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2. У В П Д 
 
 

2.1. ППЛАЗНЕ ПСНПВЕ РАДА  
 

ПРИ ИЗРАДИ ГПДИШОЕГ ИЗВЕШТАЈА П РАДУ ЗА ШКПЛСКУ 2020/2021.ГПДИНУ ППЛАЗНА 
ДПКУМЕНТА СУ БИЛА:  
 

- Гпдищои план рада щкпле за 2020/21.гпдину 
- Извещтај п Сампвреднпваоу и вреднпваоу рада щкпле 
- Развпјни план щкпле 
- Извещтаји пдељенских већа, Педагпщкпг кплегијума, струшних већа за пбласт предмета 
- Записници са седница Савета рпдитеља, Шкплскпг пдбпра 

 
 
 
 

3.МАТЕРИЈАЛНП-ТЕХНИЧКИ И ПРПСТПРНИ УСЛПВИ 
 
 

3.1. МАТИЧНА ШКПЛА  
 

- Блпк „Б“ у кпме је 8 специјализпваних ушипница, радипница за ТП и кабинет за хемију, 

кабинет за биплпгију, ушипнице пдељеоа за ушенике са сметоама у развпју и свешана сала 

кпја је услед пптребе да свакп пдељеое има свпју ушипницу, претвпрена у класишну 

ушипницу. Намещтај је функципналан, у дпбрпм стаоу, ушипнице су дпбрп ппремљене 

/клупе, табле, карте, слике,кпмпјутер, камера, звушници, графпскпп, дијапрпјекпр и др./ 

- Блпк „А“ кпристе пдељеоа пд првпг дп шетвртпг разреда у две смене. Има 9 матишних 

ушипница. Две пд ушипнице су ппремљене пптребним намещтајем за целпдневну наставу, 

имају интерактивне/паметне табле, лаптпппве, прпјектпре. У пвпм  делу смещтен је кабинет 

физике. Кабинет физике је ппремљен ушилима за физику и кпмпјутерпм, камерпм, 

звушницима.  

- Ушипница прпдуженпг  бправка је такпђе у пвпм блпку. Тп је пријатан  амбијент са  

пдгпварајућим намещтајем у кпме су деци на распплагаоу кпмпјутер, ТВ, ДВД, друщтвене 

игре... 

- У блпку „Ц“ налази се следећи прпстпр:  

- хпл щкпле је ппремљен панпима и сликама, клупама за прихват  рпдитеља и пдмпр ушеника 

/200 м2/; 
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- трпезарија је ппремљена функципналнпм ппремпм /стплпви са ултрапаспм и трпезаријске 

стплице такпђе са седищтем и наслпнпм са ултрапаспм за 250 ушеника у смени /204 м2/; 

- кухиоа има савремене уређаје за припрему хране. Ппрема је у дпбрпм стаоу; 

- магацин  кухиое има щест прпстприја и хпдник са фрижидерима  и пплицама за смещтај 

намирница; 

- прпстприја уз сппртску халу /прпстприја за наставнике, свлшипнице, купатила, пставу за 

реквизите, санитарни швпр, хпдник/. Свлашипнице /мущке и женске/ су ппремљене клупама 

и шивилуцима, кап и пстале прпстприје, имају пптребну ппрему.; 

- Сппртска хала  кпја је саграђена уз щкплу и сппјена прпстпријама уз сппртску халу за наставу 

физишкпг васпитаоа /није власнищтвп щкпле, али је щкпла кпристи/; 

- Кабинет за музишку културу; 

- Кабинет за ликпвну културу и стране језике  са припремним прпстпријама за наставнике 

дпбрп су ппремљени пдгпварајућим намещтајем и наставним средствима. Кабинет за 

ликпвну културу има стплпве за ликпвнп са вијкпм, щтафелаје, витрине, панпе и сл. Кабинет 

за стране језике има: слике, панпе и др;  

- Библиптека  има пптребан инвентар /пплице за коиге, витрине, стплице и стплпве за 

смещтај и издаваое коига и шитапницу. Све је функципналнп и пшуванп. Ту је  и кпмпјутер 

за  пптребе ушеника;  

- Инфпрматишки кабинети – ппремљени адекватним намещтајем, рашунарскпм ппремпм пд 

30 рашунара; 

- Прпстприја за пријем рпдитеља; 

- Стпматплпщка амбуланта; 

- Канцеларије: директпра, секретара, ппмпћника директпра/ сада служи за пдлагаое 

технишких уређаја/, рашунпвпдства, наставнишка канцеларија, а све су ппремоене 

кпмпјутерпм, звушницима, щтампашима; 

- Канцеларија педагпга и канцеларија психплпга; 

- Чајна кухиоа. 

 
Схпднп  Струшнпм упутству Министарства прпсвете, науке и технплпщкпг развпја за 

прганизпваое и пствариваое наставе у щкплскпј 2020/21. за свакп пдељеое /групу/ је 

пдређена ушипница у кпјпј су се пстваривали шаспви наставе. 

 
3.2. ИЗДВПЈЕНА ПДЕЉЕОА 

 
1. Издвпјенп пдељеое Перућац 

Има један щкплски пбјекат, кпји се састпји из старпг дела саграђенпг 1934 гпдине /са 2 ушипнице, 
кухиое, хпдника, санитарнпг швпра и двпспбнпг  службенпг стана и – нпвпг дела са 6 ушипница, 
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наставнишкпм канцеларијпм, пставпм и хпдникпм. Саграђен је 1961 гпдине. За наставу пд првпг 
дп шетвртпг разреда кпристе се ушипнице кпје су ренпвиране – урађен је ламинат ппд, крешеое, 
грпмпбран. Измеоена је и стпларија у хпдницима на првпм спрату. 
 
У щкплскпј 2020/21. гпдини настава се извпдила у матичнпј шкпли: 
* Бајина Бащта –  улица Светпсавска 76 –  31250 Бајина Бащта – 
   телефпн –фах – 031/862-753- 031-864-278 – E mail: svetosavac@ptt.rs 
      и издвпјенпм пдељеоу: 
*Перућац-   31256 Перућац,      телефпн   031-859-076 
 

3.3. ППРЕМЉЕНПСТ ШКПЛЕ 
 

3.3.1. Ппремљенпст шкпле наставним средствима и ппремпм у пднпсу на важеће 
нпрмативе пп предметима 
 

Ппремљенпст ушипница нижих разреда 
 

Учипница Прпценат ппремљенпсти 

IV-2 80% 

I -1 и  IV-3 80% 

I-2 и  IV-1 80% 

I-3  (целпдневна нас.) 100% 

II - 1  и III -2 80% 

II - 2 и III -1 80% 

II- 3 (целпдневна нас.) 100% 

III -3 80% 

ИП Перућац 80% 

Прпдужени бправак 80% 

Пдељеое за ушенике са сметоама у 
развпју 

90% 

 
 

Ппремљенпст кабинета пп предметима 
 

Кабинет Прпценат 
ппремљенпсти 

Кабинет српскпг језика бр.1 70% 

Кабинет српскпг језика бр.2 60% 

Кабинет српскпг језика бр.3 60% 

Кабинет енглескпг и рускпг језика 70% 

Кабинет енглескпг и немашкпг језика 60% 

Кабинет математике бр.1 70% 

Кабинет математике бр.2 70% 

Кабинет математике бр.3 70% 
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Кабинет технишкпг  и инфпрматишкпг васпитаоа 65% 

Кабинет гепграфије 80% 

Кабинет хемије 70% 

Кабинет биплпгије 80% 

Кабинет истприје 70% 

Кабинет физике 60% 

Кабинет ликпвнпг васпитаоа 70% 

Кабинет музишкпг васпитаоа 65% 

Библиптека 90% 

Кабинет инфпрматике 100% 

Фискултурна сала 90% 

  
 
 

3.4 ИЗВЕШТАЈ П УНАПРЕЂЕОУ МАТЕРИЈАЛНП-ТЕХНИЧКИХ УСЛПВА РАДА  
 

- У тпку щкплске 2020/2021.гпдине прпјектпм Министарства прпсвете, науке и технплпщкпг 
развпја РС пбезбеђена су средства за пптпунп ппремаое щкпле нпвим намещтајем- клупе, 
стплице, катедре, беле табле, прмари, технишки уређаји... Ппремоена је јпщ једна 
ушипница за целпдневну наставу. Пкрешене су ушипнице, хпдник.... 

- Спрпведена је прпцедуре за дпбијаое упптребне дпзвпле али јпщ увек није дпбијена 
дпзвпла; 

- Изврщена је рекпнструкција степенищних прилаза; 
- Уређеое щкплскпг двприщта – уградоа нпвих паркпвских клупа, уређиваое терена 

(гплпви, кпщеви, исцртаваое терена, нанпщеое меке ппдлпге); 
- Крешеое збпрнице, хпла щкпле и кабинета; 
- Набавка щкплскпг намещтаја; 
- Затварена је галерија на трећем спрату; 
- Врщене су редпвне маое ппправке, редпвне набавке пптрпщнпг материјала кап щтп су 

тастатуре, мищеви за кпмпјутере, каблпви... 
- Набавка наставних средстава и сппртских реквизита, рекламне кесе за Савиндан.  
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4. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 
 

4.1. НАСТАВНИ КАДАР   
Редн
и бр. Презиме и име 

Врста 
ст.спреме 

Предмет кпји 
предаје 

Г.р. 
стаж
а 

Лиценц
а 

% анг. 
У 
шкпли 

% ангаж. У  
другпј  
шкпли 

1.  Иванпвић 
Јелена  

Прпфеспр 
српскпг 

Српски језик и 
коижевнпст  

8 да 100  

2.  Јпванпвић 
Мирјана 

Наставник 
српскпг 

Српски језик и 
коижевнпст 

24 да 100  

3.  
Савељић 
Биљана 

Прпфеспр 
српскпг 

Српски језник 
и коижевнпст, 
Грађанскп 
васпитаое 

18 да 111,11  

4.  Драгпјлпвић 
Ана 

Прпфеспр 
енглескпг 

Енглески језик 33 да 88,89  

5.  
Ђурић Татјана 

Прпфеспр 
енглескпг 

Енглески језик 21 да 104,44  

6.  Иванпвић 
Драгана  

Прпфеспр 
щпанскпг 
језика 

Шпански језик  
Немашки језик 

4 не 22,22               ПШ „Р. 
Павићевић“ 
Б.Бащта 84,44 

7.  Маркпвић 
Славица 

Прпфеспр 
енглескпг 

Енглески језик 17 да 101,11  

8.  
Катанић 
Александра 

Прпфеспр 
енглескпг 
језика 

Енглески језик 12 не 22,22 
76,66„Дущан 
Јеркпвић“ 
Кпстпјевићи 

9.  Филиппвић 
Плгица  

Прпфеспр 
рускпг  

Руски језик 12 да 88,89 
Гимназија 
11,11 

10.  
Никплић 
Драгана 

Прпфеспр 
немашкпг 
језика  

Немашки језик  1 не 77,77 Технишка 50 

11.  
Кпвашевић 
Ивана 

Прпфеспр 
немашкпг 
језика 

Немашки језик 3 не 44,44 
Гимназија 
88,89 

12.  Маркпвић 
Данијела 

Прпфеспр 
математике 

Математика и 
инфпрматика 

8 не 106.66  

13.  Лешић 
Дубравка  

Прпфеспр 
математике  

Математика 8 да 111,11  

14.  Бпдирпга 
Зприца  

Прпфеспр 
математике 

Математика 22 да 
111,11 
 

 

15.  
Ђуканпвић 
Радпмир  

Прпфеспр 
ликпвне 
културе 

Ликпвна 
култура  

17 да 80 
Технишка щк. 
30 

16.  
Радпванпвић 
Ирена 

Дипл. 
тепретишар 
уметнпсти-

Музишка 
култура и 
Хпр и пркестар 

7 да 15 
Технишка 
щк.15 
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музишар 

17.  
Филиппвић 
Велибпр  

Диплпм. 
музшки 
педагпг 

Музишка 
култура 

12 да 80 
Гимназија 
20% 

18.  Ппппвић 
Бранка 

Прпфеспр 
физишкпг 

Физишкп 
васпитаое 

31 да 95  

19.  Јпсиппвић 
Звјездана 

Прпфеспр 
физишкпг 

Физишкп 
васпитаое 

30 да 100  

20.  Арсенијевић 
Рпдпљуб 

Прпфеспр 
истприје  

Истприја 16 да 100  

21.  Кпвашевић 
Маркп 

Прпфеспр 
истприје  

Истприја 10 да 15 Гимназија 
„Јпсиф 
Паншић“60 
ПШ“Д.Јеркпви
ћ“ 25 

22.  
Јевђенић 
Драгана 

Прпфеспр 
гепграфије 

Гепграфија   Г 19 да 20 

Технишка 
щкпла 60 
ПШ“Р.Павићев
ић“ 20 

23.  
Јпвић Митар 

Прпфеспр 
гепграфије 

Гепграфија 33 да 100  

24.  Екмещшић 
Љиљана 

Прпфеспр 
физике  

Физика, хемија 35 да 120  

25.  

Стпјадинпвић 
Невенка 

Диплпмира
ни хемишар 

Хемија 18 да 10 

Технишка 
щкпла 40 
Гимнази.42,7 
ПШ „Дущан 
Јеркпвић“20 

26.  Радпванпвић 
Таоа 

Прпфеспр 
хемије 

Хемија 8 да 40 
Гимназија 60 
 
 

27.  Маркпвић 
Дана 

Прпфеспр 
биплпгије 

Биплпгија 35 да 100  

28.  

Јакић Ирена 
Дипл. 
биплпг 
 

Биплпгија, 
дпмаћинствп 
 

17 да 40 

Технишка 
щкпла 40 
Рајак 
Павићевић 20 

29.  

Пурић Дејан 

Прпфеспр 
технишкпг и 
инфпрмати
ке 

Техниш. и 
инф.пбр. 
Техника и тех. , 
Инфпрматика 
и рашунарствп 

10 не 100  

30.  
Зарић 
Данијела 

Прпфеспр 
технишкпг и 
инфпрмати
ке 

Техника и 
технплпгија, 
Инфпрматика 
и рашунарствп 

16 да 100  

31.  
Милић 
Драгана 

Диплпмир. 
математиша
р 

Инфпрматика 
и рашунарствп 

1 не 20 
Технишка 
щкпла 83,33 
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32.  Малещевић 
Александра  

Диплпмира
ни Теплпг 

Верпушитељ 12 не 100  

33.  

Ђпрђевић 
Далибпр 

Мастер 
теплпг 

Верпушитељ - 
ИП Перућац 

4 не 5 

Технишка 
щкпла 60  
ПШ „Р. 
Павићевић“ 
Б.Бащта 10 

34.  

Милинкпвић 
Слпбпданка  

Теплпг Верпушитељ 12 не 35 

Гимназија 
„Јпсиф 
Паншић“ 55 
ПШ“Р.Павићев
ић“ 15 

35.  
Маринкпвић 
Натаща  

Прпфеспр 
разредне 
наставе                                

Разредна 
настава 

21 да 100  

36.  
Марјанпвић 
Весна  

Наставник 
разредне 
наставе 

Разредна 
настава 

37 да 100  

37.  
Ђурић Анђелка 

Наставник 
разредне 
наставе 

Разредна 
настава 

32 да 100  

38.  
Иванпвић 
Слађана 

Наставник 
разредне 
наставе 

Разредна 
настава 

23 да 100  

39.  
Јпванпвић  
Драгана 

Прпфеспр 
разредне 
наставе 

Разредна 
настава 

20 да 100  

40.  
Срдић Ивана 

Прпфеспр 
разредне 
наставе 

Разредна 
настава 
целпдневна 

18 да 100  

41.  
Тпщић Милена 

Прпфеспр 
разредне 
наставе 

Разредна 
настава 
целпдневна 

0 не 100  

42.  
Јпвић Јелена 

Прпфеспр 
разредне 
наставе 

Разредна 
настава 

26 да 100  

43.  
Злпппрубпвић 
Натаща  

Прпфеспр 
разредне 
наставе 

Разредна 
настава 
целпдневна 

25 да 100 
 
 

44.  
Чплић Натаща  

Прпфеспр 
разредне 
наставе   

Разредна 
настава 

21 да 100  

45.  
Митрпвић 
Јасминка  

Наставник 
разредне 
наставе 

Разредна 
настава 

33 да 100  

46.  
Ђпкић Ранисав  

Прпфеспр 
разредне 
наставе 

Разредна 
настава 

39 да 100  
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47.  
Маркпвић 
Мирјана  

Наставник 
разредне 
наставе 

Разредна 
настава 

26 да 100  

48.  
Јпванпвић 
Радпјка 

Наставник 
разредне 
наставе 

Разредна 
настава - ИП 
Перућац 

27 да 100  

49.  
Јевтић 
Леппсава  

Наставник 
разредне 
наставе                            

Разредна 
настава 
целпдневна 

17 да 100  

50.  
Ђурпвић 
Пливера  

Плигпфрен
плпг 

Пдељ.за 
ушенике са 
сметоама у 
развпју 

15 да 100 
 
 

51.  
Зешевић 
Андријана  

Плигпфрен
плпг 

Пдељ.за 
ушенике са 
сметоама у 
развпју 

0 не 100  

52.  Јпвић 
Камберпвић 
Јелена 

Прпфеспр 
разредне 
наставе                            

Педагпщки 
асистент 

7 не 100  

53.  Јпванпвић 
Нада 

Лпгппед 
Педагпщки 
асистент 

0 не 100  

54.  
Александрић 
Гпрдана 

Прпфеспр 
разредне 
наставе                            

Педагпщки 
асистент 

5 не 100  

55.  
Петрпнијевић 
Марина 

Прпфеспр 
разредне 
наставе                            

Педагпщки 
асистент 

6 не 100  

 
Наставни кадар на замени 

Презиме и 
име 

Врста 

ст.спреме 
Предмет 
кпји предаје 

Г.р. 

стажа 

Лиценца % анг. 

у шкпли 

% ангаж. у  

другпј  
шкпли 

Живанпвић 
Милан  

Прпфеспр 
разредне 
наставе                            

Библиптека 4 не 100  

 
 
             4.2. ВАННАСТАВНИ КАДАР 
 

Презиме и име Врста стручне спреме  
Ппслпви на 

кпјима ради 
Г.р 

.ст. 
Лице 
нца 

% 
анг. 

% у др.ш. 

Лукић 
Маријана 

Прпф.раз.наставе Директпр 17 да 100  

Иванпвић 
Леппсава 

Прпф.пед.и 
психплпгије 

 
педагпг 

32 да 100  
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Миланпвић 
Радивпје 

Наставник разредне 
наставе 

библиптекар 31 да 100  

Селинић Ивана Дипл.психплпг психплпг 
16 
 

да 50 
Гимназија 30 
Технишка щкпла 20 

Петрпвић 
Катарина 

Дипл.правник секретар 18 да 100  

Станпјевић 
Биљана 

Екпн.технишар Шеф рашун. 28  100  

Шкроић Весна Екпн.технишар Финан.радник 33  100  

Стпјанпвић 
Дущанка 

НК радник Ппмпћни радник 29  100  

Илић Драган НК радник  Ппмпћни радник 30  100  

Миланпвић 
Лазарија 

НК радник Ппмпћни радник 13  100  

Никплић 
Дпбрисава 

НК радник Ппмпћни радник 
18  100  

Јездић Драгана НК радник Ппмпћни радник 28  100  

Вилптијевић 
Милена 

НК радник Ппмпћни радник 
29  100  

Биљић 
Драгиоа 

НК радник Ппмпћни радник 
39  100  

Вушетић 
Светлана 

НК радник Ппмпћни радник 
5  100  

Јащић 
Слпбпданка 

НК радник Ппмпћни радник 
30  100  

Арсенијевић 
Љиљана 

НК радник Ппмпћни радник 
30  100  

Вилптијевић 
Видина 

НК радник Ппмпћни радник 
28  100  

Тадић Саоа НК радник Ппмпћни радник 9  100  

Ђурић Гпрдана КВ кувар кувар 24  100  

Максимпвић 
Јелена  

КВ кувар кувар 16  100  

Бпгданпвић 
Милена 

КВ кувар сервирка 32  100  

Пбрадпвић 
Јпван 

Бравар дпмар 33  100  

Никплић Весп НК радник Ппмпћни радник 7  100  
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5.ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 
    

5.1. БРПЈНП СТАОЕ УЧЕНИКА И ПДЕЉЕОА  
 

5.1.1.Матична шкпла  
 

РАЗРЕД 
БРПЈ 

ПДЕЉЕОА 
БРПЈ УЧЕНИКА 

Дечака Девпјчица Укупнп 

I 3 32 34 66 

II 3 41 30 71 

III 3 24 38 62 

IV 3 41 41 82 

V 3 48 37 85 

VI 3 39 32 71 

VII 4 53 52 105 

VIII 3 46 37 83 

УКУПНО: 25 324 301 625 

 
5.1.2. Издвпјена пдељеоа „ПЕРУЋАЦ“ 

 

РАЗРЕД 
БРПЈ 

ПДЕЉЕОА 
БРПЈ УЧЕНИКА 

Дечака Девпјчица Укупнп 

I     

II     

III 1/2 0 1 1 

IV 1/2 3 0 3 

Предщкплски прпграм - 1 1 2 

УКУПНО: 1 4 2 6 

Кпмбинација разреда:  III , IV 
Предщкплски прпграм: 2 ушеника 

 

5.1.3. Пдељеоа ученика са сметоама у развпју:  

РАЗРЕД 
БРПЈ 

ПДЕЉЕОА 
БРПЈ УЧЕНИКА 

Дечака Девпјчица Укупнп 

V 1/2 1 1 2 

VI 1/2 1 1 2 

VII 1/2  1 1 

VIII 1/2 1 1 2 

УКУПНО: 2 3 4 7 

Кпмбинација разреда:  V и  VII , VI и  VIII 

5.1.4. Прпдужени бправак 
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                  БРПЈ ГРУПА                      БРПЈ УЧЕНИКА  
 

1 27 
 Кпмбинација ушеника:  I и II  разред.  

 

5.1.5. Резултати пстварени на такмичеоима 

Предмет   ученик Разре
д 

        ранг 
Ппштинскп 

    ранг  
Пкружн
п 

    ранг 
Државнп 

Наставник 

СРПСКИ  
   ЈЕЗИК 

Ива Живанпвић VIII  2. 1. Јелена Иванпвић 

Милица 
Маринкпвић 

VIII  1. 2. Биљана Савељић 

Александра 
Петкпвић 

VIII 3. 3.  Јелена Иванпвић 

РЕЦИТП
ВАОЕ 

Славица 
Филиппвић 

VIII 3.   Јелена Иванпвић 

 
 
 
 
 
МАТЕ-
МАТИКА 
 
 

Магдалена 
Радпванпвић 

III 1.   Јасминка 
Митрпвић 

Владан Бещлић III 2.   Јасминка 
Митрпвић 

Марија Ђурић III 3.   Јасминка 
Митрпвић 

Павле Стаменић III 3.   Јасминка 
Митрпвић 

Тепдпра 
Милпсављевић 

III ппхвала   Мирјана 
Маркпвић 

Хелена Петрпвић III ппхвала   Јасминка 
Митрпвић 

Пгоен 
Маријанпвић 

III ппхвала   Јасминка 
Митрпвић 

Лука Лепнтијевић IV 2.   Натаща 
Маринкпвић 

Урпщ Бпдирпга IV 2.   Натаща 
Маринкпвић 

Сара Јпванпвић IV 2.   Весна 
Марјанпвић 

Алекса Митрпвић IV 3.   Натаща 
Маринкпвић 

Павле 
Милутинпвић 

IV ппхвала   Натаща 
Маринкпвић 

Марта Живанпвић IV ппхвала   Натаща 
Маринкпвић 

Пгоен Јевтић IV ппхвала   Натаща 
Маринкпвић 
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Пгоен Бајић V 2.   Данијела 
Маркпвић 

Анђелија Тещић V ппхвала   Данијела 
Маркпвић 

Јпвана Пејић V ппхвала   Данијела 
Маркпвић 

Иван Никплић  VI 2.   Дубравка Лешић 

Вук Иванпвић VI 2.   Дубравка Лешић 

Ана Јакпвљевић VI ппхвала   Дубравка Лешић 

Денис Мандић VI ппхвала   Дубравка Лешић 

Андреа Кроић VII 1.   Зприца Бпдирпга 

Ива Живанпвић VIII ппхвала   Зприца Бпдирпга 

  ИСТП-  
   РИЈА 

Ђпрђе 
Димитријевић 

VIII 1.   Рпдпљуб 
Арсенијевић 

Лука Јпванпвић VIII 2.   Рпдпљуб 
Арсенијевић 

ХЕМИЈА Ива Стпјканпвиħ VIII 1. 3.  Таоа 
Радпванпвић 

Миоа Лукић VIII 2.   Таоа 
Радпванпвић 

Анастасија Васић VII 1. 3.  Таоа 
Радпванпвић 

Андреа Кроић VII 1.   Љиљана 
Екмещшић 

Виктпр Сакпвић VII 1.   Таоа 
Радпванпвић 

Бпгдан Спасић VII 1.   Таоа 
Радпванпвић 

Лука Ђпкић VII 2.   Таоа 
Радпванпвић 

ФИЗИКА  Јанкп Гагић  VI 1.   Љиљана 
Екмещшић 

Иван Никплић VI 2.   Љиљана 
Екмещшић, 
Снежана Крстић 

Аоа Јакпвљевић  VI 3.   Љиљана 
Екмещшић 

Бпгдан Спасић VII 1.   Љиљана 
Екмещшић 

Виктпр Сакпвић VII 2.   Љиљана 
Екмещшић 

Миоа Лукиħ VIII 2.   Љиљана 
Екмещшић 

Александра 
Вукпвиħ 

VIII 3.   Љиљана 
Екмещшић 

РУСКИ 
ЈЕЗИК 

Ангелина Лукић VIII 2.   Плгица 
Филиппвић 
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Ива Живанпвић VIII 3.   Плгица 
Филиппвић 

НЕМА- 
ЧКИ 
ЈЕЗИК 

Ивана Лепнтијевић VIII 1.   Ивана Кпвашевић 

СТПНИ 
ТЕНИС 

Алекса Илић VIII 2.   Бранка Ппппвић 

Ивана Максимпвић VIII 3.   Бранка Ппппвић 

Услед епидемије кпрпна вируса ппједина такмишеоа нису пдржана: „Шта знащ п сапбраћају“, 

такмишеоа из сппрта, из биплпгије. 

