се у све активности у школи. Ученици 

млађих разреда су били најактивнију и читању и у активностима у библиотеци. Укључили смо се у 

припрему приредбе за школску славу, Савиндан, обележили Дан заљубљених, Дан матерњег 

језика, као и Светски дан књиге и Дан словенске писмености. 

 

Уз сарадњу са библиотекарком школе, чланови секције су: 

• Помагали ученицима млађих разреда у сналажењу у библиотеци, избору књига,... 

• Упознавали су са начином рада у библиотеци ученике који су дошли из подручних школа. 

• Учествовали у разговорима о настанку књиге, деловима књиге, путу књиге од аутора до 

читаоца, дечијим правима и обавезама... 



• Учествовали у обележавању значајних датума везаних за писменост, живот и дело Вука 

Стефановића Караџића, Доситеја Обрадовића, обележавању значајних дана и датума 

(новогодишња приредба, Светосавска академија, спортска такмичења, тематски дани...) и све је 

пропраћено фотографијама које су на профилу школе. 

• Чланови секције су вредно радили на обележавању Дечије недеље. У оквиру тих 

активности детаљно су упознавали права и обавезе детета. На ту тему је направљен и пано. 

• Сређивање библиотечког фонда, лепљење, брисање...књига су биле сталне активности. 

• Учествовали у изради статистичких података. 

• Учешће и израда паноа којима су праћене активности у школи. 

• Чланови секције су свакодневно дежурали у библиотеци и помагали у издавању и 

враћању књига као и задуживању и раздуживању ученика. 

• Организовано је подсећање ученика који су заборавили да врате књиге и прикупљали их 

од другова. 

• Активно су учествовали у реализацији тематских дана. 

• Учествовали су у свим акцијама које су организоване у школи, било да су организатори, 

учесници, или да су фотографисали и фотографије поставили на профил школе. 

Продукте чланове секције смо фотографисали и постављали на ФБ страницу школе. 

 

Милена Васић; Вања Лазић 

Извештај о раду Ученичког парламента 

 

 Током школске 2021/2022. године на Ученичком парламенту смо се бавили следећим 

питањима: обавезе и права ученика, Годишњи план рада школе, слободне и ваннаставне 

активности, спортске, културне, хуманитарне и друге манифестације и активности, успех ученика 

на класификационом периоду, владање ученика, професионална оријентација, школски простор, 

рад ученика у току обогаћеног једносменског рада и многим другим актуелним и важним 

питањима. Чланови УП били су носиоци многих активности у школи: покретачи хуманитарних 

активности, реализатори 

активности везаних за Дечију 

недељу, реализатори активности 

везаних за уређење школског 

простора, активни учесници у 

правњељу паноа, организатори 

прослава и приредби... Били су у 

прилици да дају своје мишљење о 

школи, предностима и 

недостацима школе, и да се 

њиховим сугестијама изађе у 

сусрет. 

 Све седнице УП су 

пропраћене записником и радним 



материјалима. Докази о реализацији и записник се налазе код педагога школе. 

 

 

Седница Ученичког парламента 

Активности Начин реализације Време 
реализације 

Евалуација 

 Избор 
представника 
одељења 

Гласање Прва недеља 
септембра 

 

 Конститутивна 
седница 

- Избор председника УП; Улога и значај УП, 
правилник о раду УП 
- Избор представника за Тим за школско развојно 
планирање 
- Права и одговорности ученика, Протокол о 
заштити ученика; Годишњи план рада шк 
- Извештај о раду школе и раду УП у претходној 
школској години 
- План рада УП; Договор око промовисања рада УП 
- Представљање упутстава о мерама заштите 
здравља ученика и запослених 
- Договор око активности везаних за Дечију недељу 

21. 9. 2021.  

 Дечија недеља - Активно учешће у организацији и реализацији 
активности поводом Дечије недеље 

4 – 8. 10.  

 Друга седница - Упознавање са секцијама које су формиране у 
школи, распоредом рада; 
- Давање предлога за нове садржаје ваннаставних 
активности 
- Анкетирање „Моја школа“ 
- Радионица „Како одабрати право решење“ 

27. 10. 2021.  

 Трећа седница - Анализа успеха и владања ученика на крају првог 
класификационог периода 
- Предлози ученика за побољшавање услова живота 
и рада у школи;  
- Договор око тренинга комуникацијских вештина 

25. 11. 2021.  

 Тренинг - Тренинг комуникацијских вештина – први део (за 
чланове УП, волонтерске секције и заинтересоване 
наставнике) 

Децембар 
2021. 

Није 
реализовано 

 Четврта седница - Извештај директора о усвојеним предлозима на 
иницијативу ученика 
- Договор око активности поводом обележавања 
Нове године 
- Договор око уређивања школског простора 

17. 12. 2021.  

 Улепшавање 
школског простора 

- Реализација договорених активности 
- Прављење паноа, порука 

Током 
године 

 

 Пета седница - Анализа успеха и владања ученика на крају првог 
полугодишта 
- Разговор о изостајању са наставе, разлозима 
школског неуспеха 
- Предлагање мера за унапређивање живота и рада 

10. 2. 2022.  



у школи 
- Анализа рада и промоције УП у првом 
полугодишту 

 Шеста седница - Радионица „Жеље и потребе“ 
- У сурет завршном испиту 
- Шта нас све чека у средњој школи 

18. 3. 2022. Онлајн  
 

 Акција - Недеља превенције повреда у саобраћају 
(организовање предавања са ПУ Шабац) 

-  

 Посете - Средње шабачке школе – по плану ПО;Градска 
библиотека; Канцеларија за младе; Културни 
центар 

- 

 Тренинг - Други део тренинга комуникацијских вештина - 

 Седма седница - Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 
трећег класификационог периода 
- Анализа успеха ученика на такмичењима; 
Промоција најуспешнијих ученика 
- Представљање Правилника о награђивању и 
Правилника о избору Ђака генерације 
- Представљање искустава ученика у ненасилном 
решавању сукоба – Ефикасно решавање проблема 
насиља 

11. 4. 2022.  

 Састанак са 
члановима 
волонтерске 
секције 

- Реализовано 
на састанку 
одржаном 
11. 4. 2022. 

 Осма седница - Анализа резултата рада УП 
- Подела задужења – писање извештаја, 
представљање извештаја Савету родитеља 
- Евалуација и самоевалуација 
- Анализа реализације пројекта ПО 
- Моја реч за крај/ шта ће ми недостајати – анкета 
- Анализа резултата пробних тестирања 
- Још нешто о Завршном испиту 
- Организација матурске вечери 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Извештај о раду волонтерске секције 

 

Волонтерску секцију водила је наставница 

српског језика Марија Матић и наставница 

ликовне културе Тања Павловић. 

 

 

 

 

 

 

Улица хуманих чивијаша 

Активности Начин реализације / активности 
чланова 

Реализација 
Степен задовољства 

Формирање секције Промоција рада секције/Пријављивање 
ученика 
Формирање секције/Подела задужења 
Договор око начина рада, плана рада 
секције, временске динамике 

Секција је наишла на добар одзив 
код ученика, након договора око 
активности 7 ученика је изабрано 
за „сталне“ чланове. 

Радни сусрети Извештавање о активностима 
Размењивање искуства 
Договор 

Темини радних сусрета нису јасно 
дефинисани , ореагнизовала сам их 
према својим и могућностима 
ученика. 

Час посвећен Дечијој недељи Договор око активности прављења паноа 
Представљање Конвенције о правима 
детета 

 

Час о волонтеризму Предавање/Презентација 
Договор око активности 
План пружања подршке млађим 
другарима 

 

Евалуативни сусрети Анализа досадашњег рада 
Размењивање искустава, дискусија 

 

Пружање подршке и помоћи 
ученицима млађих разреда 

Помоћ ученицима у учењу 
Разговори/Дружења 
Заједничке активности у школи 
Саветовање ученик – ученику (усмено и 
писмено) 

 

Посебно поносни на ове 
активности! 

Медијација Предавања 
Радионице 

 

Учествовање у акцијама 
различитих програма 
васпитно образовног рада 

Организација и реализација различитих 
активности (еколошке активности, 
промоција здравља и хуманих вредности, 
уређење школског простора) 
Организација и реализација хуманитарних 
активности 
Обележавање важних датума (по избору 
чланова секције) 

Ученици, чланови Волонтерске 
секције билу су расположени да 
учествују у свим активностима које 
су се организовале у школи тако да 
су се стручни сарадници и 
наставници ослонили на њихову 
помоћ у организацији активности. 
Посебно смо поносни на учешће 
ученика приликом припреме и 
реализације купопродајне изложбе 
хуманитарног карактера „Улица 
хуманих чивијаша“ 



Извештај о раду библиотечке секције 

 

Активности Време 
реализације 

Реализација 
Степен задовољства 

-Формирање библиотечке секције; 
-Упознавање ученика са начином рада;  
-Предлог плана рада за шк.2021/2022.године; 

трећа 
недеља 

септембра 

Одржане планиране активности 

-Час посвећен Дечијој недељи ; 
-Учешће у реализацији тематских дана; 

4 – 8. 
Октобра 

2020. 
током 
године 

Остварено 

-Почетак акције „Поклони књигу – обогати 
библиотеку“ 

Током 
године 

Није реализовано 

-Испитивање културе читања код  ученика наше 
школе 

- Није реализовано 

-Фестивал поезије 23.март 
2021.  

-Анализа рада школске библиотеке у првом 
полугодишту 

Јануар  2022. 

 

-Час посвећен Светом Сави Јануар 2022. 

 

-Обележавање Дана заљубљених 14.2.2022. Није реализовано 

-Дан матерњег језика 21.2.2022. 

 

-Светски дан књиге  28. 2. 2022. 

 

-Такмичење рецитатора 
-Фестивал поезије 

фебруар, 
март 2022. 

Реализовано школско 
такмичење 

-Међународни дан дечије књижевности 
-Светски дан књиге и ауторских права 

2.4.2022. 
23.4.2022.  

-Посета шабачкој библиотеци и Културном центру током 
школске 
године 

 

-Такмичење у вештини читања за ученике 1.разреда мај 2022. Није реализовано 

-Светски дан писања писама 11.5.2022. 

 

-Анализа рада школске библиотеке у другом 
полугодишту 

јун 2022. 

 

-Прикупљање невраћених публикација јун 2022. 

 



-Израда, прикупљање и одабир радног материјала 
за паное и огласне табле 
-Помоћ новим члановима библиотеке; 
-Дежурства  у библиотеци; 

током 
године  

-Санирање оштећених публикација; током 
године  

-Посета другим школама, сајму књига у центру 
града; 

У зависности 
од 

могућности 

Није реализовано 

-Сарадња са другим секцијама у школи; током 
године  

-Организација јавне промоције рада библиотечке 
секције; 

током 
године  

Преко плана: Промовисање хуманих вредности „Оловка је јача од мача“ – избор теме месеца и 

подстицање ученика да размишљају, дискутују и пишу на ту тему 

 

Национални дан књиге 28. фебруара 2022. 

 



Извештај о раду тима за професионалну оријентацију 

Активности Начин реализације Реализација 

Степен задовољства 

 Планирање рада Избор модела имплементације – комбиновани 
метод 
Креирање акционог плана реализације, Подела 
задужења 

Реализовано 

 

 Информисање свих актера 
школског живота о плану 
рада тима за школску 
2021/2022. 