5.1.6. Успех ученика  

Ппшти успех ученика на крају шкплске 2020/21.гпдине: 

Разред  Укупнп 
ученика 

Пдлични Врлп дпбри Дпбри Дпвпљни Средоа 
пцена 

Први 66          

Други 71 49 69,01% 21 29,58% 1 1,41%   4,68 

Трећи 63 35 55,5% 23 36,51% 5 7,94%   4,48 

Четврти 85 45 36,94% 23 36,51% 14 16,47%   4,36 

Пети 84 31 36,9% 34 40,48% 19 22,62%   4,14 

Шести 71 26 36,62% 22 30,98% 23 32,39%   4,04 

Седми 102 26 25,94% 42 41,18% 33 32,35% 1 0,98% 3,91 

Псми 83 29 34,94% 30 36,14% 23 27,71% 1 1,2% 4,05 

 

Ппшти успех ученика у пдељеоу за пбразпваое ученика са сметоама у развпју на крају шкплске 

2020/21.гпдине: 

Разред  Укупнп 
ученика 

Пдлични Врлп дпбри Дпбри Дпвпљни Средоа 
пцена 

Пети 2 1 50% 1 50%      

Шести 1 1 100%        

Седми 1 1 100%        

Псми 2 2 100%        

 

5.1.7. Брпјнп стаое ученика 10 гпдина уназад /кретаое брпја ученика/:  
 

Шкплска гпдина Укупан брпј ушеника у щкпли 
/матишна щкпла и Издвпјена пдељеоа/ 

2010/2011 853 

2011/2012 844 

2012/2013 839 

2013/2014 798 

2014/2015 816 
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2015/2016 786 

2016/2017 764 

2017/2018 751 

2018/2019 708 

2019/2020 677 

2020/2021 636 

 
5.1.8. Путпваое ученика дп шкпле  

 

Брпј ушеника кпји путују  
аутпбуским превпзпм  

Брпј ушеника  пещака кпји пещаше у једнпм правцу  

3-5 6-10 прекп 10 км 

84 6 - - 

 
 

5.2. РИТАМ РАДA - Расппред звпоеоа у Матичнпј шкпли  
 

ПРВА СМЕНА 
вищи разреди 

ПРВА СМЕНА 
нижи разреди 

ДРУГА СМЕНА 
нижи разреди 

1. ЧАС - 08,00- 08,45 
Пдмпр 5 минута 

1.ЧАС – 08,00 – 08,45 
Велики пдмпр -20 минута 

1. ЧАС – 12,40-13,25 
Велики ,пдмпр 20 минута 

2. ЧАС – 08,50-09,35 
Пдмпр 20  минута 

2.ЧАС – 09,05-09,50 
Пдмпр 5 минута 

2.ЧАС -  13,45 – 14,30  
Пдмпр 5 минута 

3. ЧАС -  09,55– 10,40 
Пдмпр 5 минута 

3.ЧАС -  09,55 – 10,40 
Пдмпр пд 5 минута 

3.ЧАС – 14,35- 15,20 
Пдмпр 5 минута 

4. ЧАС - 10,45 – 11,30 
Пдмпр 5 минута 

4.ЧАС - 10,45– 11,30 
Пдмпр 5 минута 

4.ЧАС – 15,25 – 16,10 
Пдмпр 5 минута 

5. ЧАС  - 11,35 – 12,20 
Пдмпр 5 минута 

5.ЧАС – 11.35- – 12,20 5.ЧАС – 16,15 – 17,00 
 

6. ЧАС – 12,25– 13,10 
Пдмпр 5 минута 

  

7. ЧАС – 13,15 – 14,00 
 

  

 
У ИП Перућац настава ппшиое у 7,30 шаспва. 

У ванредним услпвима рада збпг епидемиплпщке ситуације расппред звпоеоа се пдвијап пп 

измоеонпј сатници из пдпбренпг Пперативнпг плана щкпле за прганизацију и реализацију пбразпвнп-

васпитнпг рада пп ппсебним прпграму за рад у услпвима пандемије вируса Covid-19. 

Часпви су трајали пп 30 минута. Ушеници млађих разреда имали су неппсредну наставу у щкпли, у 

групама А и Б, кпје су смеоивале у тпку дана. Ушеници старијих разреда су такпђе били ппдељени у групе, 

али су се групе смеоивале сваки други дан кпмбинујући неппсредну и наставу на даљину. 
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-Расппред смена- 
Наставна 
недеља 

ДАТУМ ПРВА СМЕНА ДРУГА СМЕНА 

ПД ДП разред разред 

1. 01.09.2020. 04.09.2020. 1,2,3,5,6,7,8. 4. 

2.  07.09.2020. 11.09.2020. 1,2,3,5,6,7,8. 4. 

3. 14.09.2020. 18.09.2020. 1,2,4,5,6,7,8. 3. 

4. 21.09.2020. 25.09.2020. 1,2,4,5,6,7,8. 3. 

5. 28.09.2020. 02.10.2020. 1,2,3,5,6,7,8. 4. 

6. 05.10.2020. 09.10.2020. 1,2,3,5,6,7,8. 4. 

7.  12.10.2020. 16.10.2020. 1,2,4,5,6,7,8. 3. 

8. 19.10.2020. 23.10.2020. 1,2,4,5,6,7,8. 3. 

9. 26.10.2020. 30.11.2020. 1,2,3,5,6,7,8. 4. 

10. 02.11.2020. 06.11.2020.- 1,2,3,5,6,7,8. 4. 

11. 09.11.2020. 10.11.2020. 1,2,4,5,6,7,8. 3. 

12. 16.11.2020. 20.11.2020. 1,2,4,5,6,7,8. 3. 

13. 23.11.2020. 27.11.2020. 1,2,3,5,6,7,8. 4. 

14. 30.11.2020. 04.12.2020. 1,2,3,5,6,7,8. 4. 

15. 07.12.2020. 11.12.2020. 1,2,4,5,6,7,8. 3. 

16. 14.12.2020. 18.12.2020. 1,2,4,5,6,7,8. 3. 

17. 21.12.2020. 25.12.2020. 1,2,3,5,6,7,8. 4. 

18. 28.12.2020. 30.12.2020. 1,2,3,5,6,7,8. 4. 

19. 11.01.2021. 15.01.2021. 1,2,4,5,6,7,8. 3. 

20. 18.01.2021. 22.01.2021. 1,2,3,5,6,7,8. 4. 

21. 25.01.2021. 29.01.2021. 1,2,3,5,6,7,8. 4. 

22. 17.02.2021. 19.02.2021. 1,2,3,5,6,7,8. 4. 

23. 22.02.2021. 26.02.2021. 1,2,3,5,6,7,8. 4. 

24. 01.03.2021. 05.03.2021. 1,2,4,5,6,7,8. 3. 

25. 08.03.2021. 12.03.2021. 1,2,4,5,6,7,8. 3. 

26. 15.03.2021. 29.03.2021. 1,2,3,5,6,7,8. 4. 

27. 22.03.2021. 26.03.2021. 1,2,3,5,6,7,8. 4. 

28. 29.03.2021. 02.04.2021. 1,2,4,5,6,7,8. 3. 

29. 05.04.2021. 09.04.2021. 1,2,4,5,6,7,8. 3. 

30. 12.04.2021. 16.04.2021. 1,2,3,5,6,7,8. 4. 

31. 19.04.2021. 23.04.2021. 1,2,3,5,6,7,8. 4. 

32. 26.04.2021. 29.04.2021. 1,2,4,5,6,7,8. 3. 

33. 10.05.2021. 14.05.2021. 1,2,3,5,6,7,8. 4. 

34. 17.05.2021. 21.05.2021. 1,2,3,5,6,7,8. 4. 

35. 24.05.2021. 28.05.2021. 1,2,4,5,6,7,8. 3. 

36. 31.05.2021. 04.06.2021. 1,2,4,5,6,7,8. 3. 

37. 07.06.2021 11.06.2021. 1,2,3,5,6,7,8. 4. 

38. 14.06.2021. 18.06.2021. 1,2,3,5,6,7,8. 4. 

Пдељеоа целпдневне наставе су увек у шкпли у перипду пд 8 дп 14,00 часпва. 
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5.3. ППДЕЛА ПДЕЉЕОА НА НАСТАВНИКЕ И ПСТАЛА ЗАДУЖЕОА 

 
I- 1 ИВАНПВИЋ СЛАЂАНА 

I- 2 ЈПВАНПВИЋ ДРАГАНА 

I- 3 
Целпдневна настава 

СРДИЋ ИВАНА 
ТПШИЋ МИЛЕНА 

 

II-1 ЧПЛИЋ НАТАША 

II-2 ЈПВИЋ ЈЕЛЕНА 

II-3 
Целпдневна настава 

ЗЛПППРУБПВИЋ НАТАША 
ЈЕВТИЋ ЛЕППСАВА 

 

III-1 ЂПКИЋ РАНИСАВ  

III-2 МАРКПВИЋ МИРЈАНА  

III-3 МИТРПВИЋ ЈАСМИНКА  

 

IV-1 МАРИНКПВИЋ НАТАША  

IV-2 МАРЈАНПВИЋ ВЕСНА  

VI-3 ЂУРИЋ АНЂЕЛКА  

 

 III ,IV    ИП  ПЕРУЋАЦ ЈПВАНПВИЋ РАДПЈКА  

 

V - 1 АРСЕНИЈЕВИЋ РПДПЉУБ 

V - 2 ЂУРИЋ ТАТЈАНА 

V - 3 ПУРИЋ ДЕЈАН 

 

VI- 1 ЈПВАНПВИЋ МИРЈАНА 

VI- 2 МАРКПВИЋ СЛАВИЦА 

VI- 3 ЛЕЧИЋ ДУБРАВКА 

 

VII - 1 МАРКПВИЋ ДАНА 

VII - 2 САВЕЉИЋ БИЉАНА 

VII - 3 ФИЛИППВИЋ ВЕЛИБПР 

VII - 4 ИВАНПВИЋ ЈЕЛЕНА 

 

VIII - 1 ЗАРИЋ ДАНИЈЕЛА  

VIII - 2 БПДИРПГА ЗПРИЦА  

VIII - 3 ЈЕВЂЕНИЋ ДРАГАНА  

 

 V, VII спец. пдељ. 
  VI,VIII  спец. пдељ. 

ЗЕЧЕВИЋ АНДРИЈАНА 
ЂУРПВИЋ ПЛИВЕРА 

 

ПРПДУЖЕНИ БПРАВАК ЖИВАНПВИЋ МИЛАН 

Све пдељенске старещине су уједнп и председници пдељенских већа свпјих пдељеоа.  
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5.4. СТРУКТУРА И РАСППРЕД ПБАВЕЗА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА У ПКВИРУ 
РАДНЕ НЕДЕЉЕ 
 

У структури и расппреду пбавеза наставника и струшних сарадника је дпщлп дп прпмена у 
пднпсу на табелу приказану у Гпдищоем плану рада щкпле: 

   Споу Ћпрпвић, библиптекара щкпле, меоап је Радивпје Миланпвић. 
Снежану Крстић, меоале су Љиљана Екмещшић и Таоа Радпванпвић, кпје већ раде у щкпли. 
Меоале су је дп другпг пплугпдищта када се Снежана вратила са ппрпдиљскпг пдсуства. 
Пстали заппслени су радили према задужеоима кпја су дата у гпдищоем плану рада щкпле. 
 

5.5. ШКПЛСКИ КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНПСТИ  У ШКПЛИ 
 
Ппдела ђашких коижица  на крају првпг пплугпдищта  03.02.2021. гпдине- збпг скраћеоа првпг 

пплугпдищта услед епидемије кпрпна вируса кпје се заврщилп 18.12.2020. ђашке коижице су 

ппдељене 23.12.2020.гпдине 

Ппдела сведпшанстава и диплпма  ушеницима псмпг разреда  25.06.2021. гпдине. Ппдела је 
изврщена 28.06.2021.гпдине збпг ппмераоа датума пдржаваоа Заврщнпг испита. 
Класификаципни перипди:   
- 21.11.2020. 
- 17.04.2021.   

                                    
Извпђеое екскурзија и излета у щкплскпј 2020/21. гпдини се није планиралп пбзирпм на 

епидемиплпщку ситуацију у кпјпј се прганизпвала  и реализпвала настава. Нису се стекли 
епидемиплпщки услпви за реализацију наставе у прирпди ни екскурзија. 
 

Прганизпваое припремне наставе 20.08.2021. гпдине- није билп пптребе јер није билп 
ушеника кпји су пали на ппправни испит. 
Такмишеоа: пктпбар 2020. – јун 2021. гпдине. 

Знашајне културне активнпсти  и акције кпје щкпла реализује: 

- прплећни крпс  - шетврта недеља  априла  2021. гпдине- није пдржан  

- свешани пријем првака јун 2021. гпдине није реализпванп услед епидемије кпрпна вируса, 
прпзивка првака, кап и прпзивка пеака, је пдржана 31.08.2020. у двприщту щкпле. За прваке 
у 17, за петаке у 18 шаспва. 

- Прпслава Савиндана 27.01.2021. гпдине; 

- Свешана прпслава заврщетка за ушенике шетвртпг и псмпг разреда- 21. Пднпснп 25. Јуна 
2021. Гпдине; 

- Сппртски дани- тпкпм щкплске гпдине. 
 

Равнпмерна заступљенпст свих дана  у седмици: 
 10.11.2020.  (утпрак) радилп се пп расппреду пд петка. 
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6. ИЗВЕШТАЈ  П РАДУ СТРУЧНИХ, РУКПВПДЕЋИХ, УПРАВНИХ  
И САВЕТПДАВНИХ ПРГАНА ШКПЛЕ 

 
 

6.1. ИЗВЕШТАЈ П РАДУ СТРУЧНИХ ПРГАНА 
 

6.1.1. Наставничкп веће 
 

Време 
реализације 

Активнпсти/теме Начин 
реализације 

Нпсипци 
реализације 

Реализација 

 

 

 

СЕПТЕМБАР 

2020. 

-Извещтај п раду щкпле за 

предхпдну щкплску гпдину 

-Гпдищои план рада за текућу 

щкплску гпдину 

-Избпр пбласти Сампвреднпваоа 

за щкплску 2020/21.гпдину 

-Идентификација ушеника за 

дпдатну и  дппунску наставу и 

секције 

-седница, 

извещтаји 

 

 

- дпгпвпр, 

разгпвпр 

-извещтај п 

анкетираоу 

ушеника 

-директпр 
 
 
- директпр 
 
 
-педагпг, психплпг 
 
 
-педагпг 

Реализпванп 
 
 
Реализпванп 
 
 
Реализпванп 
 
 
Реализпванп 
 

НПВЕМБАР 

2020. 

-Анализа успеха и дисциплине на 

крају првпг трпмесешја 

- извещтај, 

разгпвпр 

-педагпг, 

директпр 

Реализпванп 
 

ЈАНУАР 

2021. 

-Анализа успеха и дисциплине на 

крају првпг пплугпдищта 

-Аналитишки преглед рада 

струшних актива 

 

-извещтај 
 
 
-извещтај, 

разгпвпр 

-директпр Реализпванп 
 

ФЕБРУАР 

2021.  

-Избпр учбеника за 2,3,6 и 7 

разред 

-дпгпвпр - директпр, 

рукпвпд. Стр.већа 

Реализпванп 
29.03.2021. 
на даљину  

 

 

АПРИЛ 

2021. 

-Шкплска такмишеоа-

прганизација, резултати 

-Анализа успеха и дисциплине на 

крају трећег класификаципнпг 

перипда 

-Прганизација екскурзија, ппсета 

и излета 

-дпгпвпр 

 

-извещтај 

 

-дпгпвпр 

-директпр 

 

- педагпг, 

директпр 

-директпр 

Реализпванп 
 
Реализпванп 
 
Није 
реализпванп 
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ЈУН 2021. 

ПРВА 

СЕДНИЦА 

-Прганизпваое припреме 

ушеника псмпг разреда за 

пплагаое заврщних испита 

-Припрема за упис ушеника псмпг 

разреда у средое щкпле 

-Награђиваое и ппхваљиваое 

ушеника за ппстигнуте резултате 

и избпр ушеника генерације 

-Анализа успеха и дисциплине за 

ушенике псмпг разреда 

-дпгпвпр 

 

 

-дпгпвпр 

 

-разгпвпр, 

дпгпвпр 

-извещтај 

-директпр, 

рукпвпдипци већа 

псмпг разреда 

-директпр, 

разредне 

старещине псмпг 

разреда 

- педагпг, 

директпр  

Реализпванп 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
Реализпванп 

 

 

 

ЈУН 2021. 

ДРУГА 

СЕДНИЦА 

-Анализа изведених екскурзија и 

Наставе у прирпди 

-Струшнп усаврщаваое 

наставника и струшних сарадника 

-Анализа успеха и дисциплине на 

крају щкплске гпдине  

-Припреме за израду Гпдищоег 

прпграма рада щкпле за щкплску 

2020/21. гпдину 

-Планираое фпнда шаспва и 

ппдела предмета на наставнике 

за наредну щкплску гпдину 

-Сампвреднпваое рада щкпле 

-извещтај 

 

-извещтај 

-извещтај 

 

-дпгпвпр 

 

-разгпвпр, 

дпгпвпр 

 

-извещтај 

- струшне впђе екс. 

 

-педагпг 

-педагпг, 

директпр  

 

-директпр 

 

-директпр 

 

-шланпви тима 

Није 
реализпванп 
 
Реализпванп 
 
Реализпванп 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
Реализпванп 
 
Није 
реализпванп 

 

 

АВГУСТ 

2021. Г. 

-Успех ушеника на ппправним 
испитима 
 
 
-Ппдела предмета на наставнике 
 
-Припрема за ппшетак нпве 
щкплске гпдине, прганизација 
рада 
-Усвајаое расппреда шаспва 

-извещтај 
 
 
 
-дпгпвпр, 
разгпвпр 
 
 
 
-дпгпвпр 
 

- педагпг, 
директпр  
 
 
-директпр 
 
 
 
 
-директпр 
 

Није 
Реализпванп 
јер није билп 
ппправних 
испита 
Реализпванп 
 
 
 
Реализпванп 
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6.1.2. Извештај Пдељенских већа 
 

Извещтај Пдељенскпг већа ПРВПГ, ДРУГПГ, ТРЕЋЕГ И ЧЕТВРТПГ РАЗРЕДА 
 

Време 
реализације 

Активнпсти/ теме Начин 
реализације 

Нпсипци 
Реализације 

Реализација  

  
СЕПТЕМБАР 

-Расппред дппунске, 
слпбпдних активнпсти,  
кпнтрплних вежби и 
рпдитељских састанака 
Инфпрмације п будућим 
првацима 
 
-Сарадое са већем 
8.разреда 

- Састанак, 
разгпвпр 
 
 
- Састанак, 
разгпвпр 
 
-Израда плана 
реализпваоа 
шаспва кпје држе 
предметни 
наставници у 4. 
Разреду 

Чланпви 
Oдељенскпг већа  
 
 
Чланпви 
Oдељенскпг већа 
1. разреда и ППС 
Предметни 
наставници и 
шланпви 
Oдељенскпг већа 
4.разреда 

Реализпванп 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
Реализпванп 

НПВЕМБАР -Успех и дисциплина 
ушеника на крају првпг 
класификаципнпг 
перипда  
 
 
 
-Нпвпгпдищои базар                     
( приредба) 
 
 
-Шкплски 
шасппис,,Светпсавац“ 
Дпбрптвпрна бпжићна 
приредба 

-Састанак, 
извещтаји  
предметних 
наставника, 
анализе, 
сугестије, 
предлпзи, 
-Дпгпвпр п 
припремаоу и 
нашину 
реализације  
-Пдабир радпва 
за ,,Светпсавац“ 

Чланпви 
Oдељенскпг већа  
 
 
 
 
 
Чланпви 
Oдељенских већа  
 
 
Чланпви 
Oдељенскпг већа 

Реализпванп 
 
 
 
 
 
 
Није 
реализпванп 
 
 
Реализпванп 
 
Није 
реализпванп 

ДЕЦЕМБАР - Шкплскп такмишеое из 
математике 

-Спрпвпђеое 
такмишеоа  
 

Чланпви 
Oдељенскпг већа 
3. и 4. разреда 

Реализпванп  
 
 

ЈАНУАР  -Пбележаваое 
Савиндана  
 
 
 
 
 

 -Пдељенски 
панп-ликпвна  и 
литерарна 
излпжба , 
казиваое песама 
и занимљивпсти 
п светпм Сави 

Чланпви 
Oдељенскпг већа  
 
 
 

Реализпванп 
 
 
 
 
 

ФЕБРУАР -Реализација плана и 
прпграма на крају првпг 
пплугпдищта 

-Извещтаји, 
анализе, 
предлпзи 

Чланпви 
Oдељенскпг већа  
 

Реализпванп у 
децембру 2020. 
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Утврђиваое и анализа 
успеха и дисциплине на 
крају првпг пплугпдищта 

-Извещтаји, 
анализе, 
предлпзи 

Чланпви 
Oдељенскпг већа  

Реализпванп у 
децембру 
 

АПРИЛ -Успех и дисциплине на 
крају трећег  
класификаципнпг 
перипда 
-Реализација плана и 
прпграма на крају 3. 
класификаципнпг 
перипда 
-Приредбе за пријем 
првака 
 
 
 

-Извещтаји(успех, 
дисциплина, 
такмишеоа) 
дискусије, 
анализе и  
предлпзи за 
ппбпљщаое  
-Извещтаји 
-Ппдела 
задужеоа за 
приредбу за 
прваке, дпгпвпр 
п  нашину 
сарадое са 
наставницима 

Чланпви 
Oдељенскпг већа  
  
 
Чланпви 
Oдељенскпг већа  
 
 
Чланпви 
Oдељенскпг већа 
4.разреда 

Реализпванп 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
Реализпванп у 
децембру- 
урађен 
прпмптивни 
видеп за 
предщкплце 

ЈУН -Успех и дисциплина на 
крају другпг  
пплугпдищта; 
 
-Реализација свих 
видпва  
васпитнп-пбразпвнпг 
рада; 
-Ппдела ушеника 
шетвртпг разреда ради 
фпрмираоа нпвих 
пдељеоа у петпм 
разреда 

-Извещтај, 
анализа, 
дискусија, 
дпгпвпр,  
-Извещтај, 
анализа, 
дискусија, 
дпгпвпр,  
-Анализа, 
дискусија, 
дпгпвпр 

Чланпви 
Oдељенскпг већа  
 
 
Чланпви 
Пдељенскпг већа 
 
 
Чланпви 
Oдељеоскпг 
већа 4. разреда. 
и ППС 

Реализпванп  
 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
Реализпванп 
такп щтп су 
ушитељи 4. 
разреда 
пппуоавали 
упитник а 
ППслужба 
врщила 
расппделу 

АВГУСТ -Припрема за ппшетак 
щкплске 2021/22. Гпдине 
 
-Ппдела задужеоа за 
наступајућу гпдину и 
израда месешних 
планпва и Плана  рада 
пдељенскпг већа за   
наступајућу щкплску 
гпдину 

-Састанци, 
дпгпвпр, 
разматраое, 
планираое и 
усвајаое плана 
рада и расппреда 
наведених 
активнпсти 
 
 

Чланпви 
Oдељенских већа  
 
Чланпви 
Oдељенских већа  
 

Реализпванп 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
 

Начин праћеоа: присуствпваое састанцима  и увид у записнике Пдељенских већа  
Нпсипци праћеоа: директпр,  педагпг и психплпг щкпле 
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Извещтај Пдељеоскпг већа ПЕТПГ, ШЕСТПГ, СЕДМПГ  И ПСМПГ РАЗРЕДА 
 

Време 
реализације 

Активнпсти/ теме Начин 
реализације 

Нпсипци 
Реализације 

Реализација  

 
 

АВГУСТ 
СЕПТЕМБАР 

2020. 

- Разматраое и усвајаое 
плана рада пдељеоскпг 
већа за текућу щкплску 
гпдину 
- Утврђиваое расппреда 
рада писмених и 
кпнтрплних задатака 
- Утврђиваое расппреда 
дппунске и дпдатне 
наставе и слпбпдних 
ушенишких активнпсти 

 
 
 

-Анализа, 
дпгпвпр 

 
 
 

Рукпвпдипци 
пдељеоских 

већа (пдељеоске 
старещине) 

 
 
 
Реализпванп 

 
 

НПВЕМБАР 
2020. 

- Анализа рада у 
пдељеоу и преглед 
недпвпљних пцена 
-Анализа реализације 
дппунске и дпдатне 
наставе и слпбпдних 
ушенишких активнпсти 

 
 

-Извещтај, 
анализа 

 
 

Рукпвпдипци 
пдељеоских 

већа (пдељеоске 
старещине) 

 
 
 
Реализпванп 

 
 
 
 
 
 
 

ФЕБРУАР 
2021. 

- Утврђиваое пцена из 
наставних предмета и 
владаоа ушеника на 
крају првпг пплугпдищта 
- Утврђиваое ппщтег 
успеха ушеника на крају  
првпг пплугпдищта 
- Анализа реализације 
Шкплскпг прпграма рада  
у првпм пплугпдищту 
- Уппзнаваое наставника 
са прпгрампм струшнпг 
усаврщаваоа у тпку 
зимскпг распуста 
- Прганизација щкплских 
и ппщтинских такмишеоа 
у 2020/21.г 
- Текућа питаоа 

 
 
 
 
 
 
 

-Извещтај, 
анализа  

 
 
 
 
 
 
 

Рукпвпдипци 
пдељеоских 

већа, 
председници 
струшних већа 

Реализпванп у 
децембру збпг 
измене 
Правилника п 
календару п-в. 
Рада услед 
епидемије 
 
 
 
 
 
 
Реализпванп у 
складу са 
календарпм 
такмишеоа 
МПНТР 

 
 
 
 

АПРИЛ 
2021. 

- Анализа рада у 
пдељеоу и преглед 
недпвпљних пцена 
- Анализа спрпведених 
такмишеоа из наставних 
предмета и СА 
- Прганизација 
прплећнпг крпса, 

 
 
 
-Анализа, 
дпгпвпр 

 
 

 
Рукпвпдипци 
пдељеоских 

већа, 
председници 
струшних већа 

 
 
 
Реализпванп  



26 
 

прплећнпг излета и 
екскурзије ушеника 
- Текућа питаоа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЈУН 2021. 

-Анализа успеха  на крају 
псмпг разреда  
-Прганизација 
ппправних испита  и 
заврщнпг испита 
-Утврђиваое предлпга за 
ппхвале,награде и ђака 
генерације 
- Утврђиваое пцена из 
наставних предмета и 
владаоа ушеника на 
крају другпг 
пплугпдищта 
- Утврђиваое ппщтег 
успеха ушеника на крају 
другпг пплугпдищта 
- Утврђиваое предлпга 
за ппхвале награде и 
казне ушеника 
- Анализа реализације 
Шкплскпг прпграма рада 
у тпку щкплске гпдине 
- Прганизација 
припремне наставе и 
ппправних испита за 
ушенике кпји су упућени 
на ппправни испит 

-извещтај, 
анализа, 
дпгпвпр, 
састанак 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Извещтај, 
анализа, дпгпвпр 

Рукпвпдипци 
пдељеоских 
већа, 
председници 
струшних већа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рукпвпдипци 
пдељеоских 
већа, 
председници 
струшних већа 

Реализпванп 
 
Реализпванп 
 
 
Реализпванп 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
Реализпванп 
 
 
Реализпванп 
 
 
Није 
реализпванп јер 
није билп 
ушеника кпји су 
пали на 
ппправни испит 

 
АВГУСТ 
2021. 

- Утврђиваое успеха 
ушеника ппсле пдржаних 
ппправних испита 

-Извещтај, 
анализа 

Рукпвпдипци 
пдељеоских 

већа 

Није 
реализпванп јер 
није билп 
ппправних 
испита 

П свим састанцима пдељеоских већа редпвнп је впђен записник у разреднпј коизи, а најважније 

активнпсти и резултати рада у пдељеоу изнети су на Наставнишкпм већу. Неппсреднп праћеое 

реализације пвпг прпграма су врщили рукпвпдипци пдељеоских већа и Педагпщки кплегијум. 
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6.1.3. Извештај Стручних већа 

СТРУЧНП ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ИСТПРИЈЕ, ГЕПГРАФИЈЕ И ВЕРСКЕ НАСТАВЕ 
 

Председник Стручнпг већа: Маркп Кпвачевић 

Планирап 
време 
реализације  

Активнпсти-теме Начин реализације Нпсипци 
реализације 
 

Реализација 

Август 

-Избпр председника Струшнпг 
већа 
-Кпнашна ппдела шаспва 
-Дпгпвпр пкп угледних шаспва 
-Усвајаое Плана рада 
Струшнпг већа 

Дпгпвпр, састанак 

Чланпви 
струшнпг 
већа: 
- Маркп 
Кпвашевић 
 
- Рпдпљуб 
Арсенијевић 
 
- Митар Јпвић 
 
- Драгана 
Јевђенић 
 
- Слпбпданка 
Милинкпвић 
 
- Aлександра 
Малещевић 

21. августа 
2020. гпд. 

Септембар 

- Настава у време пандемије 
Covid-19 
- Предлпзи за набавку 
наставних средстава 

Дпгпвпр, састанак 

23. 
септембра 
2020. гпд. 

27. пктпбра 
2020. гпд. 

Пктпбар 
- Угледни шас: Први српски 
устанак 

Извпђеое угледнпг 
шаса, анализа накпн 

пдржанпг шаса 

27. пктпбра 
2020. гпд. 

Нпвембар 
- Угледни шас: Први балкански 
рат 

Извпђеое угледнпг 
шаса, анализа накпн 

пдржанпг шаса 

није 
реализпванп 

Децембар 
-Дпгпвпр пкп семинара 
-Припрема ушеника за 
такмишеоа 

Дпгпвпр, састанак 
17. децембра 

2020. гпд. 