Наставничко веће, Савет родитеља, Ученички 
парламент 
Ученици седмог и осмог разреда, Родитељи 
ученика 

Реализовано 

 Проширивање тима Укључивање и обучавање одељенских старешина 
у реализацију пројекта ПО 

 - делимично 

 Формирање групе ученика Формирање група (одељења 81 и 82) 

Прикупљање сагласности од родитеља 

Реализовано 

 Планирање реализације 
радионица 

Избор радионица за ученике осмог разреда - 

самоспознаја 

Реализовано 

 Вођење евиденције Креирање модела за евиденцију  

Формирање фолдера евиденције о реализацији 

пројекта 

Редовно евидентирање активности 

Није реализовано 

 Реализација радионица ЧОС, ваннаставне активности, редовна настава  - делимично 

 Реални сусрети Представљање занимања родитеља ученика 
„Мој професионални пут“ 
Представљање средњих школа од стране бивших 
ученика наше школе 
Представљање средњих школа  

Реализовано 
Посета ученика 8-К средњој 
школи у Коцељеви и 
присуствовање 
презентацији обр.профила 
и занимања 

 Општи родитељски 
састанак 

Организовање општег родитељског састанка  
Предавање за родитеље (о завршном испиту и 
значају ПО) 
Радионица 

Није реализовано 

 Сарадња Са другим школа, менторском школом, средњим 
школама 

Није реализовано 

 Промоција Промовисање активности на реализацији 

пројекта ПО на огласним таблама, састанцима 

стручних већа, сајту школе... 

 - делимично 

*Активности реализоване кроз план рада ЧОСа, и индивидуални и групни 

саветодавни рад. 

 

 

 

 

 

 



Извештај о раду тима за инклузивно образовање 

 

 У ОШ „Доситеј Обрадовић“  Волујац током школске 2021/2022. године тим за инклузивно 

образовање је наставио рад на организовању и спровђењу активности на пружању подршке 

ученицима који не постижу очекивана образовна постигнућа. Тим за инклузивно образовање 

чинили су: Сандра Станимировић – педагог, Ивана Јевтић – педагог, Весна Милојевић – професор 

разредне наставе, Слађана Цвејић – професор разредне наставе, Ивана Павловић – професор 

историје, Гордана Дамњановић – наставник разредне наставе. У оквиру овог тима, као и 

претходне године, активно су радили и тимови за израду индивидуалних планова које чине: 

одељенски старешина, један наставник, родитељ ученика и стручни сарадник. У току школске 

2021/2022. године овај тим је одржао четири радна састанака.  На првом састанку, као и 

претходне године усвојен је план рада тима, а на осталим састанцима  пратило се напредовање 

ученика, стручно усавршавање запослених у области инклузивног образовања, демонстрирани су 

примери добре праксе и размењивала су се искуства. Нарочито су нам значила искуства 

наставника који раде и у другим школама.  

 У току школске 2021/2022.године, 8 ученика су радила по ИОП2, 16 ученика по ИОП1, док 

су наставници и учитељи примењивали индивидуализован приступ у раду са 12 ученика.

 Захваљујући свестраном раду учитеља, наставника и сарадника, већина индентификованих 

ученика је остварила постављене циљеве. Неостварене циљеве имамо, углавном, код ученика 

ромске националности који нису редовно похађали наставу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Извештај о реализацији програма здравствене заштите 

Активности Начин реализације Време 
реализације 

Реализација 

Превенција заразе 
вирусом Covid 19  

Предавања за ученике и родитеље 
– ЧОС, родитељски састанци 
Постављање корисних садржаја на 
сајт школе, фејсбук страницу, 
падлет апликацију 
Уређење школског простора  

Прва 
недеља 

септембра 
2021. 

Остварено 

Месец правилне исхране 
 

Предавање за ученике првог 
разреда 
Предавање „Болести неправилне 
исхране“ за ученике старијих 
разреда 
 
„Дан за здраву ужину“  

Октобар 
2021. 

 
25. 9. 2021. 

 
 

8. 10. 2021. 

Учитељи 
 
Снежана Ј.Ј., Рада Миљешић 
и представници Службе 
поливалентне паторинаже 
ДЗ  у оквиру манифестације 
„Ноћ истраживача“ у ЦСУ 
Реализовано у ИО Криваја 

Васпитавање за 
одржавање личне 
хигијене 

Предавање за ученике четвртог 
разреда 
 

Новембар 
2021. 

Реализовале Милена 
Вилотић, наставник 
биологије, и Ивана Јевтић, 
педагог 

1.12.2021. Светски дан 
борбе против ХИВ-а 

Предавање за ученике осмог 
разреда о сиди и другим полно 
преносивим болестима 

Прва 
недеља у 
децембру 

Миња Глигорић, професор 
биологије реализовано у ИО 
Накучани 

31.1.2022. Национални 
дан без дуванског дима 

Израда постера о штетности 
пушења, ученици VII разреда са 
наставницима биологије 

Последња 
недеља у 
јануару 

Није реализовано 
Али је реализовано 
предавање које је одржала 
патронажна сестра из ДЗ на 
тему штетности пушења 31. 
5. и 1. 6. 2022. за ученике 
8.разреда 

Пубертет Предавање за ученике петог и 
шестог  разреда о пубертету, расту 
и развоју, психосоцијалном 
развоју, променама на телу 
Радионица „Хумани односи међу 
половима“ 

Фебруар 
2022. 

Онлајн предавања у 
просторијама школе 
„Allways” 
Реализовано са члановима 
Ученичког парламента  

Месец борбе против 
рака 

Предавање за ученике VII и VIII 
разреда и родитеље, стручњаци из 
Завода за јавно здравље 

Март Није релаизовано 

10.5.2022. Међународни 
дан физичке активности 
„Кретањем до здравља“ 

Спортски дан / спортска недеља  10. мај 
2021. 

Организовао наставник 
физичког васпитања Милан 
Прокић у ИО Криваја 

„Спорт у школе - Расти 
здраво“ 

Реализација програма у сарадњи 
са Спортским савезом града 
Шапца 

Током 
године 

 

Особе задужене за праћење остваривања плана су: Рада Миљешић, Милена Вилотић, Миња 
Глигорић 

 

 

 



 
Дан за здраву ужину 

„Ноћ истраживача“ 

 

Крос РТСа 

  

 

 

  

 

 

 

 



Извештај о реализацији програма социјалне заштите 

 За реализацију овог програма су задужени чланови Тима за социјално-хуманитарну 

делатност. У сарадањи са другим установама које пружају помоћ социјално угроженим, успели 

смо да реализујемо неколико хуманитарних акција. За идентификоване ученике су прикупљени 

бесплатни уџбеници, одећа, обућа, средства за личну хигијену, школски прибор и обезбеђена је 

бесплатна ужина. 

Активности Начин реализације Време 
реализације 

Реализација 

Идентификација ученика 
којима је потребан било 
какав вид подршке и 
помоћи 

Процена ситуације 
Индивидуални разговори 
Разговори са родитељима 

Септембар 2021.  

Акције Прикупање уџбеника  за ученике од 
5-8 разреда   
Обезбеђивање бесплатне ужине за 
социјално угрожене 

Септембар 2021.  

18.10. 2021. Међународни 
дан борбе против 
сиромаштва 

„Моје мало, некоме је пуно“ 
Прикупљање одеће, обуће, школског 
прибора, играчака за социјално 
угрожене ученике. 

Октобар 2021.  

Сарадња Црвеним крстом Акција прикупљања и дистрибуције 
обуће, одеће, средстава за личну 
хигијену и сл. 
„Друг – другу“ 
 „Један пакетић – пуно љубави“ 

Децембар 2021. 
Током године 

Није 
реализовано 

Сарадња Сарадња са другим установама које 
пружају помоћ и подршку ученицима 
(Центар за социјални рад) 
Сарадња са организациојм „Хумано 
срце“ 

Током године Делимично 

Екскурзије, матурско вече Обезбеђивање бесплатних 
екскурзија за најугроженије ученике 

Мај 2022.  

Акције Прикупљање материјалне помоћи 
Друге хуманитарне акције у складу 
са могућностим и потребама 

Током године  

Чланови тима за социјално -  хуманитарну делатност школе: Сузана Петровић, Радислав 
Игњатовић, Драган Ераковић, Владимир Бошковић, Драгица Богдановић, Милена Вилотић 

Учествовали смо на манифестацији „Улица хуманих чивијаша“ 

16. 4. 2022. у организацији ТО Шапца. Ученици су са 

наставницима припремали различите продукте који су том 

приликом продавани а прикупљена новчана средства била су 

намењена деци оболелој од тешких болести. 



Извештај о реализацији програма  заштите животне средине 

Реализација програма заштите животне средине обављала се и кроз часове редовне наставе – обавезни и 
изборни предмети, часове одељенског старешине, кроз рад биолошке секције, као и кроз реализацију 
програма излета, екскурзија и наставе у природи, у складу са њиховим специфичним циљевима. Поред тога, 
на нивоу школе организоване су следеће активности: 

Активности Начин реализације Реализација 

9. 11. 2021. Тематски 
дан - РЕКЕ 

Тематска настава на нивоу целе школе 

 

3.11.2021. Дан чистог 
ваздуха 

Час у природи у ИО Заблаће и ИО Метлић 2 
Израда паноа на секцији руског језика  

Изложба Изложба ликовних радова од биљака у Матичној 
школи  

Предавање Географске регије и њихове карактеристике, 
специфичности; 
Угрожене врсте – угрожена станишта; 
Потреба за очувањем животне средине 

Реализовала наставница 
географије Зорица Милетић 
за ученике старијих разреда 
у Матичној школи и ИО 
Криваја 

25.1.2022. Светски дан 
образовања о заштити 
животне средине 

 „Шта смо научили?“ мишљење ученика петог и 
шестог разреда у Криваји 

Реализовала наставница 
географије Зорица Милетић 

Здравље људи и 
загађивање 

Час са ученицима млађих разреда у Волујцу, Криваји 
и Накучанима који ће одржати наставници биологије 

Реализовала наствнице 
Зорица Милетић и Милена 
Вилотић  

22.4.2022. Светски дан 
планете Земље 

Акција „засади ружу/дрво“ 
Израда паноа, уређење еко кутка 
Излет у „Парк науке“ и у околну шуму 

Активност реализована у ИО 
Накучани и у Матичној 
школи 
Излет у „Парк науке“ није 
организован 

3.5.2022. Дан Сунца Литерарни конкурс на тему Сунце 
Изложба фотографија 
Проглашење најбољих радова и фотографија 

Није реализовано 

10.5.2022. 
Међународни дан 
кретања 

Спортске активности  - спортска недеља 

 

5.6.2022. Дан заштите 
животне средине 

Еко квиз знања 
Евалуација активности 
Степен задовољства одржаним акцијама од стране 
ученика 
Проглашење и промовисање најактивнијих „наших 
еколога“ 

Делимично 

Израда паноа Рад у малим групама 
Израда паноа за еко кутак - иницијатива ученика 
Израда паноа са наставницима страних језика 

Делимично 

Реализацију програма пратили Небојша Остојић, наставник географије и Зорица Милетић, 
наставник географије 



Преко плана: У уторак 21. 12. 2021. је одржана радионица у 

петом разреду у Криваји у сарадњи са Друштвом за заштиту и 

проучавање птица , ове радионице се одржавају широм 

Србије са циљем да се пробуди свест о значају очувања 

природе и свих бића у њој. Ученици су уживали у учењу, квизу 

и истраживачком раду. 

Фотографије са различитих активности чији је циљ био подизање 

свести о потреби очувања живптне средине 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Извештај о реализацији програма  превенције ризичних облика понашања 

Активности Време реализације Реализација 

Анкетирање ученика о најчешћим облицима 
ризичног понашања 
Израда плана акције, едукације о датим проблемима 

Новембар 2021. Реализовано 
(педагог) 

Понашање ризично по здравље (превенција ширења 
заразе вирусом Covid 19 
Опасности интернета; електронско насиље – 
презентација и дискусија са ученицима  

Септембар 2021. Реализовано 
(педагог, 

одељењске 
старешине) 

Дан Толеранције – активности на секцији за енглески 
језик  

16.11.2021. 
 

Радионица и пано 
(Весна Ковачевић) 

Радионице за ученике 8. разреда  из приручника 
Твоје знање мења све 

Новембар 2021. – 
фебруар 2022. 

Није реализовано 
(осим на УП) 

1.12.2021. Светски дан борбе против ХИВ-а 
Предавање за ученике старијих  разреда  
Едукативни филм 

Децембар 2021. Реализовано 

Едукација за родитеље садржајима у вези са  
наркоманијом и алкохолизмом код деце, преко кутка 
за родитеље „Шта треба да знате“ 

Децембар 2021. Није реализовано 

Тренинг ненасилне комуникације - за чланове УП и 
волонтерске секције и заинтересоване наставнике 

Децембар 2021. 
Март 2022. 

Није реализовано 

Едукативни филм о болестима зависности 
Превенција болести зависности  
Дискусија - за ученике осмог разреда 

 
Фебруар 2022. 

 Одгледан филм и 
одржана дискусија на 

чос, Душица 
Васиљевић, Ивана 

Јевтић 

Радионице са члановима УП  
Радионице са ученицима који су укључени у пројекат 
„Обогаћен једносменски рад“  

Током године (према 
плану рада УП) 
Током године 

 
Реализовано у већој 

мери 

Промовисање хуманих вредности „Оловка је јача од 
мача“ 
Избор теме месеца и подстицање ученика да размишљају, 
дискутују и пишу на ту тему 

Током године  
Реализовано у већој 

мери 

Континуиран рад са ученицима у оквиру редовне 
наставе, ваннаставних активности и на часовима 
одељенског старешине (план рада ЧОС-а) са циљем 
промовисања социјално прихватљивог понашања 

Током године 
 

Спортска недеља посвећена безбедном окружењу 
Спортом против ризичног понашања 
Фер-плеј 

Мај 2022. 
 

Предавање Безбедност у саобраћају за ученике 
петог разреда 

Април/мај 2022. Није реализовано 

Реализацију програма пратили: Беара Владимир и Весна Ковачевић 

 

 



Извештај о реализацији плана сарадње са родитељима 

Сарадња са родитељима школе остваривала се преко рада Савета родитеља, 

ангажовањем родитеља (појединачно или групно) у акцијама школе, одржавањем општих 

родитељских састанака, разговорима родитеља и наставника и кроз саветодавни рад педагошко - 

психолошке службе. Сарадња се односила на побољшање општег образовно-васпитног рада 

школе, на информисање о психофизичком и социјалном развоју ученика и резултатима њиховог 

рада и понашања. На почетку године, анкетирани су чланови Савета родитеља, степен 

задовољства начином функционисања у школи. Иако су имали могућност да присуствују настави 

одређеним данима, ни један родитељ није показао заинтересованост за тај вид активности. Савет 

родитеља је реализовао предвиђени план рада 

 Родитељски састанци су редовно вођени (најмање 5 у току године) 

 Родитељи су позивани на све свечаности у школи, прославе, представе, приредбе, 

спортске активности и радо су присуствовали (Свети Сава, обележавање важних датума, 

спортске активности) 

 Родитељи су укључивани у решавање дисциплинских проблема 

 Укључени су родитељи ученика са посебним образовним потребама у израду и праћење 

ИОПа 

 У току школске 2021/2022. нисмо анкетирали родитеље у вези са радом и организацијом 

школе, већ смо информације прикупили на индивидуалним и заједничким разговорима, и на 

основу тога предузимали акције и активности. Уређење кутка за родитеље у осморазредним 

школама остаје један од примарних циљева за наредну школску годину. Нажалост, нису 

организована ни планирана предавања за родитеље. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕТОС 
Активности Начин реализације Носиоци 

активности 
Евалуација 

Постизање 
степена нулте 
толеранције на 
било какав 
облик наасиља 

- Доследно примењивање Протокола о заштити 
ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања (формирање Тима, израда плана 
рада Тима, поступање по предвиђеним 
корацима у случају интервенције, евиденција, 
праћење ефеката предузетих мера) 
- Интензивирање превентивних активности кроз 
реализацију плана програма превенције 
ризичних облика понашања и реализацију 
пројекта обогаћеног једносменског рада 

Запослени 
Тим 
Стручни 
сарадници 

Протокол се 
примењује редовно, 
интензивиране су 
превентивне 
активности. Мање 
ситуација насиља него 
претходних година. 
Нема насиља III 
степена 

Интерно 
стручно 
усавршавање и 
хоризонтална 
размена 
искустава су 
устаљена 
пракса у школи 

- Интензивирање праксе размене нових сазнања 
и искустава између колега 
- Учесталије одржавање састанака стручних већа 
са акцентом на потреби анализе и дискусије у 
вези са образовном праксом и успехом ученика 
- Тимска израда планова и усклађена 
реализација наставних тема 

Наставници 
Стручна већа 

Пракса стручног 
усавршавања је 
устаљена. 
Доминантни су били 
вебинари и онлајн 
обуке. 

Уређење 
школског 
простора у 
Матичној 
школи и ИО 
Криваја и 
Накучани 

Активности: 
- Уређење улазног простора 
- Уређење кутка за родитеље 
- Уређење школског простора тако да 
преовлађују радови ученика 

Задужени 
наставници, 
тимови 
Стручна 
служба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реализација плана рада тима за заштиту ученика од насиља 

 На почетку школске 2021/2022. године Тим за заштиту ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања упознао је све  ученике са Правилником о заштити и 

безбедности ученика у школи, упознати су са поступцима и процедуром за заштиту од насиља и 

реаговању у ситуацијама насиља. Анализирано је стање безбедносне ситуације у школи, 

направљен је план на појединим критичним местима у школи и појачано је дежурство наставника 

и учитеља. Било је мањих повреда обавеза, које су најчешће спадале у први степен насиља. Поред 

тога је забележено неколико озбиљнијих преступа који су одмах санкционисани и покренути су 

васпитно-дисциплински поступци. Сви ученици, актери ових ситуација, били су укључен у појачан 

васпитни рад. Велика пажња стручних сарадника и одељенских старешина посвећена је појачаном 

васпитном раду са ученицима. Добре резултате постигли смо укључивањем ученика у друштвено-

користан рад. План друштвено-корисног рада прављен је посебно за сваког ученика, у складу са 

особинама сваког детета као и прекршајем који је направљен. Ученици су то веома лепо 

прихватили и промене у понашању су се брзо уочавале. Појачали смо сарадњу са неколико 

родитеља, и радили на подизању педагошких вештина. О свим случајевима насиља и 

непримереног понашања водили смо адекватну документацију (одељењски старешина, педагози) 

и о томе обавештавали Тим за заштиту ученика (уколико није био укључен и Тим у интервентне 

активности).  

 Што се тиче превентивних активности, план активности је делимично остварен. 

Превенцијом насиља смо се бавили и у оквиру редовне наставе али нарочито на часовима 

одељенског старешине (према плану рада ЧОСа), на ваннаставним активностима и кроз 

саветодавни рад са ученика. Са ученицима смо правили паное, радили презентације и уредили 

школски простор  постерима и порукама ненасиља. Посебна пажња је посвећена превенцији 

електронског/дигиталног насиља. Иако није било пријављених случајева електронског насиља у 

овом периоду, желели смо да им укажемо на све опасности интернета и да их охрабримо да нам 

пријаве уколико до тога дође. 

Активности Време 
реализације 

Носилац 
активности 

Реализација 

Инфорисање свих интересних група о 
процедурама и поступцима заштите од насиља и 
реаговање у ситуацијама насиља, нивоима 
насиља... 
Посебан акценат на електронском насиљу 

Септембар 
2021. 

Одељењске 
старешине 

Реализовано 

Истраживање „Насиље у нашој школи“ Октобар 2021. Педагог Реализоавно 

Дан Толеранције 
Заједнички час ученика осмог разреда 

16.11.2021. 
 

Весна Ковачевић  
 

Међународни дан против насиља над женама 
 

26.11.2021. Наставници 
српског језика 

Педагог 

 

Тренинг ненасилне комуникације - за чланове УП 
и волонтерске секције и заинтересоване настав. 

Децембар 
2021. 

Март 2022. 

Педагог 
 



Организовање предавања и трибина за ученике и 
родитеље 
(борба против насиља: трговина људима, електронско 
насиље, безбедност у саобраћају...) 

Фебруар 2022. Педагог 
 

Литерарни конкурс на нивоу школе „У туђој 
кожи“  
Промовисање и награђивање најбољих радова 

Фебруар 2022. Библиотекар 
Наставници 

српског језика 

 

Спортски дан посвећен безбедном окружењу Мај 2022. Наставници 
физичког и 

здравстевног 
васпитања 

Реализовано 

Превенција вршњачког насиља – Центар за 
социјални рад 

Март 2022. Педагог 
 

Радионице са члановима УП и осталим 
ученицима 

Током године 
(према плану 

рада УП) 

Педагог 
Задужени 

наставници 

Делимично 

Радионице са члановима волонтерске секције 
(обука чланова секције за медијацију и ненасилно решавање 
сукоба) 

Током године 
(према плану 
рада секције) 

Педагог 
Задужени 

наставници 

Делимичнп 

Израда паноа са порукама ненасиља Током године Педагог Делимично 

Промовисање хуманих вредности „Оловка је јача 
од мача“ 

Током године Стручни 
сарадник 
библиотекар 

 

Континуиран рад са ученицима у оквиру редовне 
наставе, ваннаставних активности и на часовима 
одељенског старешине (план рада ЧОС-а) са циљем 
промовисања социјално прихватљивог понашања 

Током године Сви запослени 
 

Утицање на родитеље и њихову способност за 
уочавање и решавање проблема насиља  

Током године Одељенске 
старешине 

Педагог 
Директор 

Кроз 
индивидуалан 

саветодавни рад 

Дежурство наставника и ученика Током године Дежурни 
наставници 

 

Састанци Тима за заштиту ученика од 
дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања 

Током године у 
складу са 

потребама и 
планом рада 

Тим 
 

Истраживање „Насиље у нашој школи“ Мај 2022. Педагог 
 

Представљање искустава ученика у ненасилном 
решавању сукоба – Ефикасно решавање 
проблема насиља 

Крај маја 2022. Педагог 
 

Евалуација Програма прегледом документације и 
резултати истраживања 
Представљање резултата 

Јун 2022. Чланови Тима Урађено 

 

 

 



Извештај о реализацији плана промоције резултата ученика и наставника 

Промоција резултата ученика и наставника је обављана на седницама стручних већа, Ученичког 

парламента и Савету родитеља након класификационих периода. Истицали смо значајне 

резултате (успех на турниру у малом фудбалу, пливању, и на такмичењу из Технике и технологије 

и других предмета – биологије и географије) преко медија (новина и на интернету). У свакој 

школској јединици има огласна табла на којој истичемо најуспешније резултате и друге значајне 

активности (пројектне активности, учешће у зимским камповима и слично). Одељења су се током 

целе године такмичила у томе чија ће учионица добити „титулу“ најсређеније на крају сваког 

месеца. Свакоднево смо пратили ове активности у циљу развијања хигијенских навика али и 

естетског укуса. За најуспешније ученике и њихове наставнике је организована наградна 

екскурзија. На матурској вечери су подељене дипломе и пригодне награде (књиге, одабране за 

сваког ученика посебно).   