Март 

-Извещај са семинара 
-Разгпвпр п резултатима са 
пдржаних такмишеоа 

Извещтај, састанак 

није 
реализпванп 

18. марта 
2021. гпд. 

Април 
- Избпр учбеника за 8. разред  

Дпгпвпр, састанак 
18. марта 
2021. гпд. 

Мај 
-Угледни шас: Гепграфија краја 

Дпгпвпр, састанак 
није 

рализпванп 

Јун 

-Извещтај председника 
Струшнпг већа п реализацији 
Плана рада Већа 
-Прелиминарна ппдела шаспва 
на предмете и наставнике 

 24. јуна 2021. 

Анализа: Струшнп веће је пве щкплске гпдине је радилп у измеоеним услпвима услед пандемије 
SARS-KoV-2 вируса. Збпг ппвремених прпмена у прганизацији наставе (кпмбинпвани мпдел-пптпуна 
настава на даљину) билп је пптребнп некпликп пута пдржати и ванредне седнице, шак и две седнице 



28 
 

пдржати пнлајн. Укупнп је пдржанп 9 седница и присуствп на оима наставника билп је на 
задпвпљавајућем нивп, а пдсутни наставници су на време пправдавали свпје пдсуствп.  

 
Ппшетак гпдине је ппшеп упбишајеним активнпстима Струшнпг већа (избпр председника Струшнпг већа, 
кпнашна ппдела шаспва, дпгпвпр пкп угледних шаспва и усвајаое Плана рада Струшнпг већа), а на првпј 
следећпј седници Струшнп веће је разгпваралп п реализацији наставе у услпвима пандемије.  
 
Пве щкплске гпдине збпг пандемије Covid-19 кпја је услпвила рад пп ушипницама, а не у кабинетима, 
захтев за набавку наставних средстава бип је усклађен са тпм ситуацијпм. Припритет набавке била је 
набавка рашунара за пне ушипнице у кпјима се пдржава настава, а не ппседују рашунаре (пример: кабинет 
музишке културе) и веб-камере за пдржаваое пнлајн наставе у услпвима кпмбилпванпг мпдела наставе а 
за групу ушеника кпја није на неппсреднпј настави.  
 
Струшнп веће анализиралп је резултат са завщнпг испита ушеника VIII разреда щкплске 2019/2020. гпдине. 
На пснпву пве анализе дпгпвпрене су мере да се направи план рада припремне наставе и да се у тпку 
наставе шещће планира тестираое ушеника са задацима пп мпделу слишним задацима на заврщнпм 
испиту. Друга мера је пдмах реализпвана, а прва мера је реализпвана у месецу мају. 
 
Наставници шланпви Струшнпг већа пве щкплске гпдине ппсетили су семинари кпји је бип у прганизацији 
Шкпле: Активнп-пријентисана настава - метпде и технике ушеоа. Наставник Маркп Кпвашевић пдржап је у 
петак 23. пктпбра 2020. гпдине угледни шас у пдељеоу VII-3 група Б на тему Први српски устанак, дпк 
пстали планирани угледни шаспви збпг нередпвних прилика нису пдржани пве щкплске гпдине. 
 
Припрема ушеника за такмишеое пбавили су наствници кпји су имали ушенике кпји су се изјаснили да 
желе да ушествују на такмишеоу. Збпг епидемиплпщке ситуације припреме се углавнпм пдвијала такп щтп 
се са ушеницима радилп пнлајн. Ушеници на Ппщтинскпм такмишеоу из истприје псвпјили су једнп 1. 
местп (Ђпрђе Димитријевић) и  једнп 3. местп (Лука Јпванпвић). Пба ушеника су ушеници 8. разреда, а на 
Пкружнпм такмишеоу нису избприли пласман на републишкп такмишеое. Такмишеое из гепграфије пве 
щкплске гпдине из епидемиплпщких разлпга су птказана. 
 
Струшнп веће је пве щкплске гпдине изврщили и избпр учбеника за 7. и 8. разред. Учбеници за 7. разред 
су пстали исти пни кпри су кприщћени и пве щкплске гпдине, а измеоени су самп учбеници за 8. разред 
јер су изабрани учбеници кпји су у складу са нпвим прпгрампм наставе и ушеоа. 
 
Услед лпщих резултата на прпбнпм заврщнпм испиту Струшнп веће је дпнелп мере да се предстпјеће 
време искпристи какп би се ушеници щтп бпље припремили за заврщни испит, какп на шаспвима у щкпли, 
такп и уз ппмпћ дпмаћих задатака. На шаспвима припремне наставе пажоа је ппсвећена највище на 
типпве питаоа кпја су ушеницима била најтежа, а ппсебнп на градивп кпје је пбрађиванп у време наставе 
на даљину у тпку 7. и 8. разреда. 
 
Струшнп време анализиралп је пдлуке са седнице Педагпщкпг кплегијума пдржане 20. априла 2021. 
гпдине у вези реализацији и успеха ушеника псмпг разреда на прпбнпм заврщнпм испиту. Предлпжене 
мере су у међувремену спрпведене. 
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СТРУЧНП ВЕЋЕ НАСТАВНИКА СТРАНИХ ЈЕЗИКА 
 

 Председник стручнпг већа: Ивана Кпвачевић 

Предвиђенп
време 
реализације  

Активнпсти/ теме Начин реализације 
 

Нпсипци 
реализације 
 

Време 
реализације 

Август Ппдела предмета на 
наставнике 
 
Припрема за ппшетак 
щкплске 2020/21. 
 
Усаглащаваое термина 
за израду писмених 
задатака 

-дпгпвпр, 
инфпрмисаое, 
неппсредна 
сарадоа, сугестије, 
анализа, дискусија, 
замерке, исправке, 
закљушци 
 

Ана Драгпјлпвић, 
Татјана Ђурић, 
Славица Маркпвић,  
Плгица Филиппвић, 
Драгана Иванпвић, 
Ивана Кпвашевић, 
Драгана Никплић 

27. августа  
2020. гпдине 

Актив ушитеља ПШ 
‘Свети Сава’ 

-дпгпвпр, 
инфпрмисаое, 
неппсредна 
сарадоа 

Татјана Ђурић, 
Славица Маркпвић 

27. августа  
2020. гпдине 

Септембар Учбеници и наставна 
средства у настави 
страних језика 

-дпгпвпр, 
инфпрмисаое, 
сугестије, закљушци 

шланпви Струшнпг 
већа 

17. септембра 
2020. гпдине 

Пктпбар 
 
 

Дппунска и дпдатна 
настава 

-неппсредна 
сарадоа, 
дискусија, 
презентација, 
извещтај, 
дискусија, анализа 

шланпви Струшнпг 
већа 
 

22. пктпбра 
2020. гпдине 

Децембар Припрема за 
такмишеое ушеника 
псмпг разреда 

-израда тестпва, 
дискусуја, 
сугестије, 
неппсредна 
сарадоа, анализа, 
извещтај 

шланпви Струшнпг 
већа 
 
 
 
 

22. пктпбра 
2020. гпдине 

Март Анализа резултата 
такмишеоа 

-анализа 
извещтаја, 
закљушци, 
дискусија 

шланпви Струшнпг 
већа 

27. априла 
2021. гпдине 
 
 

Мај Избпр учбеника за 3, 4, 
7. и 8. разред 

-дпгпвпр 
 

шланпви већа 18. марта 
2021. гпдине 

Јун Анализа рада Струшнпг 
већа наставника 
страних језика. 
 
Дпгпвпр у вези са 

 -анализа 
извещтаја, 
инфпрмисаое, 
сугестије, 
дискусија, 

шланпви Струшнпг 
већа 

2. јула 2021. 



30 
 

задужеоима за 
щкплску 2021/22. 
гпдину. 
Избпр нпвпг 
председника Струшнпг 
већа 

закљушци, замерке 
 
 
-гласаое 

Aнализа рада Струшнпг већа:  
Струшнп веће наставника страних језика пве щкплске гпдине пдржалп је 7 редпвних и ванредних 

седница и присуствп на оима наставника билп је на задпвпљавајућем нивп, а пдсутни наставници су на 
време пправдавали свпје пдсуствп. Струшнп веће је пве щкплске гпдине радилп у измеоеним услпвима 
услед пандемије SARS-KoV-2 вируса.  

 
Ппшетак гпдине је ппшеп упбишајеним активнпстима Струшнпг већа (ппдела предмета на 

наставнике, припрема за ппшетак щкплске 2020/2021, усаглащаваое термина за израду писмених 
задатака, сарадоа са активпм ушитеља), а на првпј следећпј седници Струшнп веће је разгпваралп п 
учбеницима кпји ће бити кприщћеоени тпкпм пве щкплске гпдине и п набавци наставних средстава. 
Набавка нпвих наставних средстава у тпку пве щкплске гпдине биће у маопј мери, у складу са нпвим 
нашинпм рада у щкплама услпвљеним пандемијпм кпрпна вируса. 
 

Струшнп веће је разгпварап п извпђеоу дпдатне и дппунске наставе. Настава дпдатне наставе била 
је искприщћена за припрему ушеника за такмишеое, а дппунска настава је прганипвана у зависнпсти пд 
пптреба ушеника. 
 

Наставници шланпви Струшнпг већа пве щкплске гпдине ппсетили су семинар кпји је бип у 
прганизацији Шкпле: Активнп-пријентисана настава - метпде и технике ушеоа. Наставник Маркп 
Кпвашевић пдржап је у петак 23. пктпбра 2020. гпдине угледни шас у пдељеоу VII-3 група Б на тему Први 
српски устанак, дпк пстали планирани угледни шаспви збпг нередпвних прилика нису пдржани пве 
щкплске гпдине. 
 

Струшнп веће је пве щкплске гпдине изврщилп и избпр учбеника за 3, 4, 7. и 8. разред. Учбеници 
за 3. и 7. разред су кприщћени прпщле гпдине и сада је изврщен кпнашан избпр, а изабрани су учбеници 
за 8. разред кпји ће бити кприщћени наредне щкплске гпдине накпн шега ће бити изврщен кпнашан избпр. 
 

Струшнп веће је извещтенп п пдлукама са седнице Педагпщкпг кплегијума пдржане 20. априла 
2021. гпдине у вези реализације и успеха ушеника псмпг разреда на прпбнпм заврщнпм испиту. Ппщтп 
ушеници на заврщнпм истипту не пплажу стране језике предлпжене мере Педагпщкпг кплегијум се не 
пднпсе на пвп Струшнп веће. 
 

На свпјпј седници Струшнп веће је анализиралп и рад дпдатне и дппунске наставе, са ппсебним 
псвртпм на резултате са такмишеоа тпкпм пве щкплске гпдине. 
 

На ппследопј седници Струшнпг већа изврщена је прелиминарна ппдела предмета и шаспва на 
наставнике за наредну щкплску гпдину и за председника струшнпг већа за наредну щкплску гпдину 
изабрана је: Плгица Филиппвић. 
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СТРУЧНП ВЕЋЕ НАСТАВНИКА МУЗИЧКЕ И ЛИКПВНЕ КУЛТУРЕ 
 
  Председник Стручнпг већа: Велибпр Филиппвић 

Време 
реализац
ије 

Активнпсти/ теме Начин реализације: Нпсипци 
активнпсти 

 
Реализација 

АВГУСТ-
ПКТПБАР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СЕПТЕМБ
АР - ЈУН 

-Дпнпщеое плана рада 
Већа за щкплску 
2020/21.гпдину 
-Израда Гпдищоег плана 
рада за щкплску 
2020/21. гпдину 
-Анализа ппредељеоа 
ушеника за пбавезне 
избпрне предмете и 
секције 
-Избпр песама и техника 
рада на секцијама 
- Израда мурала у щкпли 

 
-Састанак Већа 
 
-Састанак Већа 
 
 
-Анкетираое ушеника 
(прпвера слуха) 
 
-Састанак Већа са 
директпрпм и 
ппмпћникпм 
директпра щкпле 

-Председник 
већа 
 
-Наставници 
 
 
-Наставници и 
педагпг щкпле 
 
-Наставници, 
директпр и 
ппмпћник 
директпра 
щкпле 

Реализпванп 
 

 
Реализпванп 

 
 

Реализпванп 
 
 
 

Реализпванп 
 
 

Реализпванп 

НПВЕМБА
Р- 
ДЕЦЕМБА
Р 

- Хпризпнтална  тематска 
кпрелација на тему:  
„Јесен...“ 
-Уппзнаваое са 
прпграмима 
акредитпваних 
семинара и дпгпвпр п 
ушещћу на оима, крпз 
вебминаре... 
- Припрема за јавне 
наступе 

-Састанак Већа 
 
 
 
-Прпбе хпра и 
пркестра, избпр 
радпва 

-Наставници 
 
 
 
-Наставници 

Реализпванп 
 
 
 

Реализпванп 
 

 
 
 

Није 
реализпванп 

ЈАНУАР- 
МАРТ 

-Прпслава Савиндана 
 
-Излпжба радпва 
-Извещтај са ппсећених 
семинара 
-Избпр тема за 
такмишеое 

-Приредба и излпжба 
радпва 
 
-Састанак Већа 
-Састанак и дпгпвпр 

-Наставници, 
ушеници 
-Наставници 
-Наставници 

Није 
реализпванп 
Реализпванп 

 
Реализпванп 

 
Реализпванп 

АПРИЛ- 
МАЈ 

- Хпризпнтална  тематска 
кпрелација на тему:  

Прплећеи  Васкрс - нпвп 
рађаое 
- Излпжба ликпвних 
радпва ушеника  у 
Градскпј библиптеци 
 

-предаваое 
 
 
 
 

-Ирена 
Радпванпвић 
-Велибпр 
Филиппвић 
 
-Радпмир 
Ђуканпвић 
(прг) 

Није 
реализпванп 

Није 
реализпванп 

 
Није 

реализпванп 

ЈУН- -Анализа рада Већа у -Састанак Већа -Председник Реализпванп 
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АВГУСТ щкплскпј 2020/21. 
гпдини 
-Анализа успеха ушеника 
са јавних наступа 
-Ппдела пдељеоа на 
наставнике и предлпг 
задужеоа за щкплску 
2021/2022. гпдину 

 
 
-Састанак Већа 
 
-Састанак Већа са 
директпрпм и 
ппмпћникпм 
директпра щкпле 

већа 
 
-Председник 
Већа 
-Директпр 
щкпле 

 
 

Реализпванп 
 

Реализпванп 
 
 

 
 
  СТРУЧНП ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ПРИРПДНИХ НАУКА (ФИЗИКА, ХЕМИЈА, БИПЛПГИЈА) 
  
Председник стручнпг већа:  Ирена Јакић 

Време 
реализаци
је 

Активнпсти/ теме Начин реализације Нпсипци 
Реализације 

Реализациј
а  

Септембар 
 

-Разрада глпбалних гпдищоих 
планпва рада;израда пперативних 
планпва рада,планираое набавке 
наставних средстава;израда 
пбразаца за евиденцију п успеху 
ушеника у ппступку пцеоиваоа; 

Дпгпвпр,дискусија-
разгпвпр; 
 
 
 
Састанак,дпгпвпр-
дискусија 

Чланпви 
струшнпг већа 
 
 
Чланпви 
струшнпг већа 

Реализпва
нп 
 
 
 
 
Реализпва
нп 

Пктпбар -Прганизпваое дпдатне и 
дппунске наставе(ппсле 
спрпведене анкете); 
-Ппсета сајму коига и ушила у 
Бепграду;-Анализа резултата 
заврщнпг испита из физике,хемије 
и биплпгије; 
-Семинар-Дигитална ушипница 

-Састанак,присуствп 
 
 
-Састанак,дпгпвпр 
 
 
 
-Састанак већа 

Чланпви 
сртушнпг већа; 
-Чланпви 
струшнпг већа; 
 
Чланпви 
струшнпг већа: 
Љиљана 
Екмещшић, 
Дана 
Маркпвић, 
Таоа 
Радпванпвић 

Реализпва
нп 
 
 
Није 
реализпва
нп (ппсета 
сајму 
коига) 
 
Семинар 
реализпва
н 

Нпвембар -Анализа успеха ушеника на првпм 
класификаципнпм перипду и 
прпблеми везани за савладаваое 
градива из пвих предмета 

-Састанак, анализа, 
дискусија 

Председник 
струшнпг већа 

Реализпва
нп 

Децембар Пппис наставних средстава у 
кабинетима пвих предмета 

Извещтај Чланпви 
струшнпг већа 

Није 
реализпва
нп услед 
птежаних 
услпва 
рада у 
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пандемији 

Јануар-
фебруар 

-Шкплска такмишеоа из 
биплпгије,физике и хемије; 
-Угледни шас-Стаблп живпта-
вежба; 
-Угледни шас-Раздвајаое састпјака 
смеща(декантпваое,цеђеое,пдва
јаое магнетпм)-вежба; 
-Семинар-Демпнстраципни 
пгледи и експерименталне вежбе 
из физике за наставнике у 
пснпвним и средоим щкплама 

-Ушещће,такмишеое 
 
Разгпвпр,дискусија,анал
иза; 
Разгпвпр,дискусија,анал
иза 
Семинар-присуствп 

-Чланпви 
струшнпг већа 
-Дана 
Маркпвић 
-Таоа 
Радпванпвић 
-Љиљана 
Екмещшић 
 

Реализпва
нп 
такмишеое 
из физике 
и хемије, 
из 
биплпгије 
није 
реализпва
нп 
-Није 
реализпва
нп 
-Није 
реализпва
нп 
-Није 
реализпва
нп 

Март -Ушещће на ппщтинским и 
пкружним такмишеоима из 
физике,хемје и биплпгије; 
-Угледни шас: 
1.Зависнпст електришне струје пд 
наппна(табеларни и графишки 
приказ); 
2.Зависнпст електришне струје пд 
птппра(табеларни и графишки 
приказ); 
-Семинар-ЗПП-ЕКП радипница 

Израда и преглед 
задатака у кпмисијама 
 
 
Разгпвпр,анализа,дискус
ија 
 
 
 
Семинар-присуствп 

Наставници 
предмета 
прирпдних 
наука 
 
Љиљана 
Екмещшић 
 
 
 
Ирена Јакић 

Такмишеоа 
реализпва
на из 
физике и 
хемије,из 
биплпгије 
није 
реализпва
нп 
такмишеое 
ап ни 
угл.шас ни 
семинар 

Април -Извещтај п семинару из физике; 
-Извещтаји п ппсећеним 
семинарима; 
-Угледни шас-Рециклажа; 
-Семинар-Наставна секција из 
хемије 

Извещтај,анализа 
 
Извещтај,анализа 
 
Разгпвпр,анализа,дискус
ија 
Семинар-присуствп 

Љиљана 
Екмещшић 
Чланпви 
струшнпг већа 
Ирена Јакић 
Невенка 
Стпјадинпвић 
и Таоа 
Радпванпвић 

Није 
реализпва
нп 
Није 
реализпва
нп 
Није 
реализпва
нп 

Мај -Ппсета ушеника 8.разреда ХЕ 
Перућац и развпјнпм ппстрпјеоу 
у Бесерпвини 

Прганизпваое 
ппсете,дпгпвпр 

Наставник 
физике и 
наставник 
хемије 

Није 
реализпва
нп 

Јун Ппсета ушеника 8.разреда НП Тара Прганизпваое ппсете Дана Реализпва
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у циљу уппзнаваоа са црвеним 
кљигама флпре и фауне; 
-Прелиминарна ппдела шаспваза 
следећу щкплску гпдину; 
-Анализа рада струшнпг већа и 
израда извещтаја п раду већа 

 
 
Дпгпвпр 
 
 
 
 
Анализа дпгпвпр 

Маркпвић,Ире
на Јакић 
 
Чланпви 
струшнпг већа 
 
Чланпви 
струшнпг већа 

нп 
 
 
Делимишн
п 
реализпва
нп 
Реализпва
нп 

Анализа рада Струшнпг већа:  

Тпкпм щкплске гпдине рад струшнпг већа увелпкп је бип пнемпгућен ппстпјећпм ситуацијпм кпја је 

настала кап ппследица пандемије кпрпна вируса.Тпкпм неппсреднпг бправка деце у щкпли збпг 

специфишнпг расппреда  ушипница и ппјединашних  пдељеоа, бип је пнемпгућен бправак у кабинетима 

прирпдних наука.Ппщтинска и пкружна такишеоа из физике и хемије су реализпвана и ушеници су 

ппстигли запажене резултате .Из биплпгије ,пдлукпм Друщтва биплпга Србије и наставника 

биплпгије,ниједнп пд такмишеоа није реализпванп.Наставници биплпгије су били мищљеоа да ушеници 

нису били у равнпправнпм пплпжају услед шега би такмишеое билп непбјективнп и не би дп изражаја 

дпщли пни најбпљи ушеници.Семинар –Дигитална ушипница,је прщла и Ирена Јакић,ппред планираних 

наставника у другпм кругу семинара кпји је реализпван тпкпм априла .Сви наставници из групе предмета 

прирпдних наука су савладали и прпграм пбуке за кприщћеое апликацје кпја пмпгућава прегледаое 

заврщнпг испита-кпмбинпванпг теста.На крају јуна је изведена и ппсета  излпжбенп-едукативнпм 

прпстпру  у пквиру Н.П.Тара (15 ушеника из три пдељеоа 8.разреда) где су деца ппгледала филм и 

уппзнали се са црвеним коигама флпре и фауне кпје се налазе у пквиру пвпг Наципналнпг парка.Пппис 

наставних средстава ће бити урађен тпкпм септембра наредне щкплске гпдине. 

СТРУЧНП ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ФИЗИЧКПГ ВАСПИТАОА 
 
   Председник Стручнпг већа: Ппппвић Бранка 

Време 
реализације 

Активнпсти/ теме Начин 
реализације 

Нпсипци 
Реализације 

Реализација  

АВГУСТ 
2020. 
 
 

Aнализа рада струшнпг 
већа за прптеклу щк.гпд 

Састанак, 
дпгпвпр 

Чланпви 
Струшнпг  већа 
 

Реализпванп 

СЕПТЕМБАР 
2020. 
 

Дпнпщеое плана рада 
Већа за щкплску 
2020/2021.гпдину 
Набавка наставних       
средстава за наставу 
физишкпг васпитаоа 
 

Дпгпвпр п раду и 
задужеоа за 
текућу щк.гпд. 
Састанак, 
дпгпвпр 

Чланпви 
Струшнпг  већа 
 
Шкпла и лпкална 
заједница 
 

Реализпванп 
 
 
Реализпванп 

ПКТПБАР 
2020. 
 
 

Прганизпваое сппртскпг 
дана за ушенике у пквиру 
дешије недеље 
 
 

Састанак, 
дпгпвпр 
 
 
 

Чланпви 
Струшнпг  већа 
 
 
 

Збпг 
епидемиплпщке 
ситуације није 
реализпванп 
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Реализпванп Ппщтинскп 
такмишеое из стп- 
тениса 

Такмишеое Бранка Ппппвић Реализпванп 

НПВЕМБАР 
2020. 
 

Припрема за такмишеоа Састанак, 
дпгпвпр 

Чланпви струшнпг 
већа 

Реализпванп 

 
ДЕЦЕМБАР 
2020.- 
ЈАНУАР 
2021. 

Припрема ушеника ради 
пствариваоа щтп бпљих 
резултата на 
предстпјећим 
такмишеоима 

Састанак, 
дпгпвпр, 
припрема 
 
 
 

Чланпви 
Струшнпг  већа 
 
 
 
 

Реализпванп 
делимишнп, 
збпг 
епидемиплпщке 
ситуације и пн 
лајн наставе у 
децембру 

 
МАРТ 2021. 
 

Заврщне припреме 
ушеника за ушещће на 
такмишеое 
 
 

-Састанак, 
анализа, дпгпвпр 
 
 

Чланпви 
Струшнпг  већа 
 
 
 

Ппщтински 
Актив 
наставника  
Ф.З.В.дпнеп је 
пдлуку да 
непрганизује 
такмишеоа збпг 
епидемиплпщке 
ситуације и пн -
лајн наставе 

МАРТ-  
АПРИЛ 
2021. 
 

Настава на даљину 
Настава на даљину 
Угледни шаспви 

Пнлајн настава Чланпви 
Струшнпг  већа 
 

 
Није 
реализпванп 

МАЈ 2021. 
 
 

Крпс није пдржан збпг 
епидемиплпщке 
ситуације 
 
Излет за ушенике 5.и 
6.разреда није 
реализпван збпг 
епидемиплпщке 
ситуације 

Састанак 
анализа, 
дпгпвпр 

Чланпви 
Струшнпг  већа 

 
 
Није 
реализпванп 
 
 
 

ЈУН 2021. 
 
 

Анализа рада и успеха 
ушеника на такмишеоу 
( Пдржанп самп 
такмишеое из стпни 
тениса 

-Састанак, 
разгпвпр, 
анализа, 
дискусија 

Чланпви 
Струшнпг  већа 

реализпванп 

Анализа рада Струшнпг већа: 

Укупнп је пдржанп девет седница .Ппшетак  је ппшеп упбишајеним активнпстима Струшнпг већа, 

кпнашнпм ппделпм шаспва и секција и усвајаоем плана рада Струшнпг већа. Струшнп веће је разгпваралп п 

реализацији наставе у услпвима пандемије. Разгпваралп се п набавци наставних средстава. 

Најнеппхпдније је билп набавка фудбалских лппти. 
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У пквиру Дешије недеље бип је планиран сппртски дан и такмишеое међу пдељеоима. Збпг 

епидемиплпщке ситуације  није пдржанп такмишеое између пдељеоа , пдржанп је индивидуалнп пп 

групама. У пктпбру је пдржанп Ппщтинскп такмишеое из стпни тениса. Наща щкпла је била дпмаћин . 

Нащи  пипнири су заузели IV местп екипнп  Василије Васиљевић и Урпщ Маријанпвић,  II ,местп 

ппјединашнп је заузеп  Алекса Илић . Пипнирка Ивана Максимпвић III местп  ппјединашнп , сви ушеници 

VIII/1Ппщтински активи наставника Ф.З.В. је дпнеп пдлуку да се не прганизују ппщтинска такмишеоа из 

кплективних сппртпва збпг епидемиплпщке ситуације. Крпс није пдржанан такпђе збпг епидемиплпщке 

ситуације. Угледни шаспви ниски пдржани . Излет за ушенике V и VI разреда није пдржанан збпг 

епидемиплпщке ситуације. Наставници Струшнпг већа пве щкплске гпдине ппхађали су семинаре пн лајн 

Дигитални ушипница . 

СТРУЧНП ВЕЋЕ НАСТАВНИКА СРПСКПГ ЈЕЗИКА                                    
 
   Председник Стручнпг већа наставника српскпг језика: Јелена Иванпвић 

Време  
реализације 

Активнпсти и закључци Начин 
реализације 

Реализатпри Реализација 

Август 

 

- Расппдељена задужеоа 

за редпвне шаспве и 

секције  

- Разматрани прпблеми 

планираоа наставе 

- Набављена пптребна 

литература 

- Дпгпвпренп какп 

саставити иницијалне 

тестпве 

- Усвпјени планпви рада 

секција и дпдатне наставе 

- Направљен расппред 

кпнтрплних и писмених 

задатака, истакнут на 

пгласну таблу 

Разгпвпр, 

инфпрмисаое, 

дискусија 

Чланпви 

Струшнпг 

већа: 

Мирјана 

Јпванпвић, 

Јелена 

Иванпвић и 

Биљана 

Савељић 

Реализпванп 

 

Реализпванп 

Реализпванп 

 

Реализпванп 

Реализпванп 

 

Реализпванп 
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Пктпбар 

 

- Сајам коига пве гпдине 

није пдржан 

-Дпгпвпренп је п избпру и 

предаји материјала за 

Светпсавац 

- Пдлушенп је да се 

приредба ппвпдпм 

Савиндана неће пдржати 

пве кпдине збпг ванредне 

ситуације 

- Мирјана Јпванпвић није 

пдржала угледни шас 

-Утврђен прпграм рада 

једнпсменске наставе и 

анализиран дпсадащои 

рад 

Извещтаваое, 

презентација, 

дискусија 

Чланпви 

Струшнпг 

већа 

Није реализпванп 

Реализпванп 

 

Није реализпванп 

 

Није реализпванп 

 

Реализпванп 

Децембар  - На Републишкпм 

зимскпм семинару 

ушествпваће сви шланпви 

Већа јер се пве гпдине 

семинар пдржава пнлајн 

- Приредба за  Савиндан 

се дефинитивнп неће 

пдржавати пве гпдине 

- Анализиран рад секција 

и планирана прганизација 

предстпјећих такмишеоа 

- Дискутпванп п 

прпблемима наставе у 

првпм пплугпдищту; 

закљушенп је да ћемп 

ппкущати да неким 

инпвацијама рещимп 

прпблем 

незаинтереспванпсти за 

наставу кпд ппјединих 

ушеника(драматизацијпм, 

веб-презентацијпм...) 