Извештај о реализацији плана уређења школског простора 

Уређењем школског простора бавили су се првенствено директор школе, стручни сарадници, 

наставници ликовне културе али и други запослени. Директорка је кроз неколико пројеката 

обезбедила средства и материјал за побољшање материјално техничких услова. Започели смо 

мењање постојећих паноа и плаката у ходницима али нисмо све завршили. Остало је да следеће 

године тематски уредимо ходнике (еколошки кутак, кутак за промоцију ненасиља, кутак за 

одређене предмете и сл.) Трудили смо се да улазни простор буде испуњен порукама 

добродошлице, да буде пријатан и користан. У школском простору доминирају радови ученика. 

Сређене су просторије за разговоре са родитељима и ученицима у Волујцу, Криваји и Накучанима. 

Посебно смо поносни на акцију „Засади дрво“. Неколико одељенских старешина је заједно са 

ученицима и наставницом ликовне културе осликало зидове у учионицама, пригодним радовима.  

 

 

 

 

 



Извештај о реализацији планиране сарадње са локалном заједницом 

Сарадња са културним институцијама 

Институција Садржај/активност Време 
реализације 

Реализација 

Туристичка 
организација града 
Шапца 

Учествовање на манифестацијама 
„Чивијашки карневал“ 

Друга недеља 
септембра  

Шабачко 
позориште 

Посета позоришту – организована 
представа за ученике старијих разреда 

Април 2022. 
 

У сарадњи са ПУ 
„Наше дете“ 
организована је 
представа за ученике 
у Матичној школи 

Градска 
библиотека 

Организована посета ученика старијих 
разреда 

Изложбе (ликовне и документарне) – 
посета запослених 

Програм: Библишина рингераја, 
Стручно усавршавање библиотекара 

 
Током године 

 

 
Посебно бисмо 

истакли сарадњу са 
Библиотеком током 

ове шк.године! 

Културни центар Општинска смотра рецитатора 
Књижевна сцена 
Сценска уметност 

Изложбе – посете и учествовање 

Март 2022. 
Током године 
(према плану 

рада КЦ) 

Такмичење у 
рециотовању 

Центар за стручно 
усавршавање - 
Шабац 

Радионице у оквиру Ноћи истраживача 
 

Организована посета ЦСУ у оквиру Ноћи 
истраживача и током године 

Септембар 2020. 
 
 

Архив града Шапца Посета архиву – чланови историчарске 
секције 

Радионица – Упознајмо прошлост нашег 
града 

Март 2021. Није релаизовано 

Градски музеј Организована посета изложбама 
 

Према договору 

 

  

 

 



Професионална сарадња 

Институција Садржај/активност Време 
реализације 

Носиоци 
активности 

Евалуација 

Одељење 
Министарства 
просвете у 
Шапцу 

Саветовање;  
Педагошко-инструктивни рад;  

Организација, реализација 
Завршног испита и уписа ученика у 

средње школе 

Током године 
 

Јун 2021. 

Директор  

Министарство 
просвете, ШУ 
Ваљево 

Комуникација електронском 
поштом 

Састанци 

Током године Директор, 
помоћник 

директора 

 

Центар за 
стручно 
усавршавање 

Семинари, стручни скупови, 
трибине, обележавање 

значајних датума – пријава 
учесника, преношење 

информација у колективу, 
вођење евиденције, 

прикупљање података 
Ноћ истраживача, зимске 

школице 
Парк науке 

Током године 
 
 
 

Пролеће 2022. 

Контакт особа 
– Ивана Јевтић 

 

 
 

Друге школе у 
граду 
 
Руска школа у 
Београду 
Руске школе 

Сарадња, размена информација 
Организовање заједничких 

сусрета ученика: 
Спортски дани 

Квизови 
Састанци волонтера 

Учествовање у манифестацији 
Лик Росси 

Током године Педагог 

Задужени 
наставници 
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Изложба ученика организована у Библиотеци шабачкој 



Друштвена сарадња 

Успостављена и реализована успешна сарадња са Градском управом Шабац (нарочито током 

пандемије), Полицијском управом (заједничка предавања, договор и сарадња у вези са 

безбедносним условима), Заводом за јавно здравље, Домом здравља (реализација програма 

здравственог васпитања, развојно саветовалиште), Црвеним крстом (хуманитарне активности и 

акције), Центром за социјални рад (праћење штићеника, размена информација, заједнички 

састанци) и месним канцеларијама. Сарадња са Предшколском установом резултирала 

успешними занимљивим активностима. 

 

Извештај о реализацији пројекта Обогаћени једносменски рад 

Програм за додатну образовно-васпитну подршку развоју ученика у основној школи. 
 

Од школске 2019/20. године у нашој школи је реализован пројекат „Обогаћен 

једносменски рад“, чији је циљ пружање додатне образовно-васпитне подршке у учењу и развоју 

ученика кроз различите моделе обогаћеног једносменског рада. У складу са професионалним и 

просторним капацитетима школе, сачињен је план активности на полугодишњем нивоу. У пројекат 

су били укључени сви ученици из првог циклуса (100%) у Матичној школи, и преко 80% ученика 

другог циклуса из Матичне школе. Ученици су од самог почетка реализације пројекта показали 

велику заинтересованост, а родитељи висок степен задовољства, за шта верујемо да ће се 

наставити и у наредној години. За ученике који остају на активностима Обогаћеног једносменског 

рада је организован превоз и ручак. 

  

У реализацији пројекта у току првог полугодшта ангажовани си запослени наше школе, са 

укупном нормом  од 100%: 

Наставници математике (2 по 5%) – Владимир Цвејић, Владимир Беара 

Стручни сарадници (20%) – Милица Филиповић, Вања Лазић и Ивана Јевтић 

Учитељи (2 по 5%) – Зоран Лазић и Маријета Арсеновић 

Наставници физичког васпитања (2 по 5%) – Владимир Рачић, Никола Михаиловић 

Наставник технике и технологије (10%) – Снежана Јездимировић Јурошевић  

Наставница енглеског језика (10%) – Весна Ковачевић 

Наставница физике (5%) – Милена Васић 

Наставници из предметне наставе (5 по 5%) – Зорица Милетић, Милена Вилотић, Раде 

Милојевић, Милена Васић, Рада Миљешић 

 Уз то је потребно ангажовање помоћних радника: 50% ложач, 50% сервирка, 50% 

спремачица. 

 

 



Активности су се реализовале понедељком и средом према следећем плану: 

Циљна група Назив активности Водитељ активности Време 
реализације 

I – IV „Маштаоница“ Милица Филиповић Понедељак 
12 – 13 часова 

„Мала школа лепог понашања“ Зоран Лазић / Маријета 
Арсеновић 

Среда 
12 – 13 часова 

V – VI  „Мислионица“ Милица Филиповић Понедељак 
13.30 – 15.30 „Другарство и знање се множе 

дељењем“ 
Милена Васић 

„Креативне моделаторске радионице“ Снежана Јездимировић 
Јурошевић 

Среда 
13.30 – 15.30 

„It's time for tea” Весна Ковачевић 
VII – VIII  Завршно за завршни - математика Владимир Цвејић / 

Владимир Беара 
Понедељак 
13.30 – 15.30 

Спортска школа Никола Михаиловић / 
Владимир Рачић 

Комбинована експедиција Зорица Милетић 
Раде Милојевић 
Рада Миљешић 
Милена Васић 
Милена Вилотић 

Среда 
13.30 – 15.30 

 Након стручно педагошког надзора и консултација са просветним саветником из ШУ 

Ваљево, дошло је до измене у плану и реализацији пројекта.  

Распоред активности из пројекта “Обогаћени једносменски рад“ у току другог полугодишта 

школске 2021/2022. 

Активности које су наведене смењивале су се на недељном нивоу (на пример, једне недеље су 

биле Креативне моделаторске радионице, а друге недеље It's time for tea, затим поново 

Креативне моделаторске радионице. Исто важи и за остале активности планиране за друге дане и 

разреде). 

За ученике од првог до четвртог разреда активности су планиране уторком, од 12 до 13 часова – 

„Врт од слова“. Друга активност је реализована четвртком (од 12 до 13 часова) али само за 

одређене ученике, о чему су они лично бити обавештени (Подршка учењу). 

13:30 – 15:30 V и VI VII и VIII 

Понедељак  - Наши вршњаци – личности које су 
промениле свет 

-  Медијска писменост 

-  Математички „Kahoot“ 
- Мала спортска школа 

- Од игре се расте 

Среда  - Креативне моделарске активности 
-  It’s time for tea 

- Географска оаза 
- Филмска секција 

- Занимљива хемија 
- Другарство се множи дељењем 

- Растимо 



ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 
Активности Начин реализације Реализација 

Наставници редовно и 
функционално користе 
материјално техничке 
услове које имају у 
школи али и ван школе 

- Обезбеђивање нових наставних средстава 
- Договор и планирање распореда коришћења 
постојећих материјалних ресурса 
- Промовисање примера добре праксе 
- Сарадња са релевантиним институцијама 
(организовање часова у просторијама ЦСУ, 
организоване посете, организовање предавања...у 
складу са епидемиолошким условима)  

У већој мери 
остварено 

Педагошко-
инструктивни рад се 
обавља и у ситуацији 
наставе на даљину 

- Посета часовима редовне наставе и ваннаставним 
активностима 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Извештај о раду директора школе 

Руковођење васпитно-образовним процесом у школи 

Током школске 2021/2022. године, трудила сам се да свој рад, пре свега,  усмерим на 

унапређивање наставе и ваннаставних активности. И током ове школске године пратили смо 

епидемиолошку ситуацију због вируса COVID-19 и у складу са тим организовали наставу. Редовно 

сам пратила дешавања и промене у области образовања, присуствовала сам семинарима и 

трибинама  корисним за свој рад. Као и увек, веома ми је значило што су односи и сарадња у 

нашем колективу  добри. Размена искустава и добре праксе је стално присутна, тако да ми није 

било тешко да мотивишем и инспиришем запослене на прихватање нових идеја, савремених 

метода и техника рада, а све у циљу проширивања знања и унапређења наставних и ваннаставних 

активности који подстичу креативност ученика и стицање функционалних знања и у овим 

отежавајућим околностима.  

Посебно сам водила рачуна о безбедности ученика и поштовању њихових права. У оквиру 

Годишњег плана рада наше школе налази се и план рада Тима за заштиту ученика од насиља, 

занемаривања и злостављања, план превентивних активности, као и начин поступања у случају да 

је безбедност или право ученика на неки начин угрожено. Водила сам рачуна о томе да се 

организују активности у циљу смањења насиља међу ученицима. Како бих допринела томе да 

школа буде безбедно окружење за све, почетком школске године сам поново упутила допис 

надлежним институцијама у вези са постављањем техничких средстава  за успоравање саобраћаја 

испред наше Матичне школе и ИО Заблаће.  

И у овој школској години сам се трудила да са својим сарадницима препознам и разумем 

различите потребе ученика, да им омогућим најбоље  услове за учење и развој, као и право да се 

програми учења прилагођавају њиховим знањима и искуствима. Пратила сам постигнућа ученика, 

имала сталан увид у њихов успех. Такође, подстицала сам наставнике да користе различите 

поступке вредновања који су у функцији даљег учења. Пробни завршни испит за ученике осмог 

разреда је реализован у марту месецу 2022. године, а завршни испит 27, 28, 29 јуна 2022. године. 

Ученици наше школе су Завршни испит полагали у просторијама школе „Лаза К. Лазаревић“ у 

Шапцу из безбедносних разлога (учестале пријаве о експлозивним направама у школама). 

Посебну пажњу посветила сам обезбеђивању инклузивног приступа у образовно-васпитном раду, 

како имамо ученике са посебним образовним потребама, сматрам да сам успела те потребе да 

препознам и у складу са њима, са својим сарадницима, израдим индивидуалне образовне 

планове. У току школске 2021/2022.године, 8 ученика су радила по ИОП2, 16 ученика по ИОП1, док 

су наставници и учитељи примењивали индивидуализован приступ у раду са 12 ученика. 

 

 

 



Планирање, организовање и контрола рада школе 

Организационе  припреме за почетак школске 2021/2022. године започела сам још крајем 

претходне, избором уџбеника  и уџбеничке литературе, а интензивирaла од августа 2021. Оне су 

укључиле инфраструктурне, материјално-техничке, кадровске промене. Планирала сам и 

организовала рад установе сарађујући са помоћником директора Владимиром Беаром, 

педагогошком службом и другим сарадницима, представницима тимова у школи.  

Захваљујући доброј сарадњи, тимском раду, у току августа и септембра успешно смо урадили 

послове: 

•У складу са Законом, извршила сам  расподелу задужења у оквиру 40-часовне радне недеље 

(подела задужења у редовној, изборној настави, ваннаставним и слободним активностима) 

•Учествовала сам у изради распореда часова наставе 

• Учествовала сам у планирању активности стручних органа, тимова, педагошког колегијума 

(сарадници представници стручних већа) 

• Учествовала сам у планирању активности Школског одбора и Савета родитеља 

• Учествовала сам у изради Годишњег плана рада школе као и Годишњег извештаја о раду школе 

• Израдила сам извештај о свом раду током претходне школске године 

• Планирала сам сопствени рад на годишњем и месечном нивоу 

 

Сви запослени су упознати са организационом структуром установе, јасно су постављени захтеви у 

вези са радним задацима. Важно ми је било да тимови које формирам буду стручни и 

функционални, што сам захваљујући доброј сарадњи  у колективу и успела.  Редовно сам пратила 

остваривање и реализацију планираних активности, и на основу тога оперативно планирала 

сопствени рад и рад школе. Решавала сам актуелне проблеме и на тај начин организовала 

несметани рад школе. 

Трудила сам се да сви запослени буду правовремено обавештени о свим важним питањима које 

се односе на живот и рад установе.  

Постигнућа ученика нису на очекиваном нивоу. План мера за унапређивање образовно-васпитног 

рада и повећaње  успешности наших ученика је направљен и редовно се спроводи. На основу 

континуираног праћења и извештавања, редовно вршим анализу резултата рада установе и 

предузимам корективне мере када резултати нису на очекиваном нивоу. О свему томе редовно 

обавештавам органе управљања. 

 

 

 

 



Праћење и унапређивање рада запослених 

Пре почетка школске године, заједно са својим сарадницима, испланирала сам структуру 

запослених у установи у складу са Законом. Трудила сам се да равномерно расподелим задужења 

запосленима у оквиру расположивих кадрова, у складу са њиховим компетенцијама и процентом 

радног ангажовања.  

Током школске 2021/2022. године пажњу сам усмерила и ка обезбеђивању услова за 

професионални развој свих запослених. На крају претходне школске године, сваки од запослених 

је на основу упитника за самопроцену компетенција сачинио лични план стручног усавршавања, 

на основу кога сам, уз помоћ сарадника, направила Годишњи план стручног усавршавања у 

установи и ван ње.  Како имамо веома добру сарадњу са Центром за стручно усавршавање Шабац, 

сви запослени су имали једнаке могућности за напредовање и професионално усавршавање. 

Обављена је и обука за дигиталне учионице као и обука (онлајн) за све наставнике који нису 

прошли обуку за реализацију процеса наставе и учења оријентисане ка исходима.  

Већ поменута добра сарадња у колективу нашој школи је омогућила тимски рад, који се огледа у 

бројним активностима које смо организовали. Поносна сам на квалитет реализације тематских 

дана. Свакодневно сам пратила реализацију активности, вредновала рад својих колега и  трудила 

се да у складу са Законом наградим запослене за постигнуте резултате. Такав начин рада ми 

помаже да одржим добру радну атмосферу у установи, да охрабрим и подржим запослене у 

њиховом индивидуалном, али и тимском раду, а све у циљу унапређивања образовно-васпитног 

рада и остваривање највиших образовно-васпитних стандарда. 

Развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним 

синдикатом и широм заједницом 

Све своје активности у школи подредила сам интересу ученика и њихових родитеља. Свакодневно 

сам у току школске године разговарала са ученицима, посвећивала им пуну пажњу. Присуствовала 

сам и организовала више родитељских састанака, разговарала са родитељима ученика, 

договарала се са њима око даљих активности. Општи родитељски састанци одржани су и у 

Матичној школи како би заједно са родитељима организовала реализацију пројекта ОЈР. Највећу 

одговорност и терет сарадње са родитељима су понеле одељењске старешине тако да су сталном 

комуникацијом све потребне активности у вези са наставом, оцењивањем, завршетком школске 

године (подела сведочанстава и ђачких књижица), завршним испитом, попуњавањем листе жеља 

спроведене у потпуности. Током школске године заказивала сам  и руководила седницама Савета 

родитеља, чији је рад детаљно испланиран и реализован према утврђеном плану, а у складу са 

актуелностима. Редовно сам присуствовала седницама Школског одбора, на којима су били 

присутни и представници  репрезентативних синдиката, Наставничког већа и Одељењских већа. 

Школском одбору и Савету родитеља сам подносила извештаје о свим активностима у школи, 

информисала о постигнућима ученика, упознала их са садржајем Годишњег плана рада  школе и  

трудила сам се да њихове чланове што више укључим у живот и рад наше установе. Школски сајт 



као и фејс-бук страна школе као начин информисања и канал комуникације са родитељима је 

максимално коришћен. 

У нашој школи имамо представнике два репрезентативна синдиката, са чијим представницима 

заједно се старам да се примењују одредбе Посебног колективног уговора за запослене у 

основним и средњим школама и домовима ученика (СЛ. Гласник РС бр.21/2015). 

Као директор и члан Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања овим проблемима сам посветила пуну пажњу. Информисала сам се о раду 

Ученичког парламента и пружала им подршку у организовању различитих активности. 

Редовно сам присуствовала свим састанцима које је организовала начелница  ШУ Ваљево, 

начелница Одељења за друштвене делатности Градске управе града Шапца, као и свим 

састанцима директора школа у општини Шабац. 

Према Годишњем плану рада школе, успостављала сам контакт и одржавала добру сарадњу са 

институцијама културе у граду, Заводом за јавно здравље, Центром за стручно усавршавање, као и 

другим удружењима и организацијама. Посебно бих истакла позитивна искуства и добру сарадњу 

са Центром за стручно усавршавање. Трудила сам се да све активности ученика и наставника буду 

на прави начин промовисане. У Матичкој школи сам, у сарадњи да наставним особљем и 

педагошком службом, организовала и тематске дане. Друго полугодиште смо започели 

организацијом школске славе која је и ове године била прослављена у складу са прописаним 

мерама.  

Сардња са локалном самоуправом је у највећој мери била у обезбеђивању здравствено-

хигијенских услова за несметан и безбедан рад школе. 

Финансијско и административно управљање радом школе 

У процесу финансијског руковођења установом, одлучивала сам о коришћењу средстава 

утврђених финансијским планом и одговарала за одобравање и наменско коришћење тих 

средстава, у складу са Законом. 

Учествовала сам у изради финансијског 

плана за 2022. годину. Борила сам се за 

добијање донација и на тај начин 

унапредила опремљеност школе, јер наша 

школа нема сопствена средства. 

Интензивно сам у руковођењу тим 

пословима сарађивала са рачуноводством 

школе (благајником и шефом 

рачуноводства), Градском управом града 

Шапца, Министарством просвете, науке и 

технолошког развоја, Министарством 

омладине и спорта. Коначан износ буџета 



за 2022. годину усвојен у децембру 2021. године. Свакодневно надзирем примену буџета, 

планирам приходе и расходе.  

Свакодневно пратим нове конкурсе за доделу средстава код Канцеларије за јавна улагања за 

Енергетску ефикасност, како бих конкурисала са пројектима које већ имам припремљене за 

Матичну школу. 

Заједно са сарадницима, сачинила сам План јавних набавки који је усвојен у јануару 2021. године. 

Како ми је квалитетан образовно-васпитни процес од великог значаја, трудила сам се обезбедим 

материјалне ресурсе који ће унапредити рад у нашој школи и у томе сам успела, набављен је 

планирани школски намештај и остала наставна средства. Извршена је замена школског 

намештаја у још једној учионици у Матичној школи. Замењене су катедре и наставничке столице у 

свим учионицама у Матичној школи. Посебно је значајно што смо добили 22 нова лаптопа и 10 

пројектора, али и обогаћивање школских библиотека новим насловима и књигама. У издвојеном 

одељењу у Накучанима је извршена замена пода у наставничкој канцеларији и делу ходника, и 

окречена је како наставничка канцеларија, тако и ходник и неколико учионица. Кречењем је 

освежена и фискултурна сала, наставничка канцеларија и једна учионица у ИО Криваја. У ИО Букор 

је извршена замена оштећеног црепа, окречене су учионице, наставничка канцеларија, ходници и 

санитарни чворови. За издвојена одељења у Бојићу и Заблаћу су набављене нове пећи, као и за 

једну учионицу у ИО Букор. Такође, у ИО Бојић је урађена санација крова и кречење. Велики 

радови су били у ИО Доња Румска где је због временских непогода морала да се изврши санација 

крова, замена оштећеног црепа, да се санирају оштећења од влаге, окрече учионице, санитарни 

чворови, ходници и наставничка канцеларија, затим да се поставе нове плочице на улазном 

степеништу и санирају оштећења на фасади. 

И у овој школској сам се старала о ефикасној примени актуелних закона, вођењу прописане 

документације и поштовању и примени прописаних процедура рада установе. Трудила сам се да 

ефикасно управљам административим пословима и документацијом, да поштујем и примењујем 

процедуре рада установе и вођење прописане документације. Сва документација се систематично 

води и архивира. 



Обезбеђење законитости рада школе 

Како бих обезбедила законитост рада школе, трудим се да редовно пратим измене релевантних 

прописа, закона и подзаконских аката. У сарадњи са секретаром школе у раду школе су 

примењивани сви законски акти.  

Сузана Петровић, директор школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Извештај о раду помоћника директора школе 

 Помоћник директора ОШ „Доситеј Обрадовић“ Волујац Владимир Беара у школској 

2021/2022. години је: 

 Радио као помоћник директора на 80%,а 20% ангажован у настави као наставник 

математике; 

 Учествовао у организацији почетка наставе у новој школској години: 

 Урадио распореде часова за Матичну школу и издвојена осморазредна одељења у 

Накучанима и Криваји; 

 Као координатор електронског дневника унео одељења и предмете за школску 2020/21. и 

давао инструкције одељенским старешинама и осталим предметним наставницима за 

коришћење електронског дневника- ЕсДневника; 

 Држао обуке Есдневника запосленима у школи; 

 Учествовао у изради Извештаја о раду школе за школску 2020/2021. годину; 

 Учествовао у изради Плана рада школе за школску 2021/2022; 

 Учествовао у изради 40-то часовне радне недеље за школску 2021/22. годину; 

 Учествовао у организовању припремне наставе за полагање матурског и завршног испита; 

 Учествовао у припреми и реализацији поправних испита у јунском испитном року, за 

ученике завршних разреда и у августовском испитном року за све ученике; 

 Учествовао у припреми и организацији матурског и завршног испита у јунском испитном 

року; 

 Штампао сведочанства из електронског есДневника, дипломе и похвале; 

 Присуствовао седницама одељењских већа, седницама Наставничког већа, седницама 

стручних већа и састанцима Педагошког колегијума; 

 Учествовао у организацији прославе Светог Саве; 

 Прегледао електронске дневнике рада образовно-васпитног процеса у апликацији 

есДневник; 

 Одељењским старешинама додељивао приступне шифре за родитеље  за портал Мој 

eсДневник;  

 

 

 

 

 

 

 



Извештај о раду Школског одбора 

У току школске 2021/2022. године, Школски одбор заседао је четири пута.  