Извещтај, 

дискусија, 

презентација, 

разгпвпр, 

припрема, 

извпђеое, анализа 

шаса 

Чланпви 

Струшнпг 

већа 

Реализпванп 

 

Није реализпванп 

 

Реализпванп 

 

Реализпванп 
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Фебруар 

 

- Са Републишкпг зимскпг 

семинара прикупљени су 

разлишити кприсни 

материјали и разматране 

мпгућнпсти примене 

стешених знаоа и 

вещтина;   

- Дпгпвпр п прагнизпваоу 

такмишеоа и изради 

тестпва за щкплскп 

такмишеое; прпппзиције 

исте кап и претхпдних 

гпдина 

- Пдлушенп да се щкплскп 

такмишеое из српскпг 

језика и такмишеое у 

рецитпваоу пдрже 

ппшеткпм марта 

Извещтај, 

дискусија, 

разгпвпр 

Чланпви 

Струшнпг 

већа 

Реализпванп 

 

 

 

Реализпванп 

 

 

 

Реализпванп 

 

Март - Пдлушенп да учбеници 

буду за пети и щести 

разред Вулкан 

издаващтва, а за седми и 

псми разред издаваша 

Klett 

-Ппщтинскп такмишеое из 

српскпг језика  и у 

рецитпваоу je пдloženo do 

daqweg збпг ванреднпг 

стаоа;  

-Свешанпсти ппвпдпм 

Дана ћирилице неће бити 

пбележена у нащпј щкпли 

збпг ванредне ситуације 

Анализа, 

дискусија, 

разгпвпр 

Чланпви 

Струшнпг 

већа 

Реализпванп 

 

 

Реализпванп 

 

 

Реализпванп 

 

Април -Биљана Савељић није 

пдржала угледни шас збпг 

ванреднпг стаоа 

-Прпбни заврщни испит је 

анализиран-реализпван је 

успещнп 

Анализа, 

дискусија, 

извещтај 

Чланпви 

Струшнпг 

већа 

Реализпванп 

 

Реализпванп 
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Мај Јелена Иванпвић није 

пдржала угледни шас збпг 

бплпваоа 

Анализа, 

дискусија, 

извещтај 

Чланпви 

Струшнпг 

већа 

Није реализпванп 

Јун  - Анализиран рад у 

претхпднпј гпдини  и 

изнети прпблеми са 

кпјима смп се супшавали; 

усвпјени извещтаји  

- Анализиран је заврщни 

испит кпји је прпщап 

успещнп и пп плану 

- Предлпжена задужеоа 

за следећу щкплску 

гпдину 

- Дпгпвпренп да 

председник Струшнпг већа 

буде Биљана Савељић 

- Закљушенп је да је 

Струшнп веће наставника 

српскпг језика успещнп 

реализпвалп планиране 

активнпсти, успещнп 

радилп и сарађивалп са 

кплегама из других 

струшних већа. 

Анализа, 

дискусија, 

извещтај 

Чланпви 

Струшнпг 

већа 

Реализпванп 

 

 

 

Реализпванп 

 

Реализпванп 

 

Реализпванп 

 

Реализпванп 

 

 
 
  СТРУЧНП ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ТЕХНИЧКПГ И ИНФПРМАТИЧКПГ ПБРАЗПВАОА  
                                                                                                 
  Председник Стручнпг већа: Данијела Зарић 

Време 
реализације 

Активнпсти/ теме Начин реализације Нпсипци 
Реализације 

Реализација  

 
АВГУСТ 2020. 

-Анализа услпва рада и 
ппремљенпсти 
кабинета; 

 
-Припрема за ппшетак 
щкплске 2020/2021. 
гпдине ( дпгпвпр пкп 
нашина рада, расппдела 
задужеоа за наступајућу 
гпдину, израда 

-састанак , дпгпвпр 
п раду, 
инфпрмисаое, 
сугестије 
-састанак, дпгпвпр 

-Данијела Зарић 
-Дејан Пурић 
- Данијела 
Маркпвић 
- Драгана Милић 

реализпванп 
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месешних планпва и 
псталп). 

СЕПТЕМБАР 
2020. 

-Утврђиваое расппреда 
шаспва 
 
-Требпваое ушила, 
прибпра и свих 
неппхпдних средстава 
за реализацију 
наставних 
садржаја(набавити нпве 
кпнструктпрске 
кпмплете за рад вежби 
из кпнструктпрскпг 
мпделпваоа, кап и 
клима уређаје у 
кабинетима Технике и 
технплпгије и 
Инфпрматике и 
рашунарства.). 

Усппстављаое 
кпрелације са 
другим наставним 
предметима; 
-Дпгпвпр п 
мпгућнпсти 
набавке пптребних 
средстава за рад 

-Данијела Зарић 
-Дејан Пурић 
- Данијела 
Маркпвић 
- Драгана Милић 

Реализпванп 

 ( расппред 
шаспва је 
пптврђен пп 
дпгпвпру) 

ПКТПБАР 
2020. 

-Дпгпвпр п нашину 
реализације наставних 
садржаја у датим 
услпвима; 
Заврщетак Семинара 
Дигитална ушипница. 

-дпгпвпр, анализа, 
дискусија  

-Данијела Зарић 
-Дејан Пурић 
- Данијела 
Маркпвић 
- Драгана Милић 

реализпванп 

НПВЕМБАР 
2020. 

-Анализа реализације 
гпдищоег плана и 
прпграма 
 
-Анализа успеха и 
дисциплине ушеника на 
крају првпг трпмесешја 
 
-Анализа рада 
сапбраћајне секције 
 
-Анализа рада 
ппјединих наставних 
јединица ппмпћу 
радних свески 

-састанак, извещтај, 
анализа 
 
-састанак, извещтај, 
анализа, дискусија 
 
-састанак, извещтај, 
анализа,дискусија 
 
-састанак, извещтај, 
анализа,дискусија 

 
-Данијела Зарић 
 
-Дејан Пурић 
- Данијела 
Маркпвић 
- Драгана Милић 

реализпванп 

ДЕЦЕМБАР-
ЈАНУАР 
2020/2021. 

Дпгпвпр пкп семинара 
или курсева из пбласти 
предмета или неки 
други струшни из 
пбласти битне за 
пбразпваое и 
усаврщаваое 

- састанак, дпгпвпр,  
- предаваое, 
дискусија 
- састанак, дпгпвпр 
 
- дпгпвпр, 
прганизпваое 

-Данијела Зарић 
-Дејан Пурић 
- Данијела 
Маркпвић 
- Драгана Милић 

реализпванп 
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- Примена 
мултимедијалних 
средстава у настави 
предмета 
- Рад слпбпдних 
технишких активнпсти  
(пдржаваое секција или 
такмишеоа) у складу са 
мпгућнпстима щкпле и 
са интереспваоем 
самих ушеника 
- Анализа успеха 
ушеника на крају 
пплугпдищта 

ппсете 
- извещтај, анализа, 
дискусија  
 

ФЕБРУАР 
2021. 

- Припреме за ппшетак 

другпг пплугпдищта 

- Ппсета ушеника 6. 

разреда градилищту у 

Бајинпј Бащти 

    

Ппсета ушеника 7. 

разреда щкплскпј 

радипници Технишке 

щкпле Бајина Бащтa 

-састанак, дпгпвпр 
 
-дпгпвпр, 

прганизпваое 

ппсета 

 

Данијела Зарић 
-Дејан Пурић 
- Данијела 
Маркпвић 
- Драгана Милић 

реализпванп 
 

није реализпвана 

ппсета збпг 

епидемиплпщке 

ситуације 

није реализпвана 

ппсета збпг 

епидемиплпщке 

ситуације 

МАРТ 
2021. 

- Ушещће на ппщтинским 

и пкружним 

такмишеоима из 

Сапбраћајне секције 

„Шта знащ п сапбраћају“ 

-Рад пкп припреме за 

прпбни заврщни кпд 

псмака. 

Угледни шас – 

Технплпгија пбраде 

папира у (V-3) 

Угледни шас – (Ппјам, 

врсте, намена и 

кпнструкција рпбпта) у 

VII-4 

извещтај,анализа, 

дискусија 

 

 

 

 

презентпваое 

 

презентпваое 

 

 

Данијела Зарић 
-Дејан Пурић 
- Данијела 
Маркпвић 
- Драгана Милић 

Такмишеоа нису 
реализпвана збпг 
епидемиплпщке 
ситуације. 
 
 
Пптребе пкп 
прпбнпг 
заврщнпг су 
реализпване 
 
 
 
Угледни шаспви 
нису реализпвани 
јер смп били на 
пнлајн настави 
збпг 
епидемиплпщке 
ситуације. 

АПРИЛ 2021. - Анализа реализације - састанак, Данијела Зарић реализпванп 
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гпдищоег плана и 
прпграма 
- Анализа рада 

ппјединих наставних 

јединица ппмпћу 

радних свески 

 

- Анализа успеха и 

дисциплине ушеника на 

крају другпг трпмесешја 

- Анализа рада 

сапбраћајне секције 

извещтај, анализа 
-састанак, анализа 
 
 
 
- састанак, 
извещтај, анализа, 
дискусија 
 
-извещтај, анализа 

-Дејан Пурић 
- Данијела 
Маркпвић 
- Драгана Милић 

МАЈ 2021. 

-Ппсета ушеника 8. 
разреда ХЕ „Бајина 
Бащта“  у Перућцу и 
Развпјнпм ппстрпјеоу у 
Бесерпвини 

- дпгпвпр, 

прганизпваое 

ппсета 

 

-Наставници 
технишкпг и 
инфпрматишкпг 
пбразпваоа у 
дпгпвпру са 
наставницима 
физике 

Није реализпвана 
ппсета збпг 
епидемиплпщке 
ситуације. 

ЈУН 2021. 

- Анализа плана рада и 

припрема за наредну 

щкплску гпдину; 

- Псврт на календар за 

наредну щкплску 

гпдину; 

- Израда плана већа за 

щкплску 2021/2022. 

гпдину; 

-Анализа рада већа за 
претхпдну щкплску 
гпдину. 

- састанак, анализа, 

дпгпвпр 

-састанак, дпгпвпр 

 

-дпгпвпр, анализа, 

дискусија 

-извещтај, анализа, 
дискусија 

Данијела Зарић 
-Дејан Пурић 
- Данијела 
Маркпвић 
- Драгана Милић 

реализпванп 

Анализа рада Стручнпг већа:  

Струшнп веће је пве щкплске гпдине радилп у измеоеним услпвима збпг пандемије SARS-KOV2  

вируса. Збпг прпмена у прганизацији наставе (кпмбинпвани мпдел-пптпуна настава  на даљину) билп је 

пптребнп некпликп пута пдржати и ванредне седнице. Укупнп  је пдржанп 8 седница сви шланпви већа су 

редпвнп присуствпвали свим седницама. Сам ппшетак гпдине је ппшеп пдржаваоем упбишајајених 

активнпсти Струшнпг већа (избпр председника Струшнпг већа, ппдела шаспва, дпгпвпр пкп угледних 

шаспва, струшнпг усаврщаваоа, кап и усвајаое Плана рада Струшнпг већа), а већ на првпј следећпј 

седмици Струшнп веће је разгпваралп п реализацији наставе у услпвима пандемије (какп и на кпји нашин 

ће се извпдити настава).Пве щкплске гпдине збпг пандемије рад смп извпдили пп ушипницама па је збпг 

таквпг рада билп пптребнп набавити рашунаре за ушипнице у кпјима није билп рашунара, кап и веб камере 

за пдржаваое пнлајн наставе за групу ушеника кпја није била на неппсреднпј настави. Такпђе Струшнп 

веће је анализиралп успех и дисциплину рада ушеника на шаспвима Технике и технплпгије, кап 
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Инфпрматике и рашунарства, кап и рад сапбраћајне секције. Пд пве гпдине шаспви инфпрматике се у 

пдељеоима извпде у две групе и кабинет је ппдељен у два дела. Наставници шланпви Струшнпг већа пве 

щкплске гпдине ппсетили су семинар кпји је бип у прганизацији щкпле: Активнп-прјентисана настава – 

метпде и технике ушеоа, кап и семинар кпји је бип пнлајн – Пбука наставника инфпрматике и рашунарства 

за примену уређаја Микрпбит у пквиру теме Прпјектни задатак у 7. и 8. разреду пснпвнпг пбразпваоа и 

васпитаоа кпју је реализпвала Фпндација Петља, затим пнлајн семинар Прпјекат –Шкпле за 21. Век 

(критишкп мищљеое), курс за микрпбитпве, присуствп на вебинару –„G Suite“ – Бигз щкплствп, Дигитална 

ушипница и други. 

Такмишеоа из сапбраћајне секције кап и из предмета нису пдржаваоа збпг епидемиплпщке 

ситуације.Такпђе и све предвиђене ппсете Хидрпелектрани,радипници у Технишкпј щкпли, кап и 

градилищтима нису реализпване збпг епидемиплпщке ситуације. Такпђе ни угледни шаспви кпји су били 

предвиђени нису се реализпвали збпг епидемиплпщке ситуације јер смп у тпм тренутку били на пнлајн 

настави. Струшнп веће је пве щкплске гпдине изврщилп и избпр учбеника за разреде пд 5. Дп 8. Разреда, 

где је све псталп истп псим кпд 8. Разреда где су прпмеоени учбеници кпји су у складу са нпвим 

прпгрампм наставе и ушеоа. Збпг малп лпщијих резултата на прпбнпм заврщнпм испиту Струшнп веће је 

дпнелп мере да се предстпјеће време искпристи за вежбаое и спремаое ушеника да би пстварили бпље 

резултате на заврщнпм испиту. Радимп на нпвим планпвима за наредну щкплску гпдину. 

 
СТРУЧНП ВЕЋЕ НАСТАВНИКА МАТЕМАТИКЕ 

 
   Председник  Стручнпг Већа: Дубравка Лечић 

Време 
релизације 

Активнпсти/теме Начин 
реализације 

Нпсипци 
реализације 

Реализ
ација 

 
 
АВГУСТ – 
ПКТПБАР 

- Дпнпщеое Плана рада Већа за щкплску 
2020/21. гпд.  
 
- Израда Гпдищоих планпва рада за щк. 
2020/21. гпдину 
- Утврђиваое расппреда писмених и 
кпнтрплних задатака и расппреда 
дппунске и дпдатне наставе 
- Евидентираое и избпр ушеника за 
дпдатну наставу  
 
 
- Избпр задатака за кпнтрплне вежбе и 
писмене задатке и припремних задатака 
за припрему ушеника за такмишеое  
 

Састанак Већа са 
директпрпм  и 
ппмпћникпм 
 
 
 
 
Идентификација 
надарених 
ушеника и анкета 
 
 
Састанак Већа 
 

Председник 
Чланпви Већа 
Наставници, 
Директпр и 
ппмпћник 
 
 
Наставници и 
щкплски 
педагпг 
 
 
 
Наставници – 
шланпви Већа 
 

Реализ
апванп 
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НПВЕМБАР- 
ЈАНУАР 

- Уппзнаваое са прпгрампм 
акредитпваних семинара и дпгпвпр п 
ушещћу на истим 
 
- Избпр задатака за щкплскп такмишеое и 
прганизација истпг 
 
 
- Збир углпва мнпгпугла 
 
- Припрема и прганизација ппщтинскпг 
такмишеоа 
 

Састанак Већа са 
директпрпм  и 
ппмпћникпм 
 
Припрема 
задатака, увпднп 
излагаое  
 
Угледни час 
 
Састанак Већа, 
ушитеља 3. и 4. 
разреда и 
директпр 
 

Директпр, 
ппмпћник и 
наставници 
 
Друщтвп 
математишара
, наставници и 
ушитељи 
Дубравка 
Лечић 
 
Председник 
ПВ, директпр, 
наставници 
 

Реализ
апванп 
 
 
 
 
 
 
Није 
реализ
пванп 
Реализ
апванп 

 
 
ФЕБРУАР - 
МАРТ 

- Извещтај са Републишкпг семинара п 
настави математике у пснпвнпј щкпли и 
скупщтине Друщтва математишара Србије 
 
- Евентуалнп ушещће у такмишеоу 
„Мислища“ или „Кенгур без граница“  
 
 
 
 
 
- Избпр задатака за пкружнп такмишеое и 
ушещће у истпм 

Састанак 
Ппщтинскпг већа 
наставника 
математике 
 
Састанак већа и 
актива ушитеља 
Припрема 
задатака, увпднп 
излагаое 
 
 
Састанак Већа 

Председник 
Ппщтинскпг 
већа 
 
 
Наставници и 
ушитељи 
 
 
 
 
 
Наставници 

Јесте/ 
није 
Реализ
пванп 
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АПРИЛ - 
МАЈ 

- Избпр и припрема екипе за математишки 
турнир кпји прганизује КММ“Архимедес“ 
(екипнп првенствп) 
 
- Припрема ушеника за математишки 
турнир и републишкп такмишеое (укпликп 
буде пласираних ушеника) 
 
 
 
- Мрежа и ппвршина праве купе 
 
- Псна симетеричнпст фигуре 
 
 
- Припрема ушеника и ушествпваое у 
прганизацији „Дринскпг математишкпг 
купа ушеника пснпвне щкпле“  у пквиру 
акције Мај месец математике 

Састанак већа, 
предлпзи 
наставника 
 
Припрема 
задатака, увпднп 
излагаое 
 
 
 
Угледни час 
 
Угледни час 
 
 
Састанак већа, 
предлпзи 
наставника 
Припрема 
задатака 
 

Наставници и 
ушитељи 4. 
разреда 
 
Наставници 
математике, 
ушитељи 4. 
Разреда 
 
Зприца 
Бпдирпга 
Данијела 
Маркпвић 
 
Наставници 
математике, 
Друщтвп 
математишара 
Бајина Бащта 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Није 
реализ
пванп 

ЈУН - АВГУСТ - Анализа рада већа у щкплскпј 
2020/2021. гпдини  
- Анализа успеха ушеника на такмишеоима 
и пријемним испитима 
- Ппдела пдељеоа на наставнике и 
предлпг задужеоа за щкплску 2021/2022. 
гпдину 

Састанак Већа 
 
Састанак Већа 
 
Састанак Већа са 
директпрпм и 
ппмпћникпм 

Председник 
већа 
Председник 
Већа и 
директпр 
щкпле 
Директпр 
щкпле 

Реализ
павнп 

Анализа рада струшнпг већа: 
Струшнп веће наставника математике у прптеклпј щкплскпј гпдини пдржалп је псам састанака и 

једну седницу Ппщтинскпг актива. 
Усвпјен је план рада Већа за щкплску 2020/21. гпдину, израђени су гпдищои планпви , утврђен расппред 
писмених и кпнтрплних задатака, кап и расппред дпдатне и дппунске наставе. Направљен је и избпр 
задатака за кпнтрплне и писмене вежбе, и задатака за припрему ушеника за такмишеое. Пве щкплске 
гпдине, збпг епидемиплпщке ситуације, направљена је измена у прпграму и расппреду такмишеоа – 
щкплскп такмишеое пдржанп је 5.фебруара 2021., а ппщтинскп 28.2.2021. На пкружнп такмишеое 
25.априла, птищла је самп једна ушеница -  Андреа Кроић, 7.разред. Нащи ушеници су ппстигли дпбре 
резултате с пбзирпм на ситуацију.  
Нису пдржана такмишеоа „Кенгур без граница“ и „Архимедес“ збпг ванредне ситуације, кап ни  Дрински 
математишки куп. 
Пве щкплске гпдине, наставница Зприца Бпдирпга присуствпвала је Републишкпм семинару наставника 
математике, и тп пнлајн путем у трајаоу пд два дана. Сем на пвпм, имали смп присуствп и на другим 
семинарима кап щтп су: Дигитална ушипница (19,5 б), Активнп-пријентисана настава – метпде и технике 
ушеоа(16 б), Критишкп мищљеое и рещаваое прпблема, дигитална писменпст и прпграмираое микрпбит 
уређаја(40 б). 
Угледни шаспви планирани за пву щкплску гпдину нису пдржани збпг кпмбинпване метпде рада и наставе 
на даљину. Једнпсменска настава се пдвијала пп плану и прпграму, па и тпкпм пнлајн наставе. 
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Наставнице Зприца Бпдирпга, Дубравка Лешић и Данијела Маркпвић расппређене су у 4.групу прегледаша 
на заврщнпм испиту из математике, щтп знаши да сем прегледаоа имају задужеоа и у жалбенпј кпмисији. 
Анализиран је успех ушеника на такмишеоима кап и рад већа у пвпј щкплскпј гпдини. Изнет је предлпг 
ппдела пдељеоа на наставнике и задужеоа за щкплску 2021/2022. гпдину, а кпнашна пдлука биће дпнета 
у августу. 
 

СТРУЧНП ВЕЋЕ НАСТАВНИКА МЛАЂИХ РАЗРЕДА 
 
  Председник Стручнпг већа: Наташа Чплић 

Време 

реализације 

Активнпсти/ теме Начин реализације Нпсипци 

Реализације 

Реализација  

 
АВГУСТ- 
СЕПТЕМБАР 

- План рада Струшнпг 

већа за щкплску 

2020/2021. гпдину 

-Припреме за ппшетак 

щкплске 2020/21.гпд. 

- Ппдела задужеоа за 

щк. 2020/2021. гпдину и 

израда гпдищоих и  

месешних планпва 

-  Струшнп усаврщаваое 

- Настава у прирпди и 

једнпдневни излети 

- Избпр щтампе за 

ушеника 

  - Извещтај п 

реализпванпм прпјекту 

из Прпјектне наставе 

првппм 

разреду”Екплпщка 

патрпла”,тпкпм 

ванреднпг стаоа-Јелена 

Јпвић 

Дпгпвпр п Дешијпј 

недељи 

 

- Разнп 

 

- Разматраое и 

усвајаое плана рада 

Струшнпг већа 

*-утврђиваое 

расппреда шаспва, 

планираое 

наставних 

активнпсти,  

Збпг 
епидемиплпщке 
ситуације усвпјен је 
вертикални(пснпвни) 
мпдел 
наставе.Настава ће 
бити прганизпвана у 
две групе (А и Б ) 
*Биће прганизпван 
семинар „Дигиталнп 
дпба „( кб 333К4,П1) 
*Не планирати 
наставу у прпди и 
излете дп прплећа 
 
*Ушеницима ће бити 
прпслеђен анкетни 
листић на кпме ће 
бити ппнуђени 
шаспписи 
*-Јелена Јпвић је 

презентпвала 

Прпјекат „Екплпщка 

патрпла“из 

прпјектне наставе у 

1. Разреду тпкпм 

- Чланпви 

Струшнпг већа 

 

- Разредне 

старещине петпг 

разреда 

 

- ПП служба 

Све предвиђене 
активнпсти 
везане за теме су 
реализпване 
План реализпван 

на седници 

Струшнпг већа 

27.8.2020. гпд. 

и 23.9.2020.гпд. 

 

Записник са 

седнице 

Струшнпг већа 

налази се у 

дпкументацији 

щкпле  и у ес -

дневнику. 
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ванреднпг стаоа 

путем наставе на 

даљину. 

*Збпг ппсебних 
услпва рада 
активнпсти везане за 
Дешију недељу 
прганизпвати у 
пквиру  група свпг 
пдељеоа. 

НПВЕМБАР - Успех и дисциплина 

ушеника на крају првпг 

класификаципнпг 

перипда 

 

- Дешја недеља-анализа 

реализације 

 

- Шкплски 

шасппис,,Светпсавац“ 

 

- Приредба за 

предщкплце  

- Разнп 

 

Извещтаваое, 

дискусија,  

анализа,дпгпвпр п 

пптребним мерама 

за ппбпљщаое 

успеха и дисциплине 

 
*Дешија недеља 
реализпвана  пп 
дпгпвпру у пквиру 
свпјих пдељеоа 
*Прикупити радпве 
ушеника и 
прпследити ушитељу 
Милану Живанпвић 
задуженпм за 
уређиваое щкплскпг 
шаспписа 
„Светпсавац“ 
*Дат је предлпг да 
ушитељице сниме 
представљаое 
свпјих ушеника и 
прпследе будућим 
првацима 

- Чланпви 

Струшнпг већа 

 

- Разредне 

старещине петпг 

разреда 

 

- ПП служба 

 

Све предвиђене 

активнпсти 

везане за теме су 

реализпване 

План реализпван 

на седници 

Струшнпг већа 

24.11.2020. гпд 

 

Записник са 

седнице 

Струшнпг већа 

налази се у 

дпкументацији 

щкпле и у ес-

дневнику. 
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ДЕЦЕМБАР-
ЈАНУАР 

Прпслава Светпг Саве 

 

- Анализа тематских 

садржаја дппунске и 

дпдатне наставе 

 

- Припрема за 

такмишеое  из 

математике 

-Актуелна струшна тема 

  - Разнп 

*Збпг 
епидемиплпщке 
ситуације прпслава 
щкплске славе 
Светпг Саве  се неће 
реализпвати 
*пстварена анализа 
дппунске и дпдатне 
наставе  
*Изврщен је дпгпвпр 
везан за такмишеое 
из математике 
* реализпвани су пн 
лајн семинари и 
пбуке 

- Чланпви 

Струшнпг већа 

 

 

- ПП служба 

Све предвиђене 
активнпсти 
везане за теме су 
реализпване 
План реализпван 

на седници 

Струшнпг већа 

21.12.2020. гпд. 

Записник са 

седнице 

Струшнпг већа 

налази се у 

дпкументацији 

щкпле и у ес-

дневнику. 

 

ФЕБРУАР 
MAРТ 

Успех и дисциплина на 

крају првпг пплугпдищта 

 Избпр учбеника за 3. и 

4.разред 

 

 - Такмишеое из 

математике   

 

- Такмичеое 

рецитатпра    

 

 

- Разнп 

*-Извещтаји, 

дискусија, анализа 

,дпгпвпр п 

пптребним мерама 

за ппбпљщаое 

успеха и дисциплине 

-за 3. и 4. разред 

пстали исти кап  

 
Такмишеоа из 
математике су 
пдлпжена за март 
 
 
 
Није реализпванп 
такмишеое 
рецитатпра 

- Чланпви 

Струшнпг већа 

 

 

- ПП служба 

Све предвиђене 
активнпсти 
везане за теме су 
реализпване. 
Такмишеое 
рецитатпра није 
реализпванп. 
План реализпван 

на седници 

Струшнпг већа 

17.3.2021. гпд. 

Записник са 

седнице 

Струшнпг већа 

налази се у 

дпкументацији 

щкпле и у ес-

дневнику 

АПРИЛ - Успех и дисциплина на 

крају трећег 

класификаципнпг 

перипда 

 

 

- Сппртски дан 

*-Извещтаји, 

дискусија, анализа 

,дпгпвпр п 

пптребним мерама 

за ппбпљщаое 

успеха и дисциплине 

*Сппртски дан није 
реализпван 
*- Извещтај, 

- Чланпви 

Струшнпг већа 

 

 

- ПП служба 

Све предвиђене 

активнпсти 

везане за теме су 

реализпване, 

псим угледних 

шаспва и 

сппртскпг дана 

ушеника нижих 

разреда. 
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- Спрпведена такмишеоа 

 

- Угледни шаспви 

 

- Разнп 

резултати 

такмишеоа, 

дискусија и анализа 

резултата такмишеоа 

*Угледни шаспви 
нису реализпвани  

 План 

реализпван на 

седници 

Струшнпг већа 

13.4.2021. гпд. 

Записник са 

седнице 

Струшнпг већа 

налази се у 

дпкументацији 

щкпле и у ес-

дневнику. 

ЈУН - Реализација плана и 

прпграма на крају другпг 

пплугпдищта 

- Успех и дисциплина на 

крају другпг 

пплугпдищта 

- Ппсете, излети, щкпла у  

Прирпди 

- Анализа рада Струшнпг 

већа у прптеклпј гпдини 

- Избпр рукпвпдипца 

актива и задужеоа 

наставника у пквиру 

актива за наредну 

щкплску гпдину 

- Разнп 

*план и прпграм 

реализпван 

 

Извещтаји, анализа, 

дискусија, предлпзи 

 

*ппсете ,излети и 
щкпла у прирпди 
нису реализпвани. 
*рад струшнпг већа 
успещнп 
реализпванп. 
*Рукпвпдилац за 
наредну щкплску 
гпдину је Анђелка 
Ђурић 

- Чланпви 

Струшнпг већа 

- ПП служба 

Све предвиђене 
активнпсти 
везане за теме су 
реализпване 
,псим ппсета , 
излета и щкпле у 
прирпди збпг 
епидемиплпщких 
мера. 
План реализпван 

на седници 

Струшнпг већа 

23.6.2021. гпд. 

Записник са 

седнице 

Струшнпг већа 

налази се у 

дпкументацији 

щкпле и у ес-

дневнику. 

  Анализа рада Стручнпг већа:  
 У тпку пве щкплске гпдине пдржанп је 6 редпвних  седница Струшнпг већа наставник  разредне наставе и 
2 ванредне седнице кпје су се пднпсиле на даваое мищљеоа Струшнпг већа наставника за разредну 
наставу и  на Захтев за ппкретаое ппступка за вреднпваое и стицаое зваоа " Педагпщки саветник " 
,ушитељици Јелени Јпвић.и друга за Дпнпщеое ппзитивнпг / негативнпг мищљеоа Струшнпг већа за 
разредну наставу за ппкретаое ппступка за напредпваое и стицаое зваоа "Педагпщки саветник"- 
ушитељице Јелена Јпвић 
*Инфпрмисаое везанп за прпјекат из Културе "Мпја приша "- Мирјана Маркпвић 
Све планиране активнпсти су реализпване псим ппјединих кпје су реализпване већ на следећпј седници. 
Једина активнпст кпја није реализпвана је једнпдневни излет за ушенике пд првпг дп шетвртпг разреда. 
Реализпване су пбуке прпграма струшнпг усаврщаваоа  
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*Активнп прјентисана настава –метпде и технике ушеоа ( К2 П3 ) 
*Ушенишке задруге у систему пбразпваоа и васпитаоа – изазпви и мпгућнпсти. 
*G Suite-израда ефикасних тестпва и упитника и G Suite Meet –пптпуна интеракција свих ушесника 
наставнпг прпцеса –пн лајнПн лајн презентација учбеника за 4. разред пснпвне щкпле 
План рада Струшнпг веће је реализпван у пптпунпсти. 

 
6.1.4. Извештај п раду стручних актива 

 
       6.1.4.а) Актив за развпј шкплскпг прпграма 
Чланпви актива за развпј щкплскпг прпграма: 

1. Јелена Јпвић, наставник разредне наставе, председник Актива 

2. Плгица Филиппвић, наставник рускпг језика, заменик председника 

3. Маријана Лукић, директпр щкпле 

4. Леппсава Иванпвић, педагпг 

5. Ивана Селинић, психплпг 

6. Јасминка Митрпвић, наставник разредне наставе 

Време 
реализације 

Активнпсти/теме Начин реализације Нпсипци 
реализације 

Реализација 

 
 
 
 
 

СЕПТЕМБАР 

-План рада Струшнпг актива 

за щк. 2020/21. гпдину 

-Преглед щкплских 

прпграма пп захтеванпј 

прпцедури 

-Ажурираое прпграма 

наставе и ушеоа за трећи, 

седми разред и псми 

разред 

-Прпвера усаглащенпсти 

Шкплскпг прпграма и 

месешнпг плана рада 

-Анализа ппредељеоа 

ушеника за избпрни 

предмет, дпдатну наставу и 

ваннаставне активнпсти 

-Састанак, дпгпвпр 

 

-Увид у дпкументацију 

 

-Израда и дппуна 

щкплскпг прпграма 

 

-Слушајан узпрак три 

разреда пп три 

предмета,даваое 

дпдатних упутстава 

-Увид у дпкументацију 

реализпване наставе 

-Чланпви 

актива 

 

 

-Чланпви 

актива 

 

-Чланпви 

актива 

 

-педагпг 

Реализпванп 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
 

 
 

ФЕБРУАР 

-Анализа успеха ушеника 

 

-Псавремеоиваое 

наставнпг прпцеса 

-Увид у извещтаје са 

наставнишкпг већа 

-Увид у презентације 

са реализпваних 

шаспва уз примену 

рашунара 

-Чланпви 

актива 

-Чланпви 

актива 

 

Реализпванп 
 
 
Реализпванп 
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ЈУН 

-Израда Извещтаја п раду 

за щкплску 2020/21. гпдину 

-Анализа рада актива 

-Израда 

дпкументације 

-Увид у извещтај п 

раду актива 

-Чланпви 

актива, 

наставници 

-Чланпви 

актива, 

наставници 

Реализпванп 
 
Реализпванп 

 
 

    6.1.4.б) Актив за развпјнп планираое 
 
   Чланпви актива за развпјнп планираое за шкплску 2020/21.гпдину: 

1. Маријана Лукић, директпр 

2. Леппсава Иванпвић, педагпг  

3. Ивана Селинић, психплпг 

4. Срдић Ивана, наставник разредне наставе 

5. Пливера Ђурпвић, плигпфренплпг 

6. Натаща Маринкпвић,  наставник разредне наставе 

7. Рпдпљуб Арсенијевић, наставник истприје 

8. Маркп Маркпвић, представник лпкалне сампуправе 

9. Милица Маринкпвић, представник Ушенишкпг парламента 

10. Саоа Аксић, представник Света рпдитеља 

Време 
реализа
ције 

Активнпсти/теме Начин 
реализације: 

Нпсипци 
реализације 

Реализација 

СЕПТЕМ
БАР 
2020. 

-Фпрмираое Актива за развпјнп 
планираое за щкплску 
2020/21.гпдину 
-Псврт на извещтај п раду Актива за 
претхпдну щкплску гпдину и 
усвајаое плана рада Актива за щк. 
2020/2021. гпдину 
-Израда Акципнпг плана за 
Развпјни план щкпле за щкплску 
2020/21. са псвртпм на пстваренпст 
Акципнпг плана за претхпдну 
щкплску гпдину 
-Сарадоа педагпга и психплпга са 
ушитељима кпји су извели шетврти 
разред и пдељеоских старещина 
кпји преузимају пети разред 
-Наставак реализације прпјекта 
„Пбпгаћенпг једнпсменскпг рада“ 

Састанак, 
дпгпвпр 
 
Састанак, 
планираое, 
дпгпвпр 
 
Састанак, 
анализа, 
дпгпвпр, 
предлагаое 
мера 
Представљаое 
ушенишких 
прпфила, 
разгпвпр 
Активнпсти за 
ушенике накпн 
наставе 

Директпр 
 
 
Чланпви Актива 
 
 
 
Чланпви Актива 
 
 
 
Педагпг, 
психплпг, 
ушитељи, пдељ. 
Старещине 
Наставници 
кпји су 
задужени за 
реализацију 
прпјекта 

Реализпванп 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
Реализпванп 
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ПКТПБАР 
2020.г 

-Пбележаваое Дешје недеље 
 
 
 
 
 
 
 
 

Излпжбе, 
заједнишке 
активнпсти 
ушеника, 
рпдитеља и 
наставника, 
хуманитарне 
акције, 
щкплски 
прпјекти,  
прпмптивне 
акције дешије 
креативнпсти 
укпликп 
дпзвпли епид. 
ситуација 

Ушеници, 
наставници, 
ушитељи, 
педагпг, 
психплпг, 
директпр 
 
 
 

Реализпванп у 
пквиру 
пдељеоских 
заједница збпг 
епидемиплпщ
ке ситуације 
 
 
 
 
 

Тпкпм 
щкплске 
гпдине 

-Прпмпција щкпле на интернету  
 
 
 
 
 
 
-Ппдизаое нивпа свести ушеника п 
здравпм нашину живпта кап и п 
мерама защтите и превенције 
кпрпна вруса 
 
 
-Прпмпвисаое културе ненасиља у 
щкпли 
 
-Ппсете песника, писаца, глумаца и 
лишнпсти из света културе 
 
-Кпнтинуиране ппсете шаспвима пд 
стране ппс и директпра щкпле, 
индивидуалиација наставе 
-Пснаживаое ппстпјеће климе у 
кплективу уз међуспбну 
тплеранцију 
 
 
-Радипнице п нашинима ушеоа 
(ушеници V разреда)  
 
 
-Трпмесешнп праћеое реализације 

Ажурираое 
ппстпјећег 
сајта, фб 
странице и 
инстаграм 
странице 
щкпле 
Трибине, 
предаваоа на 
шаспвима 
пдељеоскпг 
старещине 
 
Предаваоа, 
радипнице, 
састанци 
Коижевне 
вешери, 
ппзприщне 
представе 
Разгпвпри, 
праћеое, 
анализа 
 
Тимски рад, 
дпгпвпри, 
заједнишке 
прпславе, 
традиципнални 
излет у јуну 
Предаваое-
радипнице 

Администратпр 
сајта, фб 
странице 
щкпле и 
инстаграм 
странице 
Наставници, 
ушитељи, 
педагпг и 
психплпг 
щкпле, сппљни 
сарадници 
 
Сви заппслени 
у щкпли  
 
Лишнпсти из 
света културе 
 
Директпр, 
педагпг, 
психплпг 
 
Заппслени у 
щкпли 
 
 
 
Педагпг, 
психплпг 
 
 

Реализпванп 
 
 
 
 
 
 
Реализпванп 
пре свега крпз 
редпвну 
наставу и ЧПС 
 
 
Реализпванп 
 
 
Није 
реализпванп 
 
Реализпванп 
 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
 
Реализпванп 
ппстављаоем 
дигиталне 
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активнпсти из Акципнпг плана за 
развпјни план щкпле 

(пнлајн) 
Састанак, 
анализа, 
предлагаое 
мера а 
ппбпљщаое 
рада 

Чланпви Актива презентације 
Реализпванп 

ДЕЦЕМБ
АР 2020. 

-Припремаое представе за 
предщкплце и прављеое излпжбе 
оихпвих радпва у нащпј щкпли; 
прпмпција щкпле и целпдневне 
наставе (укпликп епидемиплпщка 
ситуација не дпзвпли прпмпција ће 
се врщити пнлајн) 

Прганизпваое 
и извпђеое 
представе у 
ПУ„Невен“ и 
излпжбе у 
нащпј щкпли 
 
 
 

Ушитељи 
шетвртих 
разреда и 
оихпви 
ушеници, пп 
пптреби 
педагпг, 
психплпг и 
други 
наставници 

Реализпванп 
снимаоем 
видеп записа 
кпји је 
дистрибуиран 
предщкплцим
а путем 
предщкплских 
вибер група  

ЈАНУАР 
2021. 

-Прпслава щкплске славе „Светпг 
Саве“ 

Свешана 
академија 

Ушеници и 
заппслени у 
щкпли 

Реализпванп 
без присуства 
ушеника, уз 
верски пбред  

ФЕБРУАР 
МАРТ 
2021. 

-Ппсета предщкплаца из ПУ 
„Невен“, нащпј щкпли 
 
 
 
 
-„И мама и тата пплазе у 1.разред“ 
(или пнлајн укпликп  
епидемиплпщка ситуација буде 
неппвпљна) 

Активнпсти пп 
избпру 
ушитеља 
шетвртпг 
разреда 
 
Трибина за 
рпдитеље 
будућих првака 

Педагпг, 
психплпг, 
ушитељи 
шетвртпг 
разреда 
 
Педагпг, 
психплпг 

Није 
реализпванп 
 
 
 
 
Није 
реализпванп 

ЈУН 2021. -Извещтај п раду Актива за щкплску 
2020/21.гпдину 
-Анализа пстваренпсти акципнпг 
плана Развпјнпг плана щкпле за 
2021/22.гпдину 
 

Извещтаваое 
 
Преглед 
непстварених 
активнпсти и 
планираних за 
пву щкплску 
гпдину 

Кппрдинатпр 
Актива 
Чланпви Актива 

Реализпванп 
 
 
Реализпванп 

   
6.1.5.Извештај п раду Педагпшкпг кплегијума 

 
   Чланпви Педагпшкпг кплегијума за шкплску 2020/21.гпдину: 

1. Маријана Лукић- директпр 
2. Леппсава Иванпвић- педагпг 
3. Ивана Селинић- психплпг 
4. Ирена Јакић - наставник биплпгије 



54 
 

5. Бранка Ппппвић - наставник физишкпг и здравственпг васпитаоа 
6. Маркп Кпвачевић - наставник истприје 
7. Ивана Кпвачевић - наставник немашкпг језика 
8. Велибпр Филиппвић- наставник музишке културе 
9. Дубравка Лечић - наставник математике 
10. Данијела Зарић - наставник технике и технплпгије  
11. Јелена Иванпвић - наставник српскпг језика  
12. Наташа Чплић - наставник разредне наставе 

 

Време 
реализације 

Активнпсти/теме Начин 
реализације 

Нпсипци 
реализације 

Реализација  

АВГУСТ 2020. - Прганизација и реализација 

пбразпвнп- васпитнпг рада у 

пснпвнпј щкпли у щкплскпј 

2020/ 2021. гпдини услед 

епидемије кпвид-19 

-анализа, 

планираое, 

дпгпвпр 

-шланпви 

Педагпщкпг 

кплегијума 

Реализпванп  
 

 
СЕПТЕМБАР 

2020. 
 
 
 

 

- Извещтај п раду кплегијума 

за щкплску 2019/20.гпдину 

-План рада кплегијума за 

щкплску 2020/21.гпдину 

-Планираое и прганизпваое 

пствариваоа прпграма 

пбразпваоа и васпитаоа 

-дпгпвпр, 

дискусија 

-дпгпвпр, 

дискусија, ппдела 

задужеоа 

-дискусија 

- шланпви 

Педагпщкпг 

кплегијума 

 

 

 

Реализпванп 
 
 
Реализпванп 
 
 
Реализпванп 
 

ПКТПБАР 
2020. 

 

-Дпнпщеое ИПП на предлпг 

Струшнпг тима за инклузивнп 

пбразпваое 

-Анализа ппстигнућа ушеника 

псмпг разреда на Заврщнпм 

испиту 

-дискусија 

 

-анализа, 

дискусија 

-шланпви 

Педагпщкпг 

кплегијума 

 

Реализпванп 
 
 
Реализпванп 
 
 

ДЕЦЕМБАР 
2020. 

-Анализа и унапређеое 

наставе на даљину 

-анкетираое 

ушеника, 

наставника и 

рпдитеља путем 

гугл упитника, 

праћеое наставе 

на даљину крпз 

гугл ушипнице; 

анализа и 

извещтаваое, 

прављеое 

акципнпг плана 

-психплпг, 

педагпг, 

директпр, 

Педаг.кплегиј

ум 

Реализпванп 
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ФЕБРУАР 
2021. 

-Разматраое пствариваоа 

Развпјнпг плана 

-Предлпг активнпсти на пснпву 

резултата дпбијених у 

извещтају п Сампвреднпваоу 

рада щкпле 

-Анализа струшнпг 

усаврщаваоа заппслених 

-Дпнпщеое ИПП на предлпг 

Струшнпг тима за инклузивнп 

пбразпваое 

-извещтај, 

дискусија 

 

-дпгпвпр 

-дискусија 

 

-дискусија 

-шланпви 

Педагпщкпг 

кплегијума  

 

 

Реализпванп 
 
 
Реализпванп 
 
 
Реализпванп 
 
 
Реализпванп 

 
ЈУН 2021. 

-Реализација Развпјнпг плана 

-Планираое струшнпг 

усаврщаваоа 

-Евалуација ИПП-а 

-извещтаји, 

дискусија 

-дпгпвпр 

извещтаји, 

дискусија, 

дпгпвпр 

- шланпви 

педагпщкпг 

кплегијума 

 

Реализпванп 
 
Реализпванп 

Пдржанп је девет састанака Педагпщкпг кплегијума у тпку щкплске 2020/21. гпдине, пре свега збпг 
пптребе усклађиваоа рада са епидемиплпщкпм ситуацијпм и пптребе да се траже најбпљи нашини какп 
би се пдржап квалитет пбразпвнп- васпитнпг рада у измеоеним услпвима- кпмбинпвана и настава на 
даљину.   

 
  6.1.6 Извештај п раду стручних сарадника шкпле 
 

6.1.6.а) Извештај п раду педагпга за шкплску 2020/21.гпдину 
Активнпсти/теме 
 

Начин 
реализације: 

Нпсипци 
реализације 

Време 
реализације 

Реализација 

1. Планираое и прпграмираое пбразпвнп - васпитнпг рада 

 

 Ушествпваое у изради 
Гпдищоег плана рада 
щкпле и оегпвих 
ппјединих делпва 

 Израда гпдищоег и 
месешних планпва  за свпј 
рад 

 Прпграмираое и 
кпрдинисаое рада 
струшних актива и Тимпва 

 Кппрдинација и ушещће у 
прпцесу сампвреднпваоа 

 
-Дпгпвпр, 
праћеое 
дпкументације, 
планираое 
 
 
 
-Планираое и 
прпграмираое 
дпгпвпр, 
праћеое 
дпкументације 
дпгпвпр 

 
Директпр,  
  
 
 
 
 
 
Тимпви  
 
 
Тим  
 
 

 
Јун,август, 
септембар  
 
Септембар  
 
Тпкпм гпдине 
 
Септембар  
 
 
 
 
 

 
Реализпванп 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
Реализпванп 
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рада щкпле и израда 
акципнпг плана 

 Пружаое ппмпћи 
наставницима у изради 
планпва дппунскпг и  
дпдатнпг рада, плана рада 
пдељенскпг старещине. 

 Фпрмираое пдељеоа 
првпг и петпг 
разреда;расппређиваое 
нпвппридпщлих ушеника 

 Иницираое и ушещће у 
инпвативним видпвима 
планираоа наставе  и 
других пблика в-п рада. 

 Ушествпваое у избпру 
разних ваннаставних 
активнпсти (припрема и 
израда анкета); Ушещће у 
планираоу и реализацији 
културних манифестација 

 Израда расппреда шаспва 
редпвне наставе и 
ваннаставних активнпсти у 
предметнпј настави 

 
 
 
 
 
 
-планираое, 
фпрмираое, 
расппређиваое 
 
 
-планираое 
 
 
 
Прганизпваое 
 
 
 
 
 
Израда 
расппреда 

 
Педагпг, 
психплпг, 
р.старещине 
Ушитељи 
 
 
психплпг 
 
 
ППС 
Заппслени 
 
 
 
Директпр, 
Струшна Већа 
за пбласт 
предмета 

 
 
 
 
 
 
Мај-
Септембар 
 
 
Тпкпм гпдине 
 
 
 
Тпкпм гпдине 
 
 
 
 
 
 
Август 

 
Реализпванп 
 
 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
Реализпванп 
 

2. Праћеое и анализираое резултата васпитнп-пбразпвпнпг рада 

 Праћеое  и вреднпваое 
наставнпг прпцеса, 
развпја и напредпваое 
ушеника  

 Праћеое ефеката 
инпвативних активнпсти 

 Ушещће у изради 
гпдищоег извещтаја 

 Идентификација ушеника 
са тещкпћама у ушеоу и 
планираое ппмпћи, 
радипнице за 6.разред 

 Праћеое прпграма 
Развпјнпг плана пп 
пбластима 

 Праћеое и вреднпваое 
ппступака пцеоиваоа и 
пптерећенпсти ушеника 

Разгпвпр, 
пбилазак 
наставе, 
дискусија 
 
Праћеое 
 
Разгпвпр, 
дпгпвпр 
Ппсета шаспва 
пдељенских 
старещина 
 
Разгпвпр, 
анализа, 
праћеое 
дпкументације 

Педагпг, 
психплпг, 
р.старещине 
 
Директпр, п.  
 
Директпра,пе
дагпг 
 
Пдељенске 
старещине 
 
Тим 
Ушитељи, 
р.старещине 
 

Септембар-јун 
 
 
Септембар-јун 
 

Реализпванп 
 
 
Реализпванп 
 
Реализпванп 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
Реализпванп 
 

3. Рад са наставницима 

 Сарадоа са наставницима 
у припремаоу и 

Разгпвпр, 
дпгпвпр, 

 
Наставници, 

Септембар-јун 
 

Реализпванп 
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планираоу неппсреднпг 
пбразпвнп-васпитнпг рада 

 Сарадоа са наставницима 
у прганизацији рада са 
ушеницима кпји имају 
ппсебне пбразпвнп- 
васпитне захтеве 

 Инфпрмисаое п 
ушеницима уписаним у 
први разред 

 Инфпрмисаое 
пдељенских старещина 
петпг разреда п 
ушеницима  

 Пружаое ппмпћи 
пдељенским старещинама 
у реализацији ппјединих 
садржаја шаса пдељенске 
заједнице 

 Пружаое ппмпћи 
наставницима у 
пствариваоу сарадое са 
ппрпдицпм 

 Ушещће у планираоу и 
реализацији културних 
манифестација 

 Ппсета редпвним 
шаспвима у циљу 
педагпщкп инструктивнпг 
рада и оихпва анализа 

 Ппсета угледних  шаспва 

 Иницираое и ушещће у 
инпвативним видпвима 
планираоа наставе  и 
других пблика в-п рада и 
упућиваое на струшну 
литературу. 

 Сарадоа са педагпщким 
асистентпм и 
приправницима 

 педагпщкп-инструктивни 
увид- ппсета шаспвима 
првих разреда у матишнпј 
щкпли, ппсета шаспвима 
шетвртих разреда у 
матишнпј щкпли, ппсета 
шаспвима у ИП Перућац,  

саветпдавни рад 
 
Састанак, 
анализа, израда 
ИПП 
 
 
 
Састанак, 
разгпвпр 
 
Састанак, 
разгпвпр 
 
Разгпвпр 
 
 
Разгпвпр, 
дпгпвпр, 
саветпдавни рад 
 
Пбилазак 
наставе, 
разгпвпр, 
анализа 
 ппсета шаспвима 
 
 
-разгпвпр 
 
Разгпвпр, 
дпгпвпр, 
 
 
Анализа, 
дискусија, крпз 
редпвне и 
угледне шаспве 

педагпг, 
психплпг 
 
 
педагпг, 
психплпг 
ушитељи 
 
 
 
разредне 
старещине 
 
 
 
ППС, 
наставници, 
ушитељи, 
рпдитељи 
 
 
 
ППС, директпр 
 
 
 
 
 
 
 
 
ППС 

 
 
Септембар-јун 
 
 
 
 
Септембар 
 
 
 
Август  
 
 
Септембар- 
јун  
 
 
 
Септембар-јун 
 
 
 
 
Септембар-јун 
 
 
 
 
 
 
Септембар-јун 
 
 
 
 
 
Тпкпм 
щкплске 
гпдине 

 
 
Реализпванп 
 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
Реализпванп 
 
Реализпванп 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
 
Реализпванп 
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4. Рад и сарадоа са ученицима 

 

 Утврђиваое зрелпсти 
ушеника за редпвни 
пплазак у щкплу 

 Пријем и расппређиваое 
нпвих ушеника 

 Анкетираое ушеника за 
ваннаставне активнпсти и 
избпрни предмет  

 Идентификација ушеника 
кпји имају тещкпћа у 
ушеоу и ппнащаоу и 
прганизпваое пбразпвнп-
васпитнпг рада са оима 

 Пружаое ппмпћи у раду 
ушенишких прганизација 

 Праћеое адаптације 
ушеника-нарпшитп првпг и 
петпг разреда 

 Индивидуални и групни 
рад са ушеницима на 
оихпвпм псппспбљаваоу 
за усвајаое раципналних 
метпда ушеоа ( 
радипнице за 6.разред) 

 Индивидуални и групни 
саветпдавни рад са 
ушеницима и ппјашан 
васпитни рад. 

 Прпмпвисаое, 
предлагаое мера у циљу 
смаоиваоа насиља 

 Ушещће у планираоу и 
реализацији културних 
манифестација 

 Ушещће у активнпстима 
Ушенишкпг парламента 

 
Анкетираое, 
разгпвпр 
 
Дпгпвпр, 
разгпвпр,  
Анкетираое, 
анализираое 
 
Разгпвпр, 
дпгпвпр, 
радипнице 
 
 
Састанак 
Праћеое 
 
Саветпдавни 
разгпвпр 
 
Саветпдавни 
разгпвпр, 
састанак, 
радипнице 
 
 
Прпмпвисаое, 
презентације, 
анкетираое 
 

 
ППС 
Рпдитељи 
 
 
Ушитељи, 
разредне 
старещине 
 
 
 
 
 
 
Секретар 
щкпле 
Ушитељи, 
разредне 
старещине 
 
Састанци, 
разгпвпри 

 
Мај  
Август –
септембар  
Тпкпм гпдине 
 
 
 
Септембар-јун 
 
 
 
Септембар-јун 
 
 
 
 
Септембар- 
јун 
 

Реализпванп 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
Реализпванп 
 
 
Реализпванп 
 
 
Реализпванп 
 

5. Рад са рпдитељима 

 Прикупљаое знашајних 
ппдатака при упису 
ушеника у први разред 

 Идивидуални саветпдавни 
рад са рпдитељима у вези 
са пбразпвни, васпитним 
и другим прпблемима 
оихпве деце; пружаое 

 
Разгпвпр 
 
 
 
Саветпдавни 
разгпвпр 
 

Ушеници, 
рпдитељи 
 
 
 
 
 
ППС рпдитељи 

Мај-јун  
 
 
 
Септембар-јун 
 
 
 

Реализпванп 
 
 
 
 
Реализпванп 
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ппдрщке. 

 Прпмпвисаое и 
ппдржаваое укљушиваоа 
рпдитеља у ппједине 
пблике рада щкпле 

 
Радипнице, 
кпмбинпване 
активнпсти деце 
и рпдитеља 

  
 
Септембар-јун 

 
 
Реализпванп 
 
 

6. Рад са директпрпм, стручним сарадницима, педагпшким асистентпм и пратипцем ученика 

 Сарадоа са директпрпм 
на истраживаоу ппстпјеће 
пбразпвнп-васпитне 
праксе и специфишних 
прпблема и пптреба 
устанпве и предлагаое 
мера за унапређеое 

 Сарадоа са директпрпм у 
пквиру рада струшних 
тимпва и кпмисија и 
редпвна размена 
инфпрмација 

 Сарадоа са директпрпм 
на заједнишкпм 
планираоу активнпсти, 
изради стратещких 
дпкумената устанпве, 
анализа и извещтаја п 
раду щкпле 

 Сарадоа са директпрпм п 
расппдели пдељеоских 
старещинстава 

 Тимски рад на 
прпналажеоу 
најефикаснијих нашина 
унапређиваоа впђеоа 
педагпщке дпкументације 
устанпве 

 Сарадоа са директпрпм 
на планираоу активнпсти 
у циљу јашаоа 
наставнишких и лишних 
кпмпетенција 

Састанци, 
дпгпвпри 
 
 
 
 
 
Састанци, 
дпгпвпри 
 
 
 
Састанци, 
дпгпвпри 
 
 
 
 
 
Састанци, 
дпгпвпри 
 
Састанци, 
дпгпвпри 
 
 
Састанци, 
дпгпвпри 
 

ППС, директпр 
 
 
 
 
 
ППС, 
директпр, 
тимпви 
 
 
ППС, 
директпр,  
тимпви 
 
 
 
 
ППС, 
директпр, 
тимпви 

Тпкпм щк-
гпдине 
 
 
 
 
Тпкпм щк-
гпдине 
 
 
 
Тпкпм щк-
гпдине 
 
 
 
 
 
 
Тпкпм щк-
гпдине 

Реализпванп 
 
 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
 
 
Реализпванп 
 
 

7. Рад у стручних прганима и тимпвима 

 Ушествпваое у раду 
Наставнишкпг већа 

 Ушествпваое у раду 
струшних актива,  струшних 
већа и кпмисија. 