На првој седници одржаној 14.9.2021.године донет је Извештај о раду школе и раду директора 

школе за школску 2020/2021. годину, као и Годишњи план рада школе за 2021/2022. годину. 

Донета је одлука о учешћу родитеља у унпређењу рада школе за наступајућу школску годину. На 

наредним седницама разговарало се о текућим питањима: финансијском руковођењу (планирање 

и извештавање), избору уџбеника, организацији ђачких екскурзија и др.  

Извештај о раду Савета родитеља 

Савет родитеља броји 34 члана, по један представник родитеља ученика из сваког одељења. 

Представник Савета родитеља за школску 2020/2021.годину био је Славиша Илић, његов заменик 

Живко Лукић, а за Локални савет родитеља изабран је Маријана Перић. Изабрани су и 

представници Савета родитеља у школским тимовима. Организована су сва четири планирана 

састанака Савета родитеља. Савет родитеља активно учествује у решавању свих питања која се 

односе на потребе школе. Теме којима су се чланови бавили су: 

 Разматрање важних школских докумената (први састанак 14.9.2021.) 

 Успех и дисциплина ученика 

 Разматрање понуда, давање сагласности – избор достављача ужине, осигуравајуће 

агенције, агенције за реализацију екскурзија 

 Ваннаставне активности и наставне активности – предлагање, усвајање извештаја 

 Избор уџбеника за наредну школску годину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Извештај о раду Педагошког колегијума 

Педагошки колегијум кога чине директор, педагози школе и руководиоци стручних већа, заседали 

су редовно једном месечно према утврђеном плану (непосредно или онлајн). На овим састанцима 

бавили смо се свим важним питањима у вези са организацијом рада школе, наставе и 

ваннаставних активности, а са посебним освртом на анализу успеха и дисциплине ученика и 

индивидуалне образовне планове. Записници са састанака се налазе код педагога школе. 

Теме о којима се разговарало: 

Месец Програмски садржаји Датум 

 
IX 

- Разматрање питања и идеја којима ће се бавити педагошки колегијум 
- Договор око организације рада 
- Усвајање програма рада педагошког колегијума 
- Здравствено васпитање ученика 

8.9.2021. 

 
X 

- Разматрање услова рада школе 
- Самовредновање рада школе 
- Рад школе на превенцији насиља 
- Ученици којима је потребна додатна подршка у образовању 

28.10.2021. 

 
XI 

- Анализа остварених резултата у настави током првог класификационог 
периода  
- Примена огледних часова у настави 
- Анализа рада тима за израду индивидуалног плана подршке ученика 

18.11.2021. 

 
XII 

- Анализа педагошко/инструктивног обиласка часова у предметној и 
разредној настави  
- Анализа напредовања ученика који раде по ИОП-у 

27.12.2021. 

 
I 

- Анализа остварених резултата у настави на крају првог полугодишта и 
предлог конкретних мера за унапређивање успеха и дисциплине код ученика 
- Стручно усавршавање наставника  
- Школска слава 

24.1.2022. 

 
II 

- Професионална оријентација ученика  
- Самовредновање рада школе  
- Рад школе на превенцији насиља 

15.3.2022. 

 
III 

- Предлог мера које треба предузети у циљу унапређивања рада наставника 
и стручних сарадника  
- Учешће ученика школе на такмичењима 

 
IV 

- Анализа остварених резултата у настави у току трећег класификационог 
периода 
- Здравствено васпитање ученика  

19.4.2022. 

 
V 

- Успех и дисциплина ученика осмог разреда 
- Припрема за упис ученика осмог разреда у средње школе 

27.5.2022. 



 
VI 

- Анализа педагошко/инструктивног обиласка  часова у предметној и 
разредној настави на крају године 
- Извештај о раду педагога, библиотекара, стручних већа , факултативних и 
ваннаставних активности које је школа организовала 
- Анализа остварених резултат у настави на крају године 
- Анализа ИОП-а 
- Самовредновање рада школе 
- Реализација школског развојног плана 
- Превенција насиља- шта смо урадили  
- Анализа реализације наставног Плана и Програма 

24.6.2022. 

VIII - Оперативни план рада установе за почетак школске 2022/23.године 
- Планирање стручног усавршавања за школску 2022/23. годину 
- Додатна подршка ученицима, ИОП-и у школској 2022/23. години 
- Пројекти у школској 2022/23. години 
- Увођење приправника у рад/одређивање ментора и наставника за 
непосредно надзирање рада приправника 
- Предлог програма рада Педагошког колегијума за  школску 2022/23.годину 
- Текућа питања 

30.8.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Извештај о раду Наставничког већа 

Седнице Наставничког већа одржане су према планираном распореду. Њима је руководила 

директорка школе Сузана Петровић, а присуство је на свакој седници било преко 80% запослених 

наставника. Записник је у почетку водила Милена Мишковић, а касније Вања Лазић, наставница 

српског језика ангажована на месту библиотекара. Наставничко веће у току школске 2021/2022. 

године остварило је своје основне задатке: програмирање и организација рада школе; праћење и 

вредновање рада ученика; стручно усавршавање наставника; усвајање програма екскурзија; 

разматрање Годишњег плана рада школе и др. Разматрана су такође питања организовања 

родитељских састанака, уџбеника који се користе у овој школској години, правила понашања у 

школи, сређивање администрације и др. Чланови Наставничког већа (директор, помоћник 

директора, стручни сарадници и наставници ) своје присуство на свакој седници потврдили су 

својим потписом, што се чува у документацији школе. 

Р.б. Садржај активности Време 
реализације 

 
1. 

 Усвајање записника са претходне седнице 

 Припреме за почетак нове школске године (избор модела рада у складу са 
Правилником о посебном програму образовања и васпитања) 

 Упутство о мерама заштите здравља ученика и наставника 

 Подела задужења и избор тимова 

 Календар рада за школску 2020/2021. 

 Доношење програма екскурзија и наставе у природи за школску 2020/2021.  

 Поправни и разредни испити 

 Разно (Организовање одељенских и родитељских састанака и дефинисање начина извештавања 

родитеља о успеха  ученика и другим питањима (оцењивање, правила понашања у школи, протокол у 

случају насиља...) 

 
23.8.2021. 

 
2. 

 Усвајање записника са претходне седнице 

 Анализа резултата поправних и разредних испита 

 Анализа успеха и дисциплине ученика 

 Припреме за почетак нове школске године (расподела по тимовима, уџбеници, 

стручно усавршавање – избор компетенција) 

 Подела решења, распоред часова 

 Школски динар 

 Разно 

 
31.8.2021. 

 
3. 

 Усвајање записника са претходне седнице 

 Разматрање Годишњег плана рада школе за школску 2021/2022. 

 Разматрање извештаја о раду школе и извештаја о раду директора за 
школску 2020/2021. годину 

 Представљање плана рада посебних програма васпитног рада 

 Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, 
злостављање и занемаривање 

 Разно (план ПИРа...) 

 14.9.2021. 

 
4. 

 Усвајање записника са претходне седнице 

 Информације о успеху и дисциплини ученика на крају првог 
класификационог периода 

 22.11.2021. 



 Реализација тематског дана  

 Представљање плана рада Тима за самовредновање 

 Разно 
 

5. 
 Усвајање записника са претходне седнице 

 Анализа успеха и дисциплине на крају I полугодишта 

 Организација рада у другом полугодишту 

 Реализација ОВ задатака у I полугодишту 

 Анализа рада стручних органа и већа 

 Календар такмичења, припреме 

 Припрема школске славе – Свети Сава 

 Усвајање извештаја о раду школе у првом полугодишту шк. 2021/22.  и  
усвајање извештаја о раду директора школе  у првом полугодишту  шк. 
2021/22. 

 Разно (стручно усавршавање...) 

 
30.12.2021. 

 
6. 

 Усвајање записника са претходне седнице 

 Анализа успеха и дисциплине ученика на крају III класификационог 
периода и успеха на такмичењима 

 Представљање резултата самовредновања 

 Анализа реализације тематских дана 

 Извештај о резултатима педагошко – инструктивног рада 

 Разно (екскурзије, праћење реал.планова...) 

 
19.4.2022. 

7.  Избор представника запослених за нови Школски одбор. 

 Разно 

 

 
 

8. 

 Усвајање записника са претходне седнице 

 Анализа успеха и дисциплине ученика VIII разреда 

 Додела Вукових диплома, избор ђака генерације 

 Подела сведочанстава 

 Обавезе одењељских старешина око завршног испита, листе жеља, шифре 
у књижицама 

 Попуњавање Матичних књига 

 Разно 

 
 

24.6.2022. 

 
 

9. 

 Усвајање записника са претходне седнице 

 Анализа резултата завршног испита 

 Анализа успеха и дисциплине ученика на крају школске године 

 Одлука о похвалама и наградамa  ученика 

 Доношење одлуке о превођењу, понављању и упућивању на поправни 
испит, утврђивање распореда поправних испита, разредног испита и 
наставничког већа 

 Усвајање извештаја са реализованих екскурзија 

 Усвајање извештаја о раду Наставничког већа 

 Разматрање Школског програма 

 Разно (сређивање администрације, решења за годишњи одмор...) 

 
30.6.2022. 

 

 



Извештај о раду Одељењског већа 

У току школске године одељењска већа су потпуно реализовала планиране активности и задатке. 

У свом раду она су се бавила следећим задацима (који су планирани Годишњим планом рада 

школе): организовањем образовно-васпитног рада у одељењима; набавком прописаних уџбеника 

за ученике; утврђивањем распореда часова; израдом плана писмених провера знања и 

иницијалног теститања; прилагођавањем ученика петог разреда на други циклус основног 

образовања; организовањем и извођењем програма професионалне оријентације у VII и VIII 

разреду; приказом наученог са семинара, огледних и  угледних активности и примера добре 

праксе,укључивањем ученика у рад секција и других ваннаставних активности; идентификовањем 

и предлагањем ученика за додатну и допунску наставу и ИОП; утврђивањем индивидуалног 

успеха сваког ученика и реализацијом наставе на крају сваког класификационог периода; 

изостајањем ученика са наставе и изрицањем васпитних мера; идентификовањем ученика  којима 

је неопходан саветодавни рад са школским педагогом, као и ученика са којима је покренут 

појачан васпитни рад; организовањем родитељских састанака; планирањем и организовањем 

ученичких екскурзија и решавањем других питања и проблема везаних за образовно-васпитни 

процес, као и за живот и рад ученика у школи. Чланови Одељенског већа (директор, помоћник 

директора, стручни сарадници и наставници) потврдили су своје присуство на свакој седници 

потписима, што се чува у документацији школе. 