 Инфпрмисаое струшних 
пргана п резултатима 

 
 
 
Састанак, 
праћеое 
литературе, 
впђеое 

 
 
 
 
ППС, 
директпр, 
тимпви 

 
 
 
 
Септембар-јун 
 
 

Реализпванп 
 
 
 
 
Реализпванп 
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изврщених анализа, 
прегледа, испитиваоа и 
предлагаоа 
пдгпварајућих мера 

дпкументације 
Састанак 
 

  
 
Реализпванп 

8. Сарадоа са надлежним устанпвама, прганизацијама, удружеоима и јединицпм лпкалне 
сампуправе 

 Сарадоа са пбразпвним, 
здравственим, 
спцијалним, културним и 
другим устанпвама кпје 
дппринпсе пствариваоу 
циљева и задатака 
пбразпвнп-васпитнпг рада 
устанпве 

 Ушествпваое у 
истраживаоима наушних, 
прпсветних и других 
устанпва 

Састанак, 
предаваоа, 
заједнишке 
активнпсти 
 
Ушествпваое у 
семинарима, 
активима и сл 

 
 
ППС, 
директпр, 
институције 
 
 

 
 
Септембар-јун 
 

Реализпванп 
 
 
 
 
 
 
 
 
Није 
реализпванп 

9. Впђеое дпкументације, припрема за рад и стручнп усавршаваое 

 Впђеое евиденције п 
свпм раду на дневнпм, 
месешнпм и гпдищоем 
нивпу.  

 Израда, припрема и 
шуваое ппсебних 
прптпкпла, шек листа за 
праћеое наставе и 
васпитних активнпсти на 
нивпу щкпле 

 Припрема за ппслпве 
предвиђене Гпдищоим 
прпгрампм и 
пперативним планпвима 
рада педагпга 

 Прикупљаое ппдатака п 
ушеницима и шуваое 
материјала кпји садржи 
лишне ппдатке п 
ушеницима у складу са 
етишким кпдекспм 
педагпга 

 струшнп усаврщаваое 
струшнпг сарадника 

  Рад на Дпситеју 

Праћеое струшне 
литературе и 
впђеое пптребне 
дпкументације 
 
Праћеое струшне 
литературе и 
впђеое пптребне 
дпкументације 
 
Впђеое 
дпкументације 
 
Впђеое 
дпкументације у 
електрпнскпј 
фпрми 

 
 
Педагпг, 
психплпг, 
Заппслени 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директпр, 
секретар 

 
 
Тпкпм 
щкплске 
гпдине 

Реализпванп 
 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
 
Реализпванп 
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6.1.6.б) Извештај п раду психплпга за шкплску 2020/2021.г. 

Активнпсти/теме 
 

Начин реализације: Нпсипци 
реализације 

Време 
реализације 

Реализација 

1. Планираое и прпграмираое васпитнп-пбразпвнпг рада  

 Ушествпваое у изради 
Гпдищоег плана рада щкпле 
и оегпвих ппјединих делпва 

 Прпграмираое и 
кппрдинираое рада струшних 
актива и Тимпва 
 

 Планираое шаспва 
прпфесипналне пријентације 
 

 Иницираое и ушещће у 
инпвативним видпвима 
планираоа наставе  и других 
пблика п-в. рада 

 Фпрмираое пдељеоа првпг и 
петпг разреда; 
расппређиваое 
нпвппридпщлих ушеника 

 Ушествпваое у припреми 
индивидуалнпг пбразпвнпг 
плана за ушенике 
 

 Израда гпдищоег и месешних 
планпва  за свпј рад 

 Планираое предаваоа, за 
ушенике, рпдитеље, 
наставнике 

 Планираое радипница 
 

Анализа, 

планираое, 

прикупљаое 

дпкументације  

 

планираое 

дпгпвпр,  

 

Планираое, 

дпгпвпр 

 

Планираое, 

расппређиваое 

 

 

Планираое, 

анализа 

Дпгпвпр 

Прикупљаое 

ппдатака, 

планираое 

Директпр, 

педагпг 

Тимпви 

 

 

Педагпг, 

П.старещине 

8.разреда 

 

Педагпг 

Педагпг 

 

Струшни тим 

за И.П. ИПП 

тимпви 

Психплпг 

Педагпг, п. 

Старещине 

Директпр, 

шланпви 

Тимпва 

Септембар  

 

Септембар- 

јун 

 

Другп 

пплугпдищте 

Тпкпм 

щк.гпдине 

 

Мај-

септембар 

Тпкпм щк. 

гпдине 

 

Август-јун  

 

Тпкпм щк. 

Гпдине 

Септембар 

Реализпванп 
 
 
Реализпванп 

 
 
 

Реализпванп 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
 
Реализпванп 

2.Праћеое и анализираое резултата васпитнп-пбразпвпнпг рада  

 Ушествпваое у праћеоу  и 
вреднпваоу пбразпвнп- 
васпитнпг  рада устанпве 

 Праћеое ефеката 
инпвативних активнпсти 

 Праћеое и вреднпваое 
примене мера 
индивидуализације и ИПП-а.  

 Праћеое и ппдстицаое 
напредпваоа деце у развпју 
и ушеоу  

Разгпвпр, пбилазак 
наставе, дискусија 
 
 
Разгпвпр, анализа 
ппстигнућа 
 
 
 
Разгпвпр, праћеое 
дпкументације 

Педагпг, 
п.старещине 
Педагпг, 
наставници 
п.старещине   
 
 
 
 
Педагпг, 
директпр 

Септембар-јун 
 
Септембар-јун 
 
 
Тпкпм 
щк.гпдине 
 
Ј 
 
 

Реализпванп 
 
 
Реализпванп 
 
 
Реализпванп 
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 Праћеое и вреднпваое 
ппступака пцеоиваоа и 
пптерећенпсти ушеника 

 Ушещће у изради гпдищоег 
извещтаја п раду щкпле 

 Уређиваое ФБ странице 
щкпле 

 Праћеое и анализа наставе 
на даљину, прганизпваое 
истраживаоа п настави на 
даљину 

 
 
 
 
 
Пдабир вести за 
пбјаву 
Припрема гугл 
упитника, анализа, 
извещтаваое 

Директпр, 
педагпг... 
Наставници, 
ушеници 

 
 
 
ун-септембар 
 
Тпкпм гпдине 

 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
Реализпванп 
 
 
Реализпванп 

3.Рад са наставницима  

 Сарадоа са наставницима у 
припремаоу и планираоу 
неппсреднпг пбразпвнп-
васпитнпг рада 

 Сарадоа са наставницима у 
прганизацији рада са 
ушеницима кпји имају 
ппсебне пбразпвнп- васпитне 
захтеве 

 Пружаое ппдрщке 
наставницима у раду са 
ушеницима кпд кпјих је 
утврђен психплпщки узрпк 
неуспеха у дпстизаоу захтева 
пбразпвних стандарда кап и 
ппјава неадаптивних пблика 
ппнащаоа и предлагаое 
мера за оихпвп 
превазилажеое 

 Пружаое ппдрщке 
наставницима у фпрмираоу и 
впђеоу ушенишкпг кплектива, 
указиваое на психплпщке 
узрпке ппремећаја 
интерперспналних пднпса у 
групама и предлагаое мера 
за оихпвп превазилажеое 

 Пснаживаое наставника да 
преппзнају сппспбнпсти, 
интереспваоа и склпнпсти 
ушеника кпје су у функцији 
развпја прпфесипналне 
каријере ушеника 

 Инфпрмисаое п ушеницима 
уписаним у први разред 

Разгпвпр, дпгпвпр, 
саветпдавни рад 
 
 
Састанак, анализа, 
израда ИПП 
 
 
Разгпвпр, 
саветпдавни рад 
 
 
 
 
 
 
 
Састанак, разгпвпр, 
саветпдавни рад 
 
 
 
 
 
 
Састанак, разгпвпр 
 
 
 
 
 
Разгпвпр 
 
Разгпвпр, 
представљаое 

ППС, 
наставници 
 
 
Психплпг, 
ИПП Тимпви 
 
 
Психплпг 
 
 
 
 
 
 
 
 
Психплпг , 
педагпг 
 
 
 
 
 
 
ППС, 
ушитељи, 
наставници 
 
 
ППС, 
ушитељи 
 
ППС, 
ушитељи, 

Септембар-јун 
 
 
Септембар-јун 
 
 
 
 
Септембар- 
јун  
 
 
 
 
 
 
 
Септембар-јун 
 
 
 
 
 
 
 
 
Септембар-јун 
 
 
 
 
Септембар 
 
Септембар 
 

Реализпванп 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
 
 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
 
 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
 
Реализпванп 
 
Реализпванп 
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 Инфпрмисаое пдељенских 
старещина петпг разреда п 
ушеницима  
 

 Пружаое ппмпћи 
наставницима у пствариваоу 
сарадое са рпдитељима 

 Ппсета редпвним шаспвима и 
оихпва анализа, предлагаое 
мера за унапређеое 
пбразпвнп- васпитнпг 
прпцеса (ппсета 3 шаса кпд 
првпг разреда, ппсета 4 шаса у 
5.разреду) 

 Ппсета угледним и пгледним 
шаспвима и оихпва анализа 

 Иницираое и ушещће у 
инпвативним видпвима 
планираоа наставе  и других 
пблика п-в рада и упућиваое 
на струшну литературу  

 Пружаое ппдрщке јашаоу 
наставнишких кпмпетенција 
(кпмуникација и сарадоа, 
кпнструктивнп рещаваое 
сукпба, ппдрщка развпју 
лишнпсти детета...) 

 Сарадоа са педагпщким 
асистентима и 
приправницима 

уш.прпфила 
 
Разгпвпр, дпгпвпр, 
саветпдавни рад 
 
Пбилазак наставе, 
разгпвпр, анализа 
 
 
 
 
 
Ппсета шаспвима, 
анализа  
Разгпвпр, састанак, 
планираое 
 
 
 
Разгпвпр 
 
 
 
 
 
Дпгпвпр, 
планираое,  

наставници 
 
ППС, 
директпр 
 
ППС, 
директпр 
 
 
 
 
 
ППС, струшна 
већа,директ
пр 
ППС 
 
ППС 
 
 
 
 
 
ППС 

 
 
 
Тпкпм гпдине 
 
 
Тпкпм гпдине 
 
 
 
 
 
 
Тпкпм гпдине 
 
 
 
 
 
 
Тпкпм гпдине 
 
 
 
 
Тпкпм гпдине 
 

 
 
 
Реализпванп 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
 
 
Реализпванп 

4.Рад и сарадоа са ученицима  

 Утврђиваое зрелпсти 
ушеника за редпвни пплазак у 
щкплу 

 Испитиваое детета уписанпг 
у пснпвну щкплу прпценпм 
интелектуалнпг, кпгнитивнпг, 
емпципналнпг и спцијалнпг 
статуса ради даваоа 
преппрука за даљи рад; 
прпвера спремнпсти детета 
старпсти пд 6 дп 6,5 гпдина за 
пплазак у щкплу 

 Пријем и расппређиваое 
нпвих ушеника 

 Психплпщка тестираоа 
ушеника ради дпбијаоа 

Тестираое 
 
Тестираое, 
разгпвпр 
 
 
 
 
 
 
 
Дпгпвпр, 
анализираое 
разгпвпр,  
Тестираое 
 

ППС 
рпдитељи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ППС, 
ушитељи, 
п.старещине 
 
Психплпг 

Април- 
Мај  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тпкпм гпдине 
 
Тпкпм гпдине  
  
 

Реализпванп 
 
  
Није 
реализпванп 
 
 
Реализпванп 
 
Реализпванп 
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релевантних ппдатака за 
реализацију неппсреднпг 
рада са ушеницима и других 
ппслпва у раду са 
наставницима, рпдитељима, 
институцијама 

 Идентификација ушеника кпји 
имају тещкпће у ушеоу, 
развпјне, емпципналне и 
спцијалне тещкпће, прпблеме 
прилагпђаваоа, прпблеме 
ппнащаоа и пбављаое 
саветпдавнпг рада ради 
превазилажеоа тещкпћа 

 Пружаое ппдрщке деци за 
кпје се пбезбеђује рад пп 
индивидуализпванпј настави 
и ИПП-у 

 Идентификпваое ушеника са 
изузетним сппспбнпстима и 
ппдстицаое оихпвпг развпја 

 Пружаое ппдрщке 
ушеницима из псетљивих 
друщтвених група 

 Праћеое адаптације ушеника-
нарпшитп првпг и петпг 
разреда 

 Индивидуални и групни 
саветпдавни рад са 
ушеницима 

 Прганизпваое и 
реализпваое предаваоа за 
ушенике из пбласти 
менталнпг здравља 
(предаваоа п превенцији  
алкпхплизама, наркпманије) 

 Прпмпвисаое, предлагаое 
мера у циљу смаоиваоа 
насиља 

 Ппдрщка развпју 
прпфесипналне каријере 
ушеника прпфесипналним 
инфпрмисаоем и 
саветпваоем  

 Пружаое психплпщке 
ппмпћи ушенику у 
акцидентним кризама 

 
 
 
 
 
Разгпвпр, 
саветпдавни рад 
 
 
 
 
 
 
Разгпвпр, 
саветпдавни рад 
 
 
Разгпвпр, тестираое 
 
 
Разгпвпр, 
прикупљаое 
инфпрмација 
Разгпвпр, 
прикупљаое 
инфпрмација 
Саветпдавни 
разгпвпр 
 
 
Предаваое 
 
 
 
 
Радипнице 
 
Предаваоа, 
презентације, 
анкетираое 
 
Саветпдавни 
разгпвпр,  
радипнице 
Предаваое, 
прганизпваое 

 
 
 
 
 
ППС, 
ушитељи, 
наставници 
 
 
 
 
 
ППС, 
ушитељи, 
наставници, 
пед.асист. 
 
ППС, 
ушитељи, 
наставници 
 
ППС, 
ушитељи, 
наставници 
 
ППС 
 
 
Психплпг 
 
 
ППС, 
п.старещине
ушитељи 
ППС 
 
Психплпг, 
п.старещине 
 
Психплпг 
Чланпви 
Тима за 
ФинПис, 
ушеници 

 
 
 
 
Септембар-јун 
 
 
 
 
 
 
 
 
Септембар-јун 
 
 
Септембар- 
јун 
 
Првп 
пплугпдищте 
 
Септембар- 
пктпбар 
 
Тпкпм гпдине 
 
 
 
Децембар  
 
 
 
Тпкпм гпдине 
 
 
Другп 
пплугпдищте 
 
 
 
Пп пптреби 

 
 
Реализпванп 
 
 
 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
 
Реализпванп 
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5.Рад са рпдитељима  

 Прикупљаое знашајних 
ппдатака при тестираоу и 
упису ушеника у први разред 

 Идивидуални саветпдавни 
рад са рпдитељима у вези са 
пбразпвним, емпципналним, 
спцијалним и другим 
прпблемима оихпве деце; 
пружаое ппдрщке 

 Ппдрщка јашаоу рпдитељских 
васпитних кпмпетенција 
инфпрмисаоем п 
психплпщким 
карактеристикама оихпве 
деце 

 Сарадоа са рпдитељима  шија 
се деца щкплују пп ИПП 

 Пснаживаое рпдитеља да 
преппзнају карактеристике 
свпје деце кпје указују на 
оихпве изузетне сппспбнпсти 
и пружаое ппдрщке у 
прпналажеоу разлишитих 
мпгућнпсти ппдстицаоа и 
усмераваоа оихпвпг ппщтег 
и прпфесипналнпг развпја 

 Трибина за рпдитеље 
будућих првака 

Разгпвпр 
 
 
Саветпдавни 
разгпвпр 
 
 
 
 
Саветпдавни 
разгпвпр 
 
 
 
 
 
Разгпвпр, дпгпвпр, 
саветпдавни 
разгпвпр 
 
 
 
 
 
 
 
Предаваое, 
разгпвпр 

ППС, 
рпдитељи 
 
Психплпг 
 
 
 
 
 
Психплпг, 
педагпг 
 
 
 
 
 
Психплпг, 
педагпг, 
педагпщки 
асистент, 
наставници 
 
 
 
 
 
Психплпг, 
педагпг 

Април-мај 
 
 
Тпкпм гпдине 
 
 
 
 
 
Тпкпм гпдине 
 
 
 
 
 
 
Тпкпм гпдине 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Март 

Реализпванп 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Није 
реализпванп 
 

6.Рад са директпрпм, стручним сарадницима, педагпшким асистентпм и пратипцем 
ученика 

 

 Сарадоа са директпрпм и 
струшним сарадницима на 
истраживаоу ппстпјеће 
пбразпвнп-васпитне праксе и 
специфишних прпблема и 
пптреба устанпве и 
предлагаое мера за 
унапређеое 

 Сарадоа са директпрпм и 
струшним сарадницима у 
пквиру рада струшних тимпва 
и кпмисија и редпвна 
размена инфпрмација 

 Сарадоа са директпрпм на 
заједнишкпм планираоу 

Састанци, дпгпвпри 
 
 
 
 
 
 
 
Састанци, дпгпвпри 
 
 
 
 
Састанци, дпгпвпри 
 
 

ППС, 
директпр,  
Тимпви 
 
 
 
 
 
ППС, 
директпр,  
 
 
 
ППС, 
директпр 
 

Тпкпм гпдине 
 
 
 
 
 
 
 
Тпкпм гпдине 
 
 
 
 
Тпкпм гпдине 
 
 

Реализпванп 
 
 
 
 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
 
Реализпванп 
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активнпсти, изради 
стратещких дпкумената 
устанпве, анализа и 
извещтаја п раду щкпле 

 Сарадоа са директпрпм п 
расппдели пдељеоских 
старещинстава 

 Сарадоа са директпрпм на 
планираоу активнпсти у 
циљу јашаоа наставнишких и 
лишних кпмпетенција 

 Сарадоа са директпрпм и 
струшним сарадницима у 
прганизпваоу трибина, 
предаваоа, радипница за 
ушенике, наставнике, 
рпдитеље 

 Сарадоа са струшним 
сарадницима на припреми и 
реализацији разних пблика 
струшнпг усаврщаваоа 

 
 
 
 
Састанци, дпгпвпри 
 
 
Састанци, дпгпвпри 
 
 
 
Састанци, дпгпвпри 
 
 
 
 
 
Састанци, дпгпвпри 

 
 
 
 
ППС, 
директпр  
 
 
ППС, 
директпр, 
Наставници 
 
ППС, 
директпр, 
Наставници 
 
 
 
ППС 

 
 
 
Тпкпм гпдине 
 
 
Тпкпм гпдине 
 
 
 
Тпкпм гпдине 
 
 
 
 
 
Тпкпм 
щк.гпдине 

 
 
 
Реализпванп 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
 

7.Рад у стручним прганима и тимпвима  

 Ушествпваое у раду 
Наставнишкпг већа 

 Ушествпваое у раду 
струшних актива,  струшних 
већа и кпмисија. 

 Инфпрмисаое струшних 
пргана п резултатима 
изврщених анализа, 
прегледа, испитиваоа и 
предлагаоа пдгпварајућих 
мера 

 Предлагаое мера за 
унапређиваое струшних 
пргана щкпле 

Извещтаваое, 
впђеое дпкумент. 
Састанак, анализа, 
разматраое 
 
Састанак, дпгпвпр, 
анализа 
 
 
 
 
Дпгпвпр, 
планираое 

ППС, 
директпр 
 
Чланпви 
актива, већа 
 
Директпр, 
секретар, 
ППС 
 
 
Директпр, 
секретар, 
ППС 

Август-јун 
 
Август-јун 
 
 
Август-јун 
 
 
 
 
 
Август-јун 
 
 
 

Реализпванп 
 
Реализпванп 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
 
 
Реализпванп 

8.Сарадоа са надлежним устанпвама, прганизацијама, удружеоима и јединицпм 
лпкалне сампуправе 

 

 Сарадоа са пбразпвним, 
здравственим, спцијалним, 
културним и другим 
устанпвама кпје дппринпсе 
пствариваоу циљева и 
задатака пбразпвнп-
васпитнпг рада устанпве 

Састанак, 
предаваоа, 
заједнишке 
активнпсти 
 

ППС, 
директпр,   
Институције 
 
 

Септембар-јун 
 
 
 
 
 

Реализпванп 
 
 
 
 
 
 

9.Впђеое дпкументације, припрема за рад и стручнп усавршаваое  
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 Впђеое евиденције п свпм 
раду на дневнпм, месешнпм 
и гпдищоем нивпу.  

 Израда, припрема и шуваое 
ппсебних прптпкпла, шек 
листа за праћеое наставе и 
васпитних активнпсти на 
нивпу щкпле 

 Припрема за ппслпве 
предвиђене Гпдищоим 
прпгрампм и пперативним 
планпвима рада психплпга 

 Прикупљаое ппдатака п 
ушеницима и шуваое 
материјала кпји садржи 
лишне ппдатке п ушеницима 
у складу са етишким 
кпдекспм педагпга 

 Впђеое евиденције п 
сппственпм струшнпм 
усаврщаваоу  

Впђеое пптребне 
дпкументације 
 
Праћеое струшне 
литературе и 
впђеое пптребне 
дпкументације 
 
Припремаое 
 
 
 
Впђеое пптребне 
дпкументације 
 
 
 
 
Впђеое пптребне 
дпкументације 

Психплпг 
 
 
Психплпг 
 
 
 
 
Психплпг  
 
 
 
Психплпг  
 
 
 
 
 
Психплпг 

Тпкпм гпдине 
 
 
Тпкпм гпдине 
 
 
 
 
Тпкпм гпдине 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тпкпм гпдине 

Реализпванп 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
 
 
Реализпванп 

 
 

6.1.6.в) Извештај п раду библиптекара 

Активнпсти/теме Начин реализације: 
Време 
реализације 

Реализација 

Евидентираое нпвих коига и 
шаспписа 

Каталпщка пбрада Тпкпм щкплске 
гпдине 

Реализпванп 
 

Уређеое панпа у библиптеци Излпжба Септембар -јун Реализпванп 

Увпђеое првака у евиденцију Евиденција нпвих 
шланпва 

Септембар и 
пктпбар 

Реализпванп 
 

Активнпсти ппвпдпм Дешије недеље  Излпжба коига Пктпбар Реализпванп 

Шкплски шасппис „Светпсавац“ Писаое и редакција 
текстпва  

Септембар, 
пктпбар, 
нпвембар и 
децембар 

Реализпванп 
 

Ппдстицаое креативнпг 
стваралащтва 

Коижевнп веше „Хајде 
да се дружимп“ 

Април Реализпванп 
 

Набавка нпвих коига Ппсета Сајму коига Пктпбар Реализпванп 

Припрема лектире Сарадоа са ушитељима 
и наставницима 
српскпг 

Септембар - јун Реализпванп 
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Пппуларизација активнпсти 
библиптеке 

Сарадоа са лпкалним 
медијима 

Септембар - јун Реализпванп 
 

Вплпнтираое ушеника Рад у библиптеци Септембар-јун Реализпванп 

Ппмпћ ушеницима у изради 
прпјеката 

Рад са ушеницима Септембар - јун Реализпванп 
 

Струшнп усаврщаваое Трибине, семинари, 
струшна литература 

Септембар - јун Реализпванп 
 

Издаваое коига  Рад са ушеницима Септембар - јун Реализпванп 

Рад на инфпрматишкпј писменпсти Интернет Септембар - јун Реализпванп 

Реализпваое наставних јединица Час у библиптеци Септембар - јун Реализпванп 

Свешанп ушлаоеое првака Час у библиптеци Јануар Реализпванп 

Гпстпваоа писаца Коижевни матине Нпвембар Није 
реализпванп 
 

Развијаое навика и интереспваоа 
за кприщћеое библиптешке грађе 

Час у библиптеци Септембар - јун Реализпванп 
 

Пбележаваое Дана дешије коиге Излпжба коига Април Реализпванп 
 

Ушествпваое у припреми щкплских 
културних манифестација 

Рад са ушеницима Септембар - јун Реализпванп 
 

 

        6.2. ИЗВЕШТАЈ РУКПВПДЕЋИХ ПРГАНА 
 

6.2.1 Извештај п раду директпра шкпле 

Активнпсти Време реализације Сарадници 
 

Реализација 

- Прганизација  пбразпвнп 
васпитнпг рада – кпнашна задужеоа 

наставника  и струшних сарадника 

- август 2020.гпдине - педагпг Реализпванп 

- Израда расппреда шаспва - август 2020. гпдине -   педагпг Реализпванп 

- Израда извещтаја п раду щкпле - август - септембар Педагпг, 
психплпг, 

рукпвпдипци 
струшних пргана 

щкпле 

Реализпванп 

- Припрема Гпдищоег плана щкпле - август- септембар Педагпг, 
психплпг, 

рукпвпдипци 
струшних пргана 

щкпле 

Реализпванп 

- Рад у ппщтинскпм активу 
директпра 

-август, септембар, 
нпвембар 2020. 

- директпри 
пснпвних и 

Реализпванп 
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-фебруар, мај, јун, 
август 2021. 

средоих щкпла 
ппщтине Бајина 

Бащта; 

- Седница Наставнишкпг већа - август, септембар, 
нпвембар, јануар, 

април, јун 

-педагпг, 
психплпг 

Реализпванп 

- Сарадоа са Шкплскпм управпм 
Ужице 

- август - нашелник, 
саветници 

Реализпванп 

- Ушещће у раду  седнице щкплскпг  
пдбпра 

- август 
- тпкпм гпдине пп 
плану щкплскпг 

пдбпра 

- председник 
щкплскпг 
пдбпра, 

- секретар 
щкпле 

Реализпванп 

- Кпнашна припрема щкплских 
пбјеката  за ппшетак рада 

- август - секретар 
щкпле 

Реализпванп 

- Израда плана струшнпг 
усаврщаваоа 

- август, септембар - педагпг, 
рукпвпдипци 
струшних веша 

Реализпванп 

- Седница Савета рпдитеља -септембар,пктпбар, 
-фебруар,март,јун . 

-председник 
Савета 

рпдитеља, 
секретар 

Реализпванп 

- Дпнпщеое Правилника п 
прганизацији и систематизацији 

ппслпва 

- август -секретар щкпле Реализпванп 

- Свешани пријем првака - јун -педагпг, 
психплпг, 

ушитељи првпг 
разреда 

Реализпванп 

- Финансијкп ппслпваое щкпле - тпкпм щкплске 
гпдине 

- щеф 
рашунпвпдства 

Реализпванп 

- Седница Шкплскпг пдбпра - септембар -председник 
щкплскпг 
пдбпра, 
секретар 

Реализпванп 

- Утврђиваое расппреда шаспва и 
ваннаставних активнпсти 

- септембар -педагпг 
 

Реализпванп 

- Ппсета ИП и Перућцу у смислу 
сагледаваоа припрема наставника 

за рад 

- септембар - секретар 
щкпле, 

 

Реализпванп 

- Прганизација екскурзија за 
ушенике седмпг и псмпг разреда 

- септембар секретар,струшн
и впђа пута, 
пдељенске 
старещине, 

педагпг 

Није 
реализпванп 

Сарадоа са Црвеним крстпм Бајина 
Бащта- пбележаваое Дешије недеље 

- пктпбар - педагпг, 
психплпг, 

Није 
реализпванп 
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ушитељи 

- Педагпщкп-инструктивни увид –
ппсета два шаса математике 

пктпбар - педагпг, 
психплпг, 
прпсветни 
саветници 

Реализпванп 

- Ппсета два шаса у старијим 
разредима 

- нпвембар - педагпг, 
психплпг, 

наставници 

Реализпванп 

- Праћеое сампвреднпваоа - пктпбар - шланпви тима 
за сампвреднпв. 

Реализпванп 

- Анализа успеха  и  владаоа 
ушеника  на крају првпг  

класификаципнпг перипда 

- нпвембар -  педагпг, 
психплпг 

Реализпванп 

- Педагпщкп-инструктивни увид – 
ппсета шаспвима првих разреда у 

матишнпј щкпли 

- нпвембар - педагпг, 
психплпг 

 

Реализпванп 

- Ушещће у раду седнице щкплскпг 
пдбпра 

-нпвембар-децембар - председник 
щкплскпг 
пдбпра 

- секратар 

Реализпванп 

- Преглед педагпщке дпкументације - децембар, април, јун -педагпг, 
психплпг 

Реализпванп 

- Припрема финансијскпг плана , 
анализа кприщћеоа средстава 

утврђених финансијским планпм 

- нпвембар-децембар - щеф 
рашунпвпдства 

Реализпванп 

- Педагпщкп-инструктивни рад – 
ппсета 1 шасу истприје у щестпм 

разреду 

децембар - педагпг, 
наставници 

щестпг разреда 

Реализпванп 

Анализа успеха и дисциплине  на 
крају  првпг пплугпдищта, 

Седнице пдељенских и 
наставнишкпг већа 

јануар -Фебруар 2020. -педагпг, 
психплпг 

-рукпвпдипци 
пдељ.већа 

Реализпванп 

Пбнпва претплате на струшне 
шаспписе и листпве за 2021. Гпдину 

- јануар - библиптекар Реализпванп 

Припрема и прганизација прпславе 
Светпг Саве 

- јануар - педагпг, 
психплпг,секрет

ар, задужени 
наставници 

 

Прганизација детаљнпг шищћеоа  и 
уређеоа щкплских пбјеката  за 

време зимскпг распуста 

јануар - секретар Реализпванп 

Јавне набавке у вези финансијскпг 
плана 

- фебруар -Шеф 
рашунпвпдства 

-секретар 

Реализпванп 

Седница Шкплскпг пдбпра - фебруар - председник 
щкплскпг 
пдбпра 

Реализпванп 
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- секретар 

Шкплска и ппщтинска такмишеоа - фебруар - рукпвпдипци 
струшних већа 

Реализпванп 

Педагпщкп-инструктивни рад-
ппсета у ИП Перућац-2 шаса 

- март - педагпг 
-ушитељи 

Реализпванп 

Седница пдељенских и 
Наставнишкпг већа 

-април -педагпг, 
психплпг 

Реализпванп 

Ппщтинска и пкружна такмишеоа - април Рукпвпдипци 
струшних већа 

Делимишнп 
реализпванп 

Припрема за извпђеое екскурзија 
ушеника пд првпг дп щестпг разреда 

и наставе у прирпди 

-април - педагпг Није 
реализпванп 

Анализа резултата ппстигнутих на 
такмишеоима 

- мај - педагпг 
 

Реализпванп 

Ппсета 3 шаса редпвне наставе у 
шетвртпм разреду 

 

- септембар - педагпг 
- ушитељи 
шетвртпг 
разреда 

Реализпванп 

Ппсета пдељеоима 1. И 5. Разреда -нпвембар -педагпг, 
психплпг 

Реализпванп 

Седница пдељенских и 
Наставнишкпг већа /успех ушеника, 

реализација плана и прпграма, 
резултати такмишеоа, ппдела 

Вукпвих и специјалних диплпма, 
награђиваое ушеника 

- јун -  педагпг, 
психплпг 

Реализпванп 

План заврщетка наставне и щкплске 
гпдине 

- јун -педагпг, 
психплпг 

Реализпванп 

Припреме и задужеоа  за израду 
Гпдищоег плана рада 

- јун -  педагпг, 
психплпг 

Реализпванп 

Прганизација  заврщнпг испита за 
ушенике псмпг разреда 

- јун - педагпг, 
психплпг 

Реализпванп 

Прганизација припремне наставе и 
ппправних испита 

- август - педагпг Реализпванп 

Анализа успеха и дисциплине  на 
крају щкплске гпдине 

- август - педагпг Реализпванп 

Сарадоа са ппщтинпм Бајина Бащта 
Дпмпм здравоа, ЈП „Дринскп-
лимске ХЕ“, Црвеним крстпм, 
Пплицијскпм станицпм Бајина 

Бащта, Центрпм за спцијални рад 
Бајина Бащта, Ватрпгасним дпмпм, 

Наципналнпм службпм за 
заппщљаваое... 

-тпкпм гпдине -председник 
ппщтине и 
дректпр и 

предузећа и 
устанпва 

Реализпванп 
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6.3.ИЗВЕШТАЈ П РАДУ УПРАВНИХ ПРГАНА 
 
    Састав Шкплскпг пдбпра:  

Име и презиме Кп је пвлашћени предлагач 
САОА АЛЕКСИЋ  Савет рпдитеља 

СЛПБПДАН ИВАНПВИЋ Савет рпдитеља 

ПЕЧЕНИЧИЋ АЛЕКСАНДАР Савет рпдитеља 

ИВАНА СРДИЋ Шкпла 

МАРКП МАРКПВИЋ Лпкална заједница 

РПДПЉУБ АРСЕНИЈЕВИЋ  Шкпла 

ДРАГАН ЈПВАНПВИЋ Лпкална заједница 

РАДПЈКА ГЛАВИНИЋ Лпкална заједница  

РАДИВПЈЕ МИЛАНПВИЋ  Шкпла 

  

6.3.1.Извештај ШКПЛСКПГ ПДБПРА 

Време 
реализације 

Активнпсти/теме 
садржаји/ 

Начин 
реализације 

Нпсипци 
реализације и 
сарадници 

Реализација 
 

СЕПТЕМБАР  1.Извещтај  п раду за щк. 
2019/20. 
2.Гпдищои план рада за 
щк.2020/21. 
3.Правилник п 
прганизацији и 
систематизацији ппслпва 
4.План струшнпг 
усаврщаваоа 
заппслених 

Усвајаое 
 
Дпнпщеое 
 
 
Даваое 
сагласнпсти 
 
дпнпщеое 

Директпр,шланпви 
пдбпра 
Директпр.шланпви 
Шкплскпг пдбпра 
 
 
 
Директпр,шланпви 
Ш.пдбпра 
 

Реализпванп 
 
Реализпванп 
 
Реализпванп 
 
 
 
Реализпванп 

ДЕЦЕМБАР 1.Предлпг  
финансијскпг плана  за 
припрему бучета 
Републике Србије 
2.Извещтај  п раду 
директпра Шкпле и 
раду Шкпле 
3.Пппис импвине и 
пбавеза са стаоем на 
дан 31.12.2020. гпдине 

утврђиваое 
 
разматраоа 
 
 
дпнпщеое 
пдлуке 

-Директпр, щеф 
рашунпвпдства, 
шланпви 
Шк.пдбпра 
-Директпр, 
шланпви Ш.пдбпра 
-Секретар,шланпви 
Ш.пдбпра 

Реализпванп 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
Реализпванп 

ФЕБРУАР-
МАРТ 

1.Финансијски план 
Шкпле 
2.Гпдищои пбрашун 

дпнпщеое 
усвајаое 
 

-Директпр,щеф 
рашунпвпдства,шл.
Ш.пдбпра 

Реализпванп 
 
Реализпванп 
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Шкпле 
3.Извещтај п пппису 
импвине  и пбавеза са 
стаоем на дан 
31.12.2020. гпдине 

 

разматраое, 
усвајаое 
 
 
 

-Директпр 
щкпле,председник 
ппписне 
Кпмисије,шл.Ш.пдб
пра 

 
Реализпванп 

ЈУН  1.Извещтај п раду 
директпра Шкпле 

Усвајаое 
разматраоа 

Директпр 
Шкпле,шланпви 
Ш.Пдбпра 

Реализпванп 
 
Реализпванп 

Тпкпм 
гпдине 

1.пдлушиваоа пп  
правним лекпвима 
предвиђеним  ппсебним 
закпнима 
2.разматраое 
ппщтпваоа ппщтих 
принципа,пствариваое 
циљева пбразпваоа и 
васпитаоа  и стандарда 
ппстигнућа. 
3.предузимаое мера за  
ппбпљщаое услпва рада  
и пствариваое  
пбразпвнп-васпитнпг 
рада 
4.ппщти акти у складу са 
ппзитивним прпписима 
5.ппјединашни захтеви 
физишких и правних лица 

Разматраое,дпн
пщеое пдлуке 
Праћеоа 
 
Кпнкретизпвани 
кпраци 
 
 
 
 
 
Дпнпщеое 
 
 
 
 
 
Разматраоа,пдлу
шиваое 

Чланпви Ш.пдбпра 
 
 
Чл.Ш.пдбпра 
 
 
 
 
Чл.Шк.пдбпра 
 
 
 
 
 
Секретар,шланпви 
Ш.пдбпра  
 
Секретар,шланпви 
Ш.пдбпра 

Реализпванп 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
Реализпванп 

Начин праћеоа: Анализа активнпсти крпз записнике са пдржаних седница Шкплекпг пдбпра 
Нпсилац праћеоа: Председник Шкплскпг пдбпра 
Председник Шкплскпг пдбпра: Рпдпљуб Арсенијевић 
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7. ИЗВЕШТАЈ П ВАННАСТАВНИМ АКТИВНПСТИМА 
 

7.1.ИЗВЕШТАЈ П  ПРПГРАМИМА ПСТАЛИХ ПБЛИКА ПБРАЗПВНП – ВАСПИТНПГ  РАДА У 
ПРВПМ ЦИКЛУСУ ПСНПВНПГ ПБРАЗПВАОА И ВАСПИТАОА 

 
 

7.1.1 Извештај п плану пдељенских старешина 
 

Назив активнпсти Разред Планиранп 
часпва на 
гпдишоем 
нивпу 

Задужени 
наставници 

Реализација 

„Шкпла без насиља“ I, II, III,  12 Ушитељи Реализпванп 

„Шкпла без насиља“ IV 4 Ушитељи Реализпванп 

„Пвп сам ја“ I, II, III, IV 9 Ушитељи Реализпванп 

„Шта знам п здрављу“ I, II, III, IV 10 Ушитељи и 
сарадници из 
Дпма здравља  

Реализпванп али 
без сарадника из 
ДЗ збпг 
епидемиплпщке 
ситуције 

Дневни ритам I, II, III, IV  
5 

Ушитељи Реализпванп 

Пснпви безбеднпсти 
деце 

IV  
8 

Предаваши 
МУП-а 

Реализпванп 

 
 

7.1.2. Извештај п прпграму друштвених, техничких, хуманитарних, сппртских и 
културних   активнпсти 

 

Назив 
активнпсти 

Разред 
 

Планиранп 
часпва на 
гпдишоем нивпу 

Задужени 
наставник 

Реализација 

Драмска  
секција 

IV Анђелка Ђурић 36 Реализпванп 

Ритмишка 
секција  

IV Натаща 
Маринкпвић 

36 Реализпванп 

Рецитатпрска 
секција 

IV Весна 
Марјанпвић 

36  Реализпванп 
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7.2. ПРПГРАМ ПСТАЛИХ ПБЛИКА ПБРАЗПВНП-ВАСПИТНПГ РАДА У ДРУГПМ ЦИКЛУСУ ПСНПВНПГ 
ПБРАЗПВАОА 

 
  7.2.1 Извештај п раду пдељенских старешина 

 
 
 
 
 
 

Teме Брпј шаспва пп разредима Реализатпри Реализација 

 
V 

 
VI 

 
VII 

 
VIII 

Права и пбавезе ушеника, 
наставника и рпдитеља 

3 3 3 3 Пдељеоске старещине Реализпванп  

Пбележаваое знашајних 
датума у тпку щкплске 
гпдине 

4 4 4 4 Пдељ. старещине, 
наставници српскпг 
језика, ликпвне 
културе, истприје 

Реализпванп 

Здравственп васпитаое 
 
 

4 4 5 5 Пдељ. старещине, 
педагпг, психплпг, 
предаваши из Дпма 
здравља 

Реализпванп 

Прганизпваое слпбпдних 
активнпсти 

4 4 4 4 Пдељеоске старещине Реализпванп 

Пднпс према 
ваннаставним 
активнпстима 

4 3 3 2 Пдељеоске старещине Реализпванп 

Текући прпблеми везани 
за успех и владаое 
ушеника  

5  4 4 4 Пдељеоске старещине Реализпванп 

Безбеднпст у сапбраћају 
Безбеднп детиоствп 
 

3 / 3 3 Пдељ. старещине, 
представници 
пплиције 

Реализпванп, 
без предст. 
пплиције 

Защтита живптне средине 4 3 3 3 Пдељеоске старещине Реализпванп 

Превенција насиља 
(дигиталнп насиље, 
ненасилна кпмуникација) 

5 3 3 / Пдељеоске 
старещине, педагпг, 
психплпг 

Реализпванп 

Пснпви безбеднпсти / 8 / / Пдељеоске старещине Реализпванп 

Прпфесипнална 
пријентација 
 

/ / 4 6 Пдељ. старещине, 
педагпг, психлпг, НСЗ 

Реализпванп 

Укупнп шаспва у тпку 
щкплске гпдине 

36  36 36  34   
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7.2.2 Извештај п слпбпдним активнпстима и избпрним прдметима 

 

Назив активнпсти Разред Планиранп 
часпва на 
гпд.нивпу 

Задужени 
наставници 

Реализација 

Ликпвна секција V-VI 36 Ђуканпвић Радпмир Реализпванп 

Цртаое,сликаое и вајаое VII -VIII 70 Ђуканпвић Радпмир Реализпванп 

Хпр V-VIII 108 Радпванпвић Ирена Реализпванп 

Атлетика VII -VIII 36 Јпсиппвић Звјездана Реализпванп 

Пдбпјка VII -VIII 36 Ппппвић Бранка Реализпванп 

Шах V-VI 72 Радивпје Миланпвић Реализпванп 

Сапбраћајна секција V-VIII 36 Пурић Дејан Реализпванп 

Нпвинарска секција V-VIII 36 Филиппвић Плгица Реализпванп 

Дпмаћинствп VII -VIII 70 Ирена Јакић Реализпванп 

Свакпдневни жибвпт у 
прпщлпсти 

V 36 
Маркп Кпвашевић 
 

Реализпванп 

Ушенишки парламент VII -VIII 3 Петрпвић Катарина Реализпванп 

 

7.3.ИЗВЕШТАЈ П ЕКСКУРЗИЈАМА УЧЕНИКА  
 

Циљеви екскурзије – уппзнаваое са гепграфским, истпријским и културним специфишнпстима  
пдређенпг краја, кап и уппзнаваое привреде ппјединих места; 
Предлпг – Струшнп веће наставника друщтвених наука (истприје и гепграфије) 

 
Разред Марщута Трајаое 

екскурзије 
Дужина марщуте Време 

реализације 

I Б.Бащта-Ужице-Тара- Б.Бащта једнпдневна 113 км. Није 
реализпванп 

II  Б.Бащта-Мпкра Гпра- Бајина 
Бащта 

једнпдневна 78 км. Није 
реализпванп 

III и ИП 
Перућац 

Б.Бащта-Бранкпвина- Б.Бащта једнпдневна 166 км. Није 
реализпванп 

IV Б.Бащта-Трщић- Б. Бащта једнпдневна 200 км. Није 
реализпванп 

V Б.Бащта-Пријеппље-Манастир 
Милещева- Златибпр- Стппића 
пећина- Б.Бащта 

једнпдневна 250 км. Није 
реализпванп 

 
VI 

Б.Бащта-Ваљевп-Лајкпвац-
Бепград (Храм Светпг Саве, 
Нарпдни музеј) Б. Бащта 

једнпдневна 350 км. Није 
реализпванп 
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VII 

Б.Бащта-Ужице-Чашак- -
Свилајнац-Ресавска пећина, 
Сталаћ, Алексинац, Чегар- 
Нищ - нпћеое/ Ћеле Кула-
Медијана/ Крущевац/Црква 
Лазарица -В.Баоа-Чашак-
Ужице-Б.Бащта 

двпдневна 597 км. Није 
реализпванп 

VII Манастир Студеница једнпдневна 290 км. Није 
реализпванп 

VIII и 
спец.пд. 

Б.Бащта-Ваљевп-Шабац-Ириг-
Манастир  Хпппвп/-Субптица 
–С Карлпвац- Ваљевп-Б.Бащта 

двпдневна   900 км. Није 
реализпванп 

 
Ппщтп се нису стекли услпви за реализацију екскурзија, услед епидемије кпрпне вируса, цеп 

ппступак реализације екскурзије није ни ппкренут. 
 

 
7.4.ИЗВЕШТАЈ П ИЗВПЂЕОУ НАСТАВЕ У ПРИРПДИ 

 

Разред  Местп бправка Реализација 

I Златибпр Није реализпванп 

II Дивчибаре  Није реализпванп 

III  Дивчибаре Није реализпванп 

IV Аранђелпвац  Није реализпванп 

 
Пбзирпм на тп да се нису стекли услпви за реализацију наставе у прирпди, услед епидемије 

кпрпне вируса, цеп ппступак реализације наставе у прирпди није ни ппкренут. 
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8. ИЗВЕШТАЈ П ППСЕБНИМ ПЛАНПВИМА И ПРПГРАМИМА ПБРАЗПВНП 
ВАСПИТНПГ РАДА 

 
   8.1 ИЗВЕШТАЈ П ПРПГРАМУ  ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ/УЧЕНИКА ПД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, 
ЗЛПСТАВЉАОА И ЗАНЕМАРИВАОА 
Тим за заштиту пд дискриминације, насиља, злпстављаоа и занемариваоа  шкплске 2020/21.гпдине 

чинили су: 

1. Маријана Лукић, директпр  
2. Леппсава Иванпвић- педагпг                
3. Ивана Селинић- психплпг 
4. Катарина Петрпвић, секретар 
5. Пливера Ђурпвић- плигпфренплпг 
6. Разредне старещине и ушитељи где се насиље дещава 
7. Ивана Цвијпвић  , представник рпдитеља 
8. 8.Миоа Лукић, представник Ушенишкпг парламента 

 

Активнпсти / теме Нпсипци реализације Време реализације Реализација 

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНПСТИ 

 Уппзнаваое са Ппсебним 
прптпкплпм 

 Презентација Насиље- 
врсте и пблици (за 
ушенике првпг разреда) 

 Дефинисаое правила 
ппнащаоа и ппследице 
крщеоа правила (први и 
пети разред) 

  „Кутија ппвереоа“ 
 

 Литерарни радпви на тему 
врщоашкпг насиља 

 Шкплска и сппртска 
такмишеоа ппсвећена 
безбеднпм и сигурнпм 
пкружеоу 

 Превенција насиља- 
ненасилна кпмуникација 
(прпграм ненасилне 
кпмуникације) 
 

 Хуманитарне акције 

 Дешија недеља- 
активнпсти везане за 
превенцију насиља. 
 

 Пбележаваое Дана бпрбе 

Разредне старещине, 
ушитељи 
Разредне старещине, 
ушитељи, педагпг 
 
 
 
 
 
Ушенишки парламент,  
 
Ушитељи, педагпг 
 
Ушитељи, педагпг 
наставници физишкпг 
васпитаоа 
 
Тим за ненасилну 
кпмуникацију, Врщоашки 
тим, пдељеоске старещине 
директпр,  
разредне старещине, 
ушитељи, педагпг 
Разредне старещине 
псмпг разреда; 
 
 
МУП  

Септембар 
 
 
 
 
 
 
 
 
У тпку щкплске 
 гпдине 
У тпку щкплске 
гпдине 
 
 
 
 
 
 
у тпку щкплске 
гпдине 
 
 
 
пктпбар 
 
 
 

Реализпванп 
 
Реализпванп 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
Реализпванп 
 
Реализпванп 
 
Реализпванп 
 
 
 
Није 
реализпванп 
 
 
 
Реализпванп 
 
Реализпванп 
 
Реализпванп 
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прптив тргпвине људима; 
Приказиваое филма за 
ушенике псмпг разреда 

 Сарадоа са МУП-пм: 
Радипнице „Безбеднп 
детиоствп“ 
„Негујмп разлике“,  

„Пснпви безбеднпсти“ 

 Пбележаваое Дана 
тплеранције, дебате п 
интереспваоима и 
хпбијима ушеника, на 
шаспвима пдељенске 
заједнице 

 Нпвпгпдищои и Бпжићни 
базар 

 Састанци и дијалпзи са 
ЦСР 

 Електрпнскп насиље- 
радипнице за ушенике 
петпг, щестпг, седмпг и 
псмпг разреда 

 Тематски рпдитељски 
састанци 

 Анкете- испитиваое 
мищљеоа ушеника п 
присутнпсти насиља у 
щкпли 

 
Предаваши МУП-а 
 
 
Ушитељи, разредне  
старещине 
 
 
 
 
Ушитељи, разредне  
старещине 
 
разредне старещине, 
 
 
 
 
Разредне старещине,  
Ушитељи 
 
 
 
Разредне 
старещине,Педагпг, 
психплпг 
 

18.пктпбар 
 
 
 
У тпку щкплске 
гпдине 
 
 
 
16.нпвембар 
 
 
 
 
 
Децембар 
 
 
У тпку щкплске 
гпдине 
 
 
 
У тпку щкплске 
Гпдине 
 

Није 
реализпванп 
 
 
 
Није 
реализпванп 
 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
 
Није 
реализпванп 
 
Није 
реализпванп 
 
 
 
Није 
реализпванп 
 
Није 
реализпванп 
 

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНПСТИ  

-Ппступаое пп кпрацима- 

редпследу ппступака у 

слушају интервенције: 

 Прпцена нивпа 
ризика 

 Заустављаое насиља 

 Защтитне мере 

 Инфпрмисаое 
надлежних служби 

Праћеое ефеката 

предузетих мера 

 

 

Тпкпм щкплске 

2020/21.гпдине 

Тим за защтиту пд 
насиља 

Реализпванп 
 

 
У пквиру прпграма за защтиту ушеника пд дискриминације, насиља, злпстављаоа и занемариваоа ппстпји 
и тим за псмищљаваое прпграма за ненасилну кпмуникацију кпји је ппдрщка Врщоашкпм тиму. 
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Тим   за   псмишљаваое   прпграма за ненасилну кпмуникацију 
 

1. Леппсава Иванпвић- педагпг 
2. Ивана Селинић-психплпг 
3. Биљана Савељић 
4. Ивана Срдић 
5. Мирјана Јпванпвић 

 
 

 8.2 ИЗВЕШТАЈ П ПРПГРАМУ РАДА СТРУЧНПГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНП ПБРАЗПВАОЕ  

Стручни тим за инклузивнп пбразпваое у шкплскпј 2020/21.чинили су следећи чланпви: 

1. Леппсава Иванпвић- педагпг 

2. Ивана Селинић-психплпг 

3. Пливера Ђурпвић- плигпфренплпг 

4. Натаща Злпппрубпвић-наставник разредне наставе 

5. Зприца Бпдирпга-наставник математике 

6. Биљана Петрпвић- представник Савета рпдитеља 

 

Време 
реализације 

Активнпсти Начин 
реализације 

Нпсипци 
активнпсти 

Реализација 

 

Август/ 

септембар 2020. 

-Фпрмираое Тима за ИП и 
инфпрмисаое нпвих 
шланпва 
-Израда  прпграма рада 
Тима за щкплску 
2020/21.гпдину 
-Уппзнаваое Наставнишкпг 
Већа са прпгрампм рада за 
текућу гпдину 

Састанак 
 
Састанак, 
планираое 
 
 
Презентација 
на седници 

Директпр 
 
СТИП  
 
Педагпг 

Реализпванп 
 
 
Реализпванп 
 
 
Није 
реализпванп 

 

 

Септембар/ 

пктпбар 2020. 

-Прикупљаое ппдатака  пд 
пдељеоских старещина и 
ушитеља п ушеницима кпд 
кпјих евентуалнп ппстпји 
пптреба ппдрщкпм (ИПП-пм) 
-Разматраое слушајева кпд 
кпјих је у тпку претхпдне 
щкплске гпдине ппстпјала 
пптреба за пружеоем 
дпдатне ппдрщке ради 
евентуалнпг наставка 
активнпсти 
-Идентификација деце из 
спцијалнп угрпжених 
ппрпдица 
 
-Планираое активнпсти у 

Састанак, 
извещтаји 
 
 
 
Састанак, 
анализа, 
дпгпвпр 
 
 
 
 
Разгпвпр са 
децпм, 
рпдитељима, 
састанак 
Дпгпвпр 

Педагпг, 
психплпг, СТИП 
 
 
 
Педагпг, 
психплпг, 
СТИП, ушитељи, 
пдељеоске 
старещине  
 
Ушитељи, 
пдељеоске 
старещине 
 
Струшни већа, 
директпр 

Реализпванп 
 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
 
 
 
Реализпванп  
 
 
 
 Реализпванп 
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пквиру пбележаваоа  „Дешје 
недеље“ 
-Ушествпваое у 
прганизпваоу  
хуманитарних акција 

 
 
Дпгпвпр, 
сарадоа са 
укљушеним 
странама 

 
Струшна већа, 
лпк.заједница 

 
 
Реализпванп 

Тпкпм щкплске 

гпдине 

-Разматраое пптребе за 
предузимаое активнпсти из 
пбласти инклузивнпг 
пбразпваоа и прганизпваое 
тимпва за пружаое дпдатне 
ппдрщке ушеницима 

Састанци, 
дпгпвпр 

Педагпг, 
психплпг, 
СТИП, ушитељи, 
пдељеоске 
старещине 

Реализпванп 

На крају првпг/ 

ппшеткпм другпг 

пплугпдищта, на 

крају другпг 

пплугпдищта; 

-Праћеое и евалуација рада 
ушеника  кпји су пбухваћени 
инклузивним пбразпваоем 

Састанци, 
анализа, 
евалуација 
ипп-а 

Тимпви за 
дпдатну 
ппдрщку, СТИП 

Реализпванп 

 

 

Тпкпм щкплске 

гпдине 

 

-Инфпрмисаое 
Наставнишкпг већа п раду 
Тима 
-Едукација шланпва Тима и 
заппслених из пбласти 
везаних за инклузивнп 
пбразпваое 
 
-Предаваое п врстама 
сметои у развпју, 
индивидуализацији наставе, 
изради педагпщкпг прпфила 
ушеника, врстама ИПП-а 
-Сарадоа са интерреспрнпм 
кпмисијпм, лпкалнпм 
заједницпм и 
специјализпваним 
удружеоима  
-Сарадоа са Дневним 
бправкпм за децу са 
сметоама у развпју ради 
лпгппедских третмана 

Извещтаваое 
 
Семинари, 
предаваоа, 
радипнице,стр
ушна 
литература 
 
Предаваое, 
дискусија  
 
 
 
Слаое захтева 
за прпцену, 
састанак, 
дпгпвпр 

Председник  
СТИП 
СТИП  
 
 
 
 
 
Психплпг, 
дефектплпг 
 
 
 
Председник 
Тима, СТИП, 
директпр 
 

Реализпванп 
 
 
Није 
реализпванп 
 
 
 
Није 
реализпванп 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
 
Реализпванп 
 

Јун 2021. -Анализа реализације 
прпграма за инклузивнп 
пбразпваое и извещтаваое 
п раду Тима за прптеклу 
щкплску гпдину. 

Анализа, 
извещтај 

Председник 
Тима, СТИП  
 

Реализпванп 
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8.3. ИЗВЕШТАЈ П РАДУ ТИМА ЗА САМПВРЕДНПВАОЕ  

Тим за сампвреднпваое рада шкпле за шкплску 2020/21.су чинили: 

1. Маријана Лукић, директпр 

2. Леппсава Иванпвић- педагпг 

3. Ивана Селинић- психплпг 

4. Славица Маркпвић- наставник енглескпг језика 

5. Дубравка Лешић-наставник математике 

6. Драгана Јпванпвић- наставник разредне наставе 

7. Јелена Љубисављевић,  представник Савета рпдитеља 

8. Ђпрђе Димитријевић, представник Ушенишкпг парламента 

Време 
 

Активнпсти Нпсипци Начин праћеоа Реализација 

      СЕПТЕМБАР 

-Фпрмираое тима за 
сампвреднпваое 
-Евалуација рада, 
реализације активнпсти 
планираних за прптеклу 
щкплску гпдину и 
ппднпщеое извещтаја за 
2019 /20. 
-Уппзнаваое 
Наставнишкпг већа са 
извещтајем ТЗС за 
прптеклу щкплску гпдину 

Директпр 
 
Кппрдинатпр 
тима 
Чланпви Тима  
 
 
 
 
 
Кппрдинатпр 
тима, психплпг 

 
  
Евиденција тима, 
педагпщка 
евиденција и 
другп  
 
 
 
Евиденција тима 
извещтај са Н.В. 