Извештај о раду стручних  већа 

 Придржавајући се плана, уз мање корекције, редовно су сазивани и одржавани ови 

састанци. Планиране активности су на нивоу сваког стручног већа и реализоване иако има 

незнатне разлике у броју састанака. У школи су функционисала следећа стручна већа: Стручно 

веће за разредну наставу, стручно веће наставника српског језика, математике, страних језика, 

природних наука, друштвених наука, и стручног већа „уметности и вештина“. Сва стручна већа су 

реализовала предвиђени план рада, а бавили су се и текућим питањима.  На нивоу свих стручних 

већа разговарало се  о следећим садржајима: наставни план и програм, ваннаставне активности, 

корелација и тематско планирање, такмичења, планирање и реализација угледних активности, 

припремна настава, набавка наставних средстава, избор уџбеника, екскурзије, посете и излети, 

стручно усавршавање, идентификација ученика са посебним потребама, индивидуализација 

наставе, анализа успеха и дисциплине ученика на класификационим периодима, имплементација 

образовних стандарда у наставни процес, Правилник о оцењивању, и друга питања у зависности 

од специфичности стручног већа.  На састанцима стручних већа наставници су се договарали око 

реализације угледних активности и тематских дана. Након реализације поменутих активности, на 

овим састанцима су сумирани резулати и вођена је евиденција о стручном усавршавању у 

установи. Руководиоци стручних већа водили су редовно записнике са сваког састанка. Записници 

се чувају код педагога школе, где су и детаљни извештаји о раду сваког актива за школску 

2021/2022.године. 

 



Извештај о раду стручних актива 

План рада стручног актива за развојно планирање 

Активности Време 
реализације 

Реализација 

Израда акционих планова за школску 2021/2022. 
годину 

Август 2021. Урађени акциони планови 
за школску 

2020/2021.годину и чине 
део ГПРШ. Планови су 

урађени за сваку област 
квалитета и презентовани 
на састанцима НВ, СР, ШО, 

УП. Током године је 
праћена реализација 

планираних активности и 
урађена анализа, односно 
евалуација остварености 

постављених циљева. 

Представљање акционог плана ШРПа на 
Наставничком већу 

Септембар 2021. 

Праћење реализације ШРП 2021/22. 

Анализа реализације акционог плана 
Анализа реализације тематских дана 
Анализа реализације угледних активности 

Јун 2022. 

 

План рада стручног актива за развој школског програма 

Активности Време 
реализације 

Реализација 

Представљање Школског програма за период од 2021. 
године  до 2025.год на седници Наставничког већа 

Август 2021. У јуну 2021.усвојен је на 
седници Школског одбора 
Школски програм (2021 – 
2025.). Планови за наставу 
и ваннаставне активности 
су урађени за све разреде 
и све предмете у складу са 
ШП и законским основама. 
Посебна пажња посвећена 

је потреби теметског 
планирања и 

хоризонталног повезивања 
у реализацији наставе. 

Разрешене су 
терминолошке недоумице 
након посете просветних 
саветника из ШУ Ваљево. 

Израда планова наставних и ваннаставних активности 
у складу са ШП 

Август / 
септембар 2021. 

Праћење остваривања ШП Током године 

 

 

 

 

 

 



Извештај о раду стручних тимова 

 У школи постоји осам тимова: Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања, Тим за инклузивно образовање, Тим за самовредновање, Тим за 

професионални развој, Тим за социјално-хуманитарну делатност школе, Тим за културно-јавну 

делатност школе, Тим за професионални развој, Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 

и Тим за развијање међупредметних компетенција. План рада тимова је реализован у већој мери. 

Тимови за културно-јавну делатност, естетско и функционално уређење школе и спортско-

рекреативну делатност, функционисали су током године организујући бројне активности. 

Записници са састанака и детаљан извештај налазе се код педагога школе (и у оквиру овог 

документа зависно од области квалитета у којој се налазе) и руководиоца тимова. Тим за 

социјално-хуманитарну делатност предвођен помоћником дирекора школе Владимиром Беаром, 

активно и континуирано је сарађивао са установама, Центар за социјални рад и друге 

организације, са циљем пружања помоћи и подршке најугроженијим ученицима. Записници са 

састанака и детаљан извештај налазе се код педагог школе и руководиоца тимова. 

Извештај рада тима за самовредновање рада школе 

Активности Време реализације Евалуација 

Расподела задужења 
„Обука“ чланова тима 
Избор области квалитета – Подршка 
ученицима 
Самовредновање рада школе у 
функцији унапређивања квалитета  
Прикупљање и обрада података 

 
Октобар, 

новембар 2021. 

У току школске 
2020/2021.године урађено је 

самовредновање области 
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ. 

Извештај о резултатима 
самовредновања је посебан 

документ. Све планиране 
активности су реализоване у 
потпуности, уз ангажовање 

свих чланова тима. 

Анализа добијених резултата Децембар 2021. 

Представљање добијених резултата 
Наставничком већу, Савету родитеља, 
Школском одбору, Тиму за 
обезбеђивање квалитета и развој 
установе 

Март / април 2022. 

Израда извештаја о самовредновању Март 2022. 

 

 

 

 

 

 



План рада тима за социјално-хуманитарну делатност 

Активности Време 
реализације 

Евалуација 

Прикупљање података о ученицима којима је 
потребна социјално-материјална помоћ 

Септембар 
2021. 

Планиране активности 
реализоване у складу са 
могућностима. Детаљан 

извештај у оквиру 
Извештаја о реализацији 

програма социјалне 
заштите. 

Обезбеђивање бесплатне ужине, екскурзије, 
матурске вечери... 

 
 

Током године Организовање хуманитарних акција 

Саветодавни рад са ученицима 

Сарадња са Центром за социјални рад, Црвеним 
крстом, са представницима месних канцеларија... 

Израда извештаја о раду Тима, анализа рада  

План рада тима за културно-јавну делатност 

Активности  Време 
реализације 

Евалуација 

Планирање активности и усклађивање са 
Школским програмом и Годишњим планом рада 
школе 

Септембар 
2021. 

Планиране активности 
реализоване у складу са 

могућностима и 
новонасталом ситуацијом. 
Детаљан извештај у оквиру 

Реализације плана 
културних активности. 

Активности поводом Дечије недеље 
Промоција активности поводом Дечије недеље 

Септембар, 
октобар 2021. 

Организација кулутрних активности: представе, 
приредбе, такмичења, маскембали, прославе... 

Током године 

Вођење документације поводом организованих 
активности 
Писање извештаја 

Током године 

Промоција актуелних дешавања у школи: медији, 
новине, сајт школе 

Током године 

Учествовање у реализацији ваннаставних 
активности (секције, посебни програми васпитног 
рада) 

Током године 

Израда Извештаја о раду Тима, анализа рада Јун 2022. Год. 

 

 

 

 

 

 

 

 



План рада тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 

Активности Време 
реализације 

Евалуација 

Доношење плана рада Тима,  
Расподела задужења 

Август, 
Септембар 2021. 

 
Препознали смо значај 

функционисања овог Тима и 
приликом поделе задужења, 
ангажовали запослене на које 

можемо у потпуности да се 
ослонимо. Сва важна питања у 

вези са функционисањем и 
животом у школи, била су предмет 
разматрања чланова тима. Највећа 

пажња посвећена је праћењу 
реализације планираних 

активности, и захваљујући доброј 
расподели задужења имали смо 

јасан увид у реализацију свих 
активности. Записник се чува у 

школској документацији а водио га 
је Иван Јевтић. Одржано је пет 

састанака тима. 
 

Као посебна област праћења у 
оквиру надлежности овог тима 

препознато је праћење пројекта 
„Обогаћени једносменски рад“ за 

шта је задужен помоћник 
директора Владимир Беара. 

Учествовање у изради плана стручног 
усавршавања у установи и ван ње, 
праћење реализације и развоја 
компетенција наставника и стручних 
сарадника 

Август, 
Током године 

Учествовање у избору методологије 
самовредновања 

Септембар 2021. 

Праћење реализације остваривања 
Школског програма 

Током године 

Континуирано праћење информационог 
система просвете за вредновање и 
унапређивање рада школе 

Континуирано праћење и вредновање 
дигиталне зрелости школе и предлози за 
њено унапређивање 

Праћење реализације педагошко-
инструктивног рада, презентовање 
примера добре праксе 

Праћење и анализа постигнућа ученика, 
пружање подршке ученицима и 
наставницима у циљу напредовања 
ученика 

Аналитичко-истраживачки рад у циљу 
унапређења образовно-васпитног рада, 
анализа добијених резултата 

Праћење остваривања циљева, 
стандарда постигнућа ученика и 
међупредметних компетенција 

Праћење и анализа постигнућа ученика 

Предлог мера за унапређивање 
образовно-васпитног рада 

 Израда извештаја о раду тима Јун 2022. 

 

 

 

 

 



План рада тима за развијање међупредметних компетенција 

Активности Време 
реализације 

Евалуација 

Расподела задужења, израда плана рада тима 
 

Септембар 2021.  
Планиране активности су 

реализоване иако није уочена 
посебна оствареност 

међупредметне повезаности у 
настави. Запослени јесу 

схватили значај 
међупредметног повезивања 

и посветили доста пажње 
планирању наставе у складу 

са међупредметним 
компетенцијама, али је 

реализација била спорија него 
што се очекивало. Овим 
темама су се бавили на 

састанцима стручних већа, о 
чему су докази у 

записницима. 

Упознавање чланова Наставничког већа са 
кључним компетенцијама за целоживотно 
учење и општим међупредметним 
компетенцијама 

Август 2021. 

Сарадња са наставницима приликом израде 
глобалних планова чија су полазна основа 
међупредметне компетенције 

Септембар 2021. 

Сарадња са наставницима приликом израде 
оперативних планова, усмеравање ка 
међупредметној повезаности и развоју 
кључних компетенција  

Током године. 

Анализа остварености међупредметних 
компетенција  

На крају школске 
године 

Израда извештаја о раду тима Јун 2022. 

Плана рада Тима за професионални развој 

Активности Време 
реализац

ије 

Евалуација 

Израда плана рада Тима, расподела задужења Август, 
септембар 

2021. 

 
 

Планиране активности су 
реализоване. Детаљан 

извештај у оквиру 
Реализације плана стручног 

усавршавања запослених. 

Планирање професионалног развоја  и стручног 
усавршавања на нивоу стручних већа и на нивоу 
школе, избор приоритетних области/компетенција  
стручног усавршавања и избор акредитованих 
семинара које понуди ЦСУ  

Израда плана стручног усавршавања у установи, 
оријентационо планирање угледних/огледних часова,  
презентација, и других облика стручног усавршавања 
у установи 

Праћење реализације плана професионалног развоја Током 
године 

Израда извештаја о раду тима На крају 
шк.године 

 

 

 

 



Реализација педагошко-инструктивног рада 

Септембар –  план ПИРа, представљање плана запосленима 

Новембар –  праћење реализације редовне наставе – 2 часова; адаптација ученика  петог 

разреда са разредне на предметну наставу – 2  часа; праћење реализације редовне наставе у 

одељењима где има ученика са проблемима у прилагођавању школским условима - 2 час; 

Праћење реализације угледних и огледних часова – 2; 

Март – саветодавни рад; коришћење мултимедијалне учионице – 2 час; праћење реализације 

редовне наставе – 4 часова; адаптација ученика  петог разреда са разредне на предметну наставу, 

и првог разреда – 2 часова; праћење реализације редовне наставе у одељењима где има ученика 

са проблемима у прилагођавању школским условима – 2 часа;  

Април –  саветодавни рад; праћење реализације угледних и огледних часова – 2; 

Мај –   Праћење реализације угледних и огледних часова – 2; праћење реализације 

припремне наставе – 4 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Докази о реализацији: 

Месечни планови ПИРа, 

Протокол за праћење часова,  Дневник 

рада,  

Извештај о посећеном часу 

Извештај о ПИР, 

Записник са седнице Наставничког већа 

 



Материјално-технички услови 

Школски простор 

Структура школског простора у Матичној школи и у И.О. (у m2) 

Место Наставни 

простор 

Канцеларије Ходници Санитарни 

чворови 

Сале УКУПНА  
ПОВРШИНА 

ОБЈЕКТА 

Спорт. 

терени 

Школско 

двориште 

Волујац 690 85 409 56 1000 2240 800 6300 

Метлић 1 90 15 30 15 61 206 / 420 

Метлић 2 104 15 25 9 / 260 / 500 

Синошевић 105 15 23 10 / 150 / 500 

Двориште 120 15 26 10 / 201 / 3338 

Бојић 170 15 20 12 / 250 / 600 

Накучани 448 25 147 19 54 750 1400 2100 

Заблаће 150 15 20 10 / 219 / 900 

Г.Румска 130 15 21 9 / 190 / 240 

Д.Румска 132 15 24 28 / 240 / 940 

Криваја 375 25 154 45 60 812 1080 9903 

Букор 165 15 105 11 52 515 602 4240 

  

 ОШ „Доситеј Обрадовић“ – матична школа заблистала је у пуном сјају након дуго 

очекиваног завршетка фискултурне сале, изградње спортског терена и уређења школског 

дворишта. У школској згради, која је солидно опремељена, настава се изводи у једној смени под 

задовољавајућим условима. У згради се налази и руководство школе са свим потребним 

просторијама (директор, помоћник директора, педагог, секретар, рачуноводство). 

Број кабинета 1 

Број специјализованих учионица 1 

Број учионица опште намене 11 

Радне собе припремни предшколски програм 1 

Просторија за продужени боравак 0 

Информатички кабинет 1  

Фискултурна сала 1(160 м2) + 1 (800м2) 

Спортски терени 
Терен за рукомет 

Библиотека Површина 20 м2, 1 рачунар, 1 штампач, 9872 



књиге 

Ђачка кухиња и трпезарија 0 

Мултимедијална учионица  1 

Кухиња са трпезаријом 0 

Канцеларије 

наставничка, канцеларија директора, 

канцеларија за педагога, канцеларија за 

секретара, кацеларија за књиговодство 

Холови и ходници 261м2 

Санитарни чвор 36 м2 

 

 Према важећем Нормативу школски простор одговара броју одељења и броју ученика у 

одељењу у свим школским јединицама. Проблем око снабдевања водом решен је у сарадњи са 

Градском управом града Шапца, тако што су у свим једницама (осим Заблаћа које користи воду из 

водовода а по потреби сопствени бунар) постављени УВ стерилизатори, хлоризатори, 

реверзибилна осмоза, у  складу  с  потребама. УВ стерилизатори се редовно одржавају и 

сервисирају. Вишегодишњи проблем водоснабдевања Матичне школе водом, решен је пуштањем 

у рад избушеног бунара и прикључивањем реверзибилне осмозе, тако да деца имају довољну 

количину исправне и хемијски и бактериолошки чисте воде. Сва издвојена одељења имају 

решено питање водоснабдевања, грејања и уређене санитарне чворове у саставу објекта. Због 

дотрајалости, већина школских зграда је реконструисана претходних година. Реновиране  су 

школе у Доњој Румској, Горњој Румској, Заблаћу и Метлићу 1, Метлићу 2. По основу пројекта 

Енергетске ефикасности обезбеђена су средства од стране Министарства и Градске управе за 

замену столарије у ИО у Накучанима, Синошевићу, Бојићу, Дворишту и Букору. Урађена је 

изолација на школским зградама у ИО Накучани, Синошевић и Двориште. Комплетно је окречено 

ИО Накучани и решен проблем водоснабдевања и у том ИО. Реализован је  пројекет 

„Модернизација школа“, а односи се на замену столарије у Матичној школи. Такође, комплетно је 

уређено ИО Двориште (извршено је спуштање плафона, кречење, радови на електро-мрежи, 

постављено ново осветљење у читавој унутрашљости школе). Употребна дозвола за нову 

фискултурну салу добијена је у децембру 2016. године.   

 Опремљеност школе наставним средствима задовољава потребе наставе 60% - 70%. 

Обезбеђени су рачунари за свако ИО а у осмогодишњим школама се налазе информатички 

кабинети. За свако одељење обезбеђен је по таблет, лаптоп и пројектор.Школа ће и у наредној 

школској години покушати да побољша опремљеност школских јединица наставним средствима 

ради бољег и квалитетнијег извођења и праћења наставе. У плану је и даља набавка наставних 

средстава (зидне географске карте, информатичка опрема, и др.) Очекујемо помоћ СО Шабац и 

других организација донаторског типа како би поправили постојеће стање. 

 

 



Реализација плана коришћења мултимедијалне учионице 

 План коришћења мултимедијалне учионице се прави до 

петог сваког месеца и уз мања одступања се реализује. У овој 

учионици одвија се рад неких секција као и састанци Ученичког 

парламента, Школског одбора и Савета родитеља. 

Мултимедијална учионица користила се за активности у оквиру 

пројетка ОЈР. Опремљена је са новом интерактивном таблом. 

Такође, неки наставници редовно користе ову учионицу и њене 

могућности. Остали наставници који предају у Матичној школи 

организују минимум један час месечно у мултимедијалној 

учионици.  Учитељи који предају у издвојеним одељењима 

долазе у Матичну школу према плану утврђеном на почетку 

школске године.  

 

Реализација плана унапређивања материјално-техничких услова 

У школској 2021/22. години у плану је био даљи рад на побољшању материјално-техничких услова 

школе. Извршена је замена школског намештаја у још једној учионици у Матичној школи. 

Замењене су катедре и наставничке столице у свим учионицама у Матичној школи. Посебно је 

значајно што смо добили нових ЅЅЅ лаптопова и пројектора, али и обогаћивање школских 

библиотека новим насловима и књигама. У издвојеном одељењу у Накучанима је извршена 

замена пода у наставничкој канцеларији и делу ходника, и окречена је како наставничка 

канцеларија, тако и ходник и неколико учионица. Кречењем је освежена и фискултурна сала, 

наставничка канцеларија и једна учионица у ИО Криваја. У ИО Букор је извршена замена 

оштећеног црепа, окречене су учионице, наставничка канцеларија, ходници и санитарни чворови. 

За издвојена одељења у Бојићу и Заблаћу су набављене нове пећи, као и за једну учионицу у ИО 

Букор. Такође, у ИО Бојић је урађена санација крова и кречење. Велики радови су били у ИО Доња 

Румска где је због временских непогода морала да се изврши санација крова, замена оштећеног 

црепа, да се санирају оштећења од влаге, окрече учионице, санитарни чворови, ходници и 

наставничка канцеларија, затим да се поставе нове плочице на улазном степеништу и санирају 

оштећења на фасади. 

 

 

 

 

 



Кадровски услови  

  

 У нашој школи на почетку школске 2021/2022. години  било је 320  ученика, распоређених 

у 34 одељења. У старијим разредима уписано је 182 ученика, у Матичној школи 99, у  ИО Криваја 

55 и ИО Накучани 28. У млађим разредима је укупно 138 ученик, који су распоређени у 12 

школских објеката (Матична школа у Волујцу и издвојена одељења у следећим селима Горње 

Поцерине: Бојић, Синошевић, Двориште, Накучани, Горња Румска, Доња Румска, Метлић 1 и 2, 

Криваја, Букор и Заблаће). Настава је била орагнизована у једној смени, с тим што је у Матичној 

школи реализован пројекат „Обогаћени једносменски рад“ у поподневним часовима. 

У школи је радило 83 запослених, од којих је 53 у настави. Разредну наставу је водило 19 

учитеља (75% са високом школом), док је у предметној настави било 35 запослених (88% са 

високом школом). Стручњаке ни ове године нисмо имали за наставу математике, док су остале 

предмете предавали стручњаци. На крају школске године у пензију су отишли Драган Ераковић, 

професор српског језика, и Љубинка Апић, наставник разредне наставе. 

Директор школе је проф. разредне наставе Сузана Петровић (1973/24год.стаж) 

Заменик директора - професор предметне наставе Владимир Беара (1984/11год.стаж) 

Секретар школе – дипломирани правник Светлана Берић (1967/22год.стажа) 

Шеф рачуноводства – Жељко Ивановић (1962/29 год.стажа) 

Благајник – Ирена Арифовић (1983/11 год. стаж) 

Библиотекар – Милена Васић (1964/15 год.стажа), Вања Лазић (1995/1) 

Педагог- Ивана Јевтић (1988/11 година стажа)  

Педагог – Сандра Станимировић (1987/8 година стажа) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Број радника по степену стручне спреме 

 

Врста послова 

 

Број радника по степену стручне спреме 

 

      I                      III               IV                V                    VI              VII 

 

Укупно 

Помоћни радник 17      17 

Сервирка 1       

Ложач – домар  3     4 

Шеф рачуноводства   1    1 

Административни 
финансијски радник  

  1    1 

Секретар      1 1 

Разр. настава     5 14 19 

Пред. настава     4 28 32 

Вероучитељ     1 1 2 

Библиотекар      2 2 

Школски педагог      2 2 

Помоћник директора      1 1 

Директор      1 1 

Укупно       83 

 

 

Реализација плана стручног усавршавања 

 

Стручно усавршавање у установи 

 У септембру 2021. године смо на основу потреба и приоритета школе сачинили план 

стручног усавршавања запослених, а свако је за себе на основу самопроцене компетенција 

направио лични план стручног усавршавања, да би нам руководиоци стучних већа сређене 

резултате пренели пре сачињавања плана СУ на нивоу установе. Чланови Тима за професионални 

развој, као и запослени индивидуално, водили су евиденцију о стручном усавршавању.  

На седницама Наставничког и одељенских већа бавили смо се следећим темама:  

o Израда школске документације – стручно упутство, вођење педагошке документације 

o Протокол о заштити ученика од насиља 

o Правилиник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика 

o Организовање одељенских и родитељских састанака 

o Праћење напредовања ученика 

o Приказ СУ ван установе 



Стручно усавршавање у установи реализује се и путем националне платформе за превенцију 

насиља које укључује децу „Чувам те“ кроз онлајн обуке за запослене. Запосленима је након обуке 

доступан сертификат и признаје се 16 бодова за стручно усавршавање у установи. 

На крају сваке школске године, запослени попуњавају упитник у ком им се траже информације о 

стручном усавршавању у и ван установе, на основу ког се ради планирање СУ за наредну школску 

годину.  На основу добијених података закључно са 28.7.2022. сви запослени су остварили 

довољан број сати СУ у установи. 

 

Стручно усавршавање ван установе 

Захваљујући доброј сарадњи са Центром за стручно усавршавање били смо благовремено 

обавештени о састанцима и семинарима у тој установи. Координатор стручног усавршавања, 

педагог школе Ивана Јевтић и помоћник директора школе Владимир Беара, присуствовале су 

састанцима у Центру где је постигнут договор начину рада и понуди семинара. У складу са тим 

договором, редовно су нас обавештавали о понуди и организацији семинара. На сваки позив смо 

се одазвали и у овој школској години наши запослени су присуствовали бројним семинарима. 

Континуитет у реализовању плана стручног усавршавања запослених, такође није изостао јер 

велики број наставника је био укључен у онлајн семинаре ЗУОВ-а. Обављена је и обука за 

дигиталне учионице као и обука (онлајн) за све наставнике који нису прошли обуку за реализацију 

процеса наставе и учења оријентисане ка исходима. Анализа стручног усавршавања запослених 

посебан је документ и чува се код координатора тима. 

Неки од семинара којима су запослени присуствовали су: 

„Даровито дете у школи и шта са њим“ – 3 учесника 

„Наставник на делу у превенцији вршњачког насиља“ – 4 учесника 

„Нека занимљива питања у реализацији наставе математике“- 1 учесник 

„Како лако до квалитетног учења“ – 2 учесника 

„Превладавања стреса методом когнитивно-бихевијоралне психотерапије“ – 3 учесника 

„Искористи час“ – 2 учесника 

„Дидактичке игрице за децу паметнице“ – 2 учесника 

И многи други... 
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