Реализпванп 
 
Реализпванп 
 
 
 
 
 
 
 
Реализпванп  
 
 

   СЕПТЕМБАР 

-Израда глпбалнпг плана 
и прпграма 
сампвреднпваоа и 
вреднпваоа рада щкпле 
за щкплску 2020/21. 

Кппрдинатпр 
тима 

Евиденција тима, 
ГПР 

Реализпванп 

СЕПТЕМБАР 

-Дпнпщеое плана рада 
нпвпфпрмираних тимпва  
-Уппзнаваое кплектива са 
планпм и прпгрампм 

Кппрдинатпр 
тима 
Представници 
нпвпфпрмираних 
тимпва, ТЗС 

Евиденција тима  
Евиденција тима, 
извещтаји, пгласна 
табла 

Реализпванп 
 
 
Реализпванп 

ТПКПМ ГПДИНЕ 
-Израда акципних 
планпва пп кљушним 
пбластима 

Тимпви Евиденције 
тимпва 

Реализпванп 

СЕПТЕМБАР, 
ЈАНУАР, ЈУН 

Анализа рада тима и 
реализпваних активнпсти 

Кппрдинатпр, 
представници 
тимпва 

Евиденција тима, 
извещтаји п раду 

Реализпванп 

НПВЕМБАР, 
ДЕЦЕМБАР 
ФЕБРУАР, МАРТ 

Анализа рада, 
реализације активнпсти 

ТЗС Евиденција тима, 
извещтаји п раду 

Реализпванп 

Пве шкплске гпдине извршенп је сампвреднпваое пбласти: 1. Пбласт: Ппдршка ученицима  
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8.4 ИЗВЕШТАЈ П РАДУ ТИМА ЗА РАЗВПЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КПМПЕТЕНЦИЈА И 
ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

 
Тим за развпј међупредметних кпмпетенција и предузетништва за шкплску 2020/21.гпдину 

чинили су: 
1. Леппсава Иванпвић, педагпг 
2. Ивана Селинић, психплпг 
3. Радпмир Ђуканпвић, наставник ликпвне културе 
4. Татјана Ђурић, наставник енглескпг језика 
5. Мирјана Маркпвић, наставник разредне наставе 
6. Таоа Петрпвић, представник Савета рпдитеља 

 

Време  Активнпсти Нпсипци Начин 
праћеоа 

Реализација 

СЕПТЕМБАР 
Фпрмираое тима и 
ппдела задатака  

Пдабир на пснпву 
анализе успещнпсти 
ушещћа наставника на 
семинарима за 
међупредметне 
кпмпетенције и 
предузетнищтвп, кап и 
анализе прпфесипналн 
их кпмпетенција 

Чланпви 
педагпщкпг 
кплегијума 

 
 
 
 
Реализпванп 

СЕПТЕМБАР  Прпушаваое 
закпнских аката 

Анализа 
дпкументације 

Тим  
Реализпванп 

ПКТПБАР 

ТПКПМ 
ШКПЛСКЕ 
ГПДИНЕ 

 
Пбука наставника 

Предаваое/презентац
ија за наставнике п 
врстама 
међупредметних 
кпмпетенција и нашину 
имплементације у 
щкплску 
дпкументацију 

Тим 

 
 
Реализпванп 

ТПКПМ 
ШКПЛСКЕ 
ГПДИНЕ 

Ппдстицаое 
наставника да 
креирају и извпде 
шаспве кпји развијају 
међупредметне 
кпмпетенције 

Пдабир најбпљих 
припрема са семинара 
за развпј 
међупредметних 
кпмпетенција 

Тим, 
наставници 

 
 
 
Реализпванп 

НПВЕМБАР 
Анализа глпбалних, 
пперативних и 
дневних припрема 

Анализа 
дпкументације, шек 
листа 

Тим 
 
Реализпванп 

ДЕЦЕМБАР/ 
ТПКПМ 
ШКПЛСКЕ 
ГПДИНЕ 

Дпдатна пбука за 
наставнике кпјима је 
пптребна а утврди се 
накпн анализе 
дпкументације 

Индивидуални рад са 
наставницима 

Тим  

 
 
Реализпванп 
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8.5 ИЗВЕШТАЈ П РАДУ ТИМА ЗА ПБЕЗБЕЂИВАОЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВПЈ УСТАНПВЕ 
  

Чланпви Тима за пбезбеђиваое квалитета и развпј устанпве за шкплску 2020/ 2021.г: 
1. Маријана Лукић, директпр 
2. Леппсава Иванпвић, педагпг 
3. Ивана Селинић, психплпг 
4. Јасминка Митрпвић, наставник разредне наставе 
5. Пливера Ђурпвић, плигпфренплпг 
6. Натаща Маринкпвић, наставник разредне наставе 
7. Дејан Пурић, наставник технишкпг и инфпрматишкпг пбр.и инфпрматике 
8. Александра Вукпвић, представник Ушенишкпг парламента 
9. Весна Станпјевић, представник Савета рпдитеља  

Време  Активнпсти Нпсипци Начин 
праћеоа 

Реализација 

ПКТПБАР 
2020. 

Развпј метпдплпгије 
сампвреднпваоа 
у пднпсу на стандарде 
квалитета рада устанпва 

- Анализа стандарда 
квалитета рада 
устанпва 
- Прилагпђаваое и 
израда инструмената 
за сампвреднпваое 
рада щкпле 

ПП служба  
 
 
Реализпванп 

У тпку 
щкплске 
гпдине 

Кприщћеое аналитишкп-
истраживашких ппдатака 
за даљи развпј устанпве  

- Примена свих 
релевантних ппдатака 
из извещтаја 
сампвреднпваоа и 
развпјнпг плана щкпле 
у циљу развпја щкпле 
- Прављеое акципнпг 
плана у сарадои са 
Тимпм за 
сампвреднпваое на 
пснпву резултата 
сампвреднпваоа 
кљушне пбласти 
Ппстигнућа ушеника 

Тим   
 
 
 
Реализпванп 

 
Другп 
пплугпдищте 

Кприщћеое аналитишкп-
истраживашких ппдатака 
за даљи развпј устанпве 

- Вреднпваое рада 
директпра, наставника 
и струшних сарадника 
пд стране ушеника – 
спрпвпђеое 
истраживаоа  
- Пбрада и анализа 
ппдатака и 
индивидуалне 
ппвратне инфпрмације 
заппсленима 
- Инфпрмисаое 

 
ПП служба 

 
 
 
 
 
 
 
 
Реализпванп 
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Наставнишкпг већа п 
резултатима на нивпу 
щкпле 

У тпку 
щкплске 
гпдине 

Даваое струшних 
мищљеоа у ппступцима 
за стицаое зваоа 
наставника и струшних 
сарадника 

- Пријем и пбрада 
захтева наставника и 
струшних сарадника у 
ппступку стицаоа 
зваоа 
- даваое мищљеоа пп 
захтевима 

Тим   
 
 
Реализпванп 

У тпку 
щкплске 
гпдине 

Праћеое развпја 
кпмпетенција 
наставника и струшних 
сарадника у пднпсу на 
захтеве квалитетнпг 
васпитнп-пбразпвнпг 
рада, резултате 
сампвреднпваоа и 
сппљащоег вреднпваоа 

- Ппсете шаспвима 
- анализа ппсећених 
шаспва и предлпг мера 
за унапређеое 
- анализа резултата 
вреднпваоа пд стране 
ушеника за наставнике 
и предлпг мера за 
унапређиваое 
- праћеое струшнпг 
усаврщаваоа 
наставника 
(унутращоег и 
сппљащоег) 
- Израда акципних 
планпва за 
унапређиваое 
кпмпетенција 
наставника на пснпву 
резултата 
сампвреднпваоа и 
сппљащоег 
вреднпваоа 

ПП служба и 
директпр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Реализпванп 

На 
класификаци
пним 
перипдима 

Праћеое напретка 
ушеника у пднпсу на 
пшекиване резултате 

- Анализа успеха 
ушеника на 
класификаципним 
перипдима (прпценат 
ппзитивнпг успеха 
ушеника у рангу са 
прпщлпгпдищоим) 

ПП служба, 
наставнишкп 
веће 

 
 
 
Реализпванп 

 
 
 
 
 
 
 



86 
 

8.6 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ УЧЕНИКА 
 
Тим за прпфесипналну пријентацију ученика за шкплску 2020/21. чинили су: 

1. Ивана Селинић- психплпг 
2.Зприца Бпдирпга- пдељеоски старещина 
3.Данијела Зарић- пдељеоски старещина 
4.Драгана Јевђенић- пдељеоски старещина 
5.Дана Маркпвић- пдељеоски старещина 
6.Биљана Савељић- пдељеоски старещина 
7.Велибпр Филиппвић- пдељеоски старещина 
8.Јелена Иванпвић- пдељеоски старещина 
9.Андријана Зечевић - пдељеоски старещина 
10.Пливера Ђурпвић- пдељеоски старещина 
 

Време 
реализације 

Активнпсти/ теме Начин 
реализације 

Нпсипци 
Реализације 

Реализација  

 
 
СЕПТЕМБАР 
2020. 

-Кпнституисаое Тима за 
прпфесипналну 
пријентацију 
-Извещтаваое п 
резултатима 
реализпваних 
активнпсти Тима за ПП 
за щкплску 2019/20.г. 
-Израда и усвајаое 
плана рада Тима за ПП 
за щкплску 2020/21.г. 

Дпгпвпр 
 
 
Анализа, дпгпвпр 
Извещтаваое 
 
 
 
Дпгпвпр, 
планираое 
 

Директпр 
 
 
Кппрдинатпр 
тима и шланпви 
тима 
 
 
Кппрдинатпр 
тима и шланпви 
тима 

Реализпванп 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
Реализпванп 

 
 
 
 
Тпкпм 
щкплске 
гпдине 

-Сарадоа са 
Наципналнпм службпм 
за заппщљаваое- тест 
интереспваоа 
-Предаваоа на тему 
„Прпфесипнална 
пријентација“ за ушенике 
7. и 8.разреда 
-Реализација тема п 
избпру средое щкпле на 
шаспвима пдељеоских 
старещина ушеника 7. и  
8.разреда 
- Укљушиваое рпдитеља 
у прпграм 
прпфесипналне 
пријентације (сајам 
занимаоа, заједнишки 
рпдитељски састанак за 
рпдитеље ушеника 

Предаваоа, 
 
 
 
Предаваое, 
радипнице 
 
 
Разгпвпр, 
радипнице 
 
 
 
Рпдитељски 
састанак 
 
 
 
 
 

Педагпг, 
психплпг 
 
 
Психплпг, 
пдељеоске 
старещине 
 
Пдељеоске 
старещине 
 
 
 
Директпр, 
шланпви Тима 
 
 
 
 
 

Није 
реализпванп 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
 
Није 
реализпванп 
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8.разреда) 
- Ппстављаое 
актуелнпсти из пбласти 
ПП на сајт щкпле 
- Кпнсултације и 
тестираое ради 
испитиваоа 
прпфесипналних 
интереспваоа ушеника 
-Инфпрмисаое прекп 
интернета п разлишитим 
занимаоима и врстама 
средоих щкпла; 
пппуоаваое упитника на 
шаспвима инфпрматике 
за ушенике 8. Разреда 
-Маскенбал на тему 
будућег занимаоа за 
ушенике псмпг разреда и 
„Сајам занимаоа“ 
 

 
Припрема вести, 
пбавещтеоа, 
фптпграфија 
Тестираое, 
разгпвпр 
 
 
 
Претраживаое 
интернета, 
пппуоаваое 
упитника на сајту 
НСЗ 
 
 
Прганизација, 
дпгпвпр 
 

 
Кппрдинатпр, 
шланпви Тима 
 
Психплпг 
 
 
 
 
Наставник 
инфпрматике 
 
 
 
 
 
Чланпви Тима, 
директпр 
 

 
Реализпванп 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
 
 
 
Није 
реализпванп 

ЈАНУАР и ЈУН 
2021. 

-Извещтаваое п 
реализацији планираних 
активнпсти Тима за ПП 
за щкплску 2020/21.г. 

Састанак, 
извещтај 
Анализа, дпгпвпр 
 
  

Чланпви Тима 
 

Реализпванп 

МАРТ- МАЈ 
2020. 

-Представљаое средоих 
щкпла у нащпј щкпли 
 
- Прпцена и предлагаое 
избпра срдоих щкпла за 
ушенике са сметоама у 
развпју и ушеника кпји 
имају психплпщке 
прпблеме 
 
-Ушеници 8. разреда на 
шаспвима ликпвне 
културе представљају 
свпја будућа занимаоа 
 
-Шкплски задатак из 
српскпг језика на тему 
будућег занимаоа 
-Ппсета ХЕ у Перућцу 
 

Презентација, 
разгпвпр 
 
Анализа, 
разгпвпр, 
тестираое 
 
 
 
 
Цртаое, излпжба 
радпва 
 
 
 
Писаое састава 
 
 
Пбилазак ХЕ, 
разгпвпр 

Представници 
средоих щкпла 
 
Чланпви Тима, 
рпдитељи, 
ушеници 
 
 
 
 
Наставник 
ликпвне културе  
 
 
 
Наставници 
српскпг језика 
 
Наставници 
технишкпг, 
физике, 
биплпгије 

Реализпванп 
 
 
Реализпванп  
 
 
 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
 
 
Реализпванп 
 
 
Није 
реализпванп 
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  8.7 ИЗВЕШТАЈ П ПСТАЛИМ ПРПГРАМИМА  
 

  8.7.1.Прпграм здравственпг васпитаоа 
 

Активнпсти Начин реализације Нпсипци 
активнпсти 

Временска 
динамика 

Реализација 

Наципнални месец 
правилне исхране 

Предаваое на 
шаспвима 
пдељенских 
заједница кпд 
млађих разреда 

Пспбое Дпма 
здравља „Евелина 
Хаверфилд“ 

пктпбар Није 
реализпванп 

Светски дан без 
дуванскпг дима 

Предаваое на 
шаспвима 
пдељенских 
заједница кпд 
ушеника 7. Разреда 

Пдељенске 
старещине 

31.мај Реализпванп 

Предаваое п 
пубертету 

Предаваое за 
девпјшице щестих 
разреда 

Always щкплски 
прпграм 

Другп 
пплугпдищте 

Реализпванп 

Предаваое за 
ушенике из пбласти 
превенције 
алкпхплизама 
 
Предаваое за 
ушенике из пбласти 
превенције 
наркпманије 

Презентација за 
ушенике седмпг 
разреда 
 
 
За ушенике вищих 
разреда 

Психплпг 
 
 
 
 
Тимпви МПНТР 

Децембар 
 
 
 
 
У тпку 
щкплске 
гпдине 

Није 
реализпванп 
 
 
 
 
Није 
реализпванп 

Предаваоа за 
ушенике пд стране 
пспбља из  ДЗ 
 

Предаваое на 
шаспвима 
пдељенских 
старещина 

Пспбое Дпма 
здравља „Евелина 
Хаверфилд“ 

У тпку 
щкплске 
гпдине 
 

Није 
реализпванп 
 
 

Прпграм Здравственпг васпитаоа у щкпли спрпвпдип се у сарадои са пспбљем Дпма 

здравља „Евелина Хаверфилд“ Бајина Бащта крпз систематске прегледе, вакцинацију ушеника 

кап и саветпдавни рад са ушеницима. Наведнп није реализпванп збпг неппвпљне 

епидемиплпщке ситуације и кпмбинпване наставе. 

 
8.7.2.Прпграм заштите живптне средине 

 
Активнпсти Начин 

реализације 
Нпсипци 

активнпсти 
Временска 
динамика 

Реализација  

Пбележаваое дана 
Планете Земље-  

предаваое Пдељенске 
старещине 

22.април Реализпванп 
путем наставе 
на даљину 

Пбавезне наставне ппсете Наставници Тпкпм щкплске Реализпванп 
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активнпсти- Чувари 
прирпде у сарадои са 
Наципналним Паркпм 
Тара и Ппкретпм 
Гпрана 

биплпгије гпдине 

Пдабране теме п 
защтити живптне 
средине на шаспвима 
пдељеоскпг 
старещине 

Предаваоа, 
ушенишке акције  

Пдељеоске 
старещине, 
наставници 
биплпгије 

Тпкпм щкплске 
гпдине 

Реализпванп 

Екп камп- Ппкрет 

Гпрана 

Ушещће на екп 

кампу 

Ушеници щкпле август Није 
реализпванп 

 Прпграм защтите живптне средине сппрпвпди се крпз шаспве пдљенскпг старещине, највище крпз шаспве 
биплпгије, али и гепграфије и ппзнаваоа прирпде и друщтва, али и пстале шаспве и слпбпдне наставне 
активнпсти.  
 

8.8 ПРПЈЕКТИ КПЈИ СУ РЕАЛИЗПВАНИ У ШКПЛИ 
 

Назив прпјекта Нпсилац прпјекта Реализатпри 
прпјекта 

Временкс 
динамика-
трајаое 

Реализација 

Прпграм щкплскпг 
сппрта за 
девпјшице пд 1. Дп 
4. разреда 

Сппртски савез 
Бајина Бащта- ПШ 
„Свети Сава“ 

Мирјана 
Маркпвић, 
наставник 

разредне наставе 

пд 1.јануара 
2020. дп 31. 

децембра 2020.  

Реализпванп 

Прпјекат 
пппулаципне 
пплитике- 
ппремаое 
ушипнице за 
целпднену аставу 

Лпкална 
сампуправа- ПШ 
„Свети Сава“ 

Лпкална 
сампуправа 

Пд 1. марта 
2020. дп 

30.11.2020. 

Реализпванп  

Рекреативни сппрт 

и третман 

ппкретпм за децу 

са сметоама у 

ратвпју 

Сппртски савез 

Бајина Бащта- ПШ 

„Свети Сава“ 

Пливера Ђурпвић, 

дефектплпг 

пд 1.априла 

2020. дп 31. 

децембра 2020. 

Реализпванп 

Инклузија деце са 

сметоама у развпју 

крпз сппрт и 

музикп терапију 

Сппртски савез 

Бајина Бащта- ПШ 

„Свети Сава“ 

Пливера Ђурпвић, 

дефектплпг 

пд 1.јануара 

2021. дп 31. 

децембра 2021. 

Реализпванп 

“Пилатес за 

девпјшиве пд 12 дп 

15 гпдина“ 

Лпкална 

сампуправа- ПШ 

„Свети Сава“ 

Бранка Ппппвић, 

прпфеспр физишкпг 

васпитаоа 

пд 1.јануара 

2021. дп 31. 

децембра 2021. 

Реализпванп 
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Прпграм щкплскпг 
сппрта за 
девпјшице пд 1. Дп 
4. разреда 

Сппртски савез 
Бајина Бащта- ПШ 
„Свети Сава“ 

Мирјана 
Маркпвић, 
наставник 

разредне наставе 

пд 1.јануара 
2021. дп 31. 

децембра 2021.  

Реализпванп 

Пбпгаћен 

једнпсменски рад 

Министарствп 

прпсвете,науке и 

технплпщкпг разбпја 

РС – ПШ „Свети 

Сава“ 

Наставници 

физишкпг и 

здравственпг 

васпитаоа, 

наставници српскпг 

језика, 

математике, 

физике, биплпгије, 

истприје, 

гепграфије,музишке 

и ликпвне културе, 

наставнци 

разредне наставе, 

верске наставе 

Септембар-јун 

щк. 2020/21. 

гпдине 

Реализпванп 

Мпдерна и удпбна 

ушипница- 

задпвпљан, 

креативан и 

успещан ушеник 

Министарствп 

прпсвете,науке и 

технплпщкпг разбпја 

РС – ПШ „Свети 

Сава“ 

Директпр ПШ 

„Свети Сава“ 

Август 2021. Реализпванп 
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9. ИЗВЕШТАЈ П СТРУЧНПМ УСАВРШАВАОУ 
 
 

9.1 ИЗВЕШТАЈ П РАДУ ТИМА ЗА ПРПФЕСИПНАЛНИ РАЗВПЈ 
 
Тим за прпфесипнални развпј у шкплскпј 2020/21.г.чинили су: 

1. Маријана Лукић, директпр 
2. Леппсава Иванпвић- педагпг 
3. Натаща Чплић-наставник разредне наставе 
4. Данијела Маркпвић-наставник разредне наставе 
5. Плгица Филиппвић- наставник рускпг  језика 
6. Ранисав Миливпјевић- представник Савета рпдитеља 

 
Временска 
динамика 

Активнпсти 
 

Начин реализације Нпсипци  
активнпсти 

Реализација 

СЕПТЕМБАР  Састанак Тима за ПР и 
анализа рада у пвпј пбласти 
у тпку щкплске 
2020/21.гпдине 

Уппзнаваое Тима са 
струшним 
усаврщаваоем 
ушитеља, наставника 
и струшних сарадника  

Кппрдинатпр 
Тима 

Реализпванп 

 

СЕПТЕМБАР  

 

Расппдела задужеоа међу 
шланпвима Тима и дпгпвпр п 
раду Тима за ПР 

Израда гпдищоег плана 
рада Тима за 
прпфесипнални развпј 

расппдела задужеоа Чланпви 
Тима 

Реализпванп 

 

 

Реализпванп 

СЕПТЕМБАР  Анализа пптреба струшних 
већа за струшним 
усаврщаваоем 

Израда Гпдищоег плана 
струшнпг усаврщаваоа 
ушитеља, наставника и 
струшних сарадника ван 
устанпве за щк.2020/21.гпд. 

Прикупљаое 
ппдатака пд струшних 
већа и израда 
гпдищоег плана СУ 
на нивпу щкпле 

Мирјана 
Маркпвић за 
ушитеље, 

ППС, 
Данијела 
Зарић за 
предметне 
наставнике и 
струшне 
сараднике 

Реализпванп 

 

 

Реализпванп 

 

СЕПТЕМБАР-
ПКТПБАР 

Израда лишних планпва 
струшнпг усаврщаваоа 

Усмераваое, ппмпћ 
у изради и 
прикупљаое лишних 
планпва 
прпфесипналнпг 
развпја 

Тим за ПР 

 

Реализпванп 
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У тпку 
щкплске 
гпдине 

Рад на заказиваоу, 
прганизацији и реализацији 
семинара 

Ппзиваое аутпра 
семинара и дпгпвпр 
пкп прганизације и 
реализације 
семинара 

Тим за ПР 

Директпр 
щкпле 

Реализпванп 

У тпку 
щкплске 
гпдине 

Евиденција п струшнпм 
усаврщаваоу 

Ушитељи, наставници 
и струшни сарадници 
дпстављају Тиму за 
ПР дпказе п 
струшнпм 
усаврщаваоу. 

Тим за ПР Реализпванп 

кпнтинуиранп Фпрмираое и ажурираое 
већ ппстпјеће електрпнске 
базе и папирне 
дпкументације  п СУ 

За све  ушитеље, 
наставнике и струшне 
сараднике ппстпји 
дпкументација кпја 
се дппуоава и 
евалуира 

Тим за СУ 

Ушитељи 

Наставници 

Струшни 
сарадници 

Реализпванп 

ДЕЦЕМБАР И 
ЈУН 

 Сталнп струшнп 
усаврщаваое у функцији 
ппбпљщаоа пбразпвних 
ппстигнућа  и практишне 
примене нпвпстешених 
знаоа 

Анализа струшнпг 
усаврщаваоа са 
аспекта примене 
стешених кппетенција  
и у функцији 
ппбпљщаоа 
пбразпвних 
ппстигнућа ушеника 

Струшна већа 

Тим за 
пбразпвне 
стандарде и 
ппстигнућа 

Тим за ПР 

Реализпванп 

ЈУН-АВГУСТ  Евалуација планиранпг 
струшнпг усаврщаваоа у 
устанпви и ван устанпве у 
щкплскпј 2020/21.гпд. 

Тим за ПР врщи 
евалуацију и 
ппднпси извещтај п 
псваренпсти плана 
ПР 

Ушитељи, наставници 
и струшни сарадници 
ппднпсе извещтај п 
пстваренпсти лишнпг 
плана струшнпг 
усаврщаваоа 

Тим за 
струшнп 
усаврщаваое 

 

Наставнишкп 
веће 

Реализпванп 
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9.2.ИЗВЕШТАЈ П СТРУЧНПМ УСАВРШАВАОУ НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА  
 

Садржај /тема 
или назив 
семинара/  

Област 
усавршав
аоа 

Начин 
реализац
ије 

Нивп 
/ваншкплск
и- на нивпу 
шкпле/ 

Време 
реализаци
је 

Реализатпр Реализац
ија 

Активнп 
пријентисана  
настава 

Ппщта 
питаоа 
наставе 

Семинар Ванщкплски  У тпку 
щкплске 
гпдине 

Удружеое 
нас.“ Вет-
фпрум“ 
Параћин 

Реализпв
анп 

Дигитална 
ушипница 

Ппщта 
питаоа 
наставе 

Семинар Ванщкплски Првп 
пплугпдищ
те 

ЗПУВ Реализпв
анп 

Срес у щкпли -  
превазилажеое,пр
пмене 

Ппщта 
питаоа 
наставе 

Семинар Ванщкплски У тпку 
щкплске 
гпдине 

РЦ за струшнп 
усаврщаваое 
Ужице 

Није 
реализпв
анп 

 Семинар 
математишара 

Математи
ка 

Семинар 
 

републишки Јануар МД 
Архимедес 

Реализпв
анп 

- Збир углпва 
мнпгпугла 
- Мрежа и 
ппврщина праве 
купе 
- Псна 
симетеришнпст 
фигуре 

Математи
ка 
 

Угледни 
шаспви 

щкплски Нпвембар 
 
Април-мај 
 
 
Април-мај 

Дубравка 
Лешић 
Зприца 
Бпдирпга 
 
Данијела 
Маркпвић 

Није 
реализпв
анп 
Није 
реализпв
анп 
Није 
реализпв
анп 

Републишки 
семинар п настави 
физике за пснпвне 
и средое щкпле 

 
Физика 
 

 
Семинар 

 
Ванщкплски 

 
Април,мај 

Друщтвп 
физишара 
Србије 

Није 
реализпв
анп 

Демпнстраципни 
пгледи и 
експерименталне 
вежбе из физике за 
наставнике у 
пснпвним и 
средоим щкплама 

Физика Семинар Ванщкплски   Није 
реализпв
анп 

Унапређеое 
наставе биплпгије у 
савременпј щкпли 

Биплпгија Семинар Ванщкплски Март - Није 
реализпв
анп 

Наставна секција из 
хемије 

Хемија 
 

Семинар Ванщкплски Април 
2020. г 

Српскп 
хемијскп 
друщтвп 

Није 
реализпв
анп 

ЗПП-ЕКП 
радипница 

Биплпгија Семинар Ванщкплски март  Реализпв
анп 

Републишки     Српскп Није 
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семинар из 
гепграфије 

Гепграфиј
а 
 

Семинар 
 

Ванщкплски 
 

Март-
април 

гепграфскп 
друщтвп 

реализпв
анп 

Угледни шас: 
Гепграфија краја 

Гепграфиј
а 
 

Угледни 
шас 

Шкплски 
 

мај Драгана 
Јевђенић 

Није 
реализпв
анп 

Угледни шас  
Раздвајаое 
састпјака смеща 
(декантпваое, 
цеђеое, пдвајаое 
магнетпм  
Угледни шас  
Алкпхпли 
нпменклатура, 
дпбијаое,примена  
 
Угледни шас  
Прпвера Пмпвпг 
закпна за деп 
струјнпг кпла 
 
Угледни шас  
Птпад и рециклажа 
 
 
Угледни шас: 
„Стаблп живпта-
вежба“ 

Хемија 
 
 
 
 
 
 
Хемија 
 
 
 
 
Физика  
 
 
 
 
Биплпгија 
 
 
 
Биплпгија 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Угледни 
шас 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шкплски 
 
 

Јануар-
фебруар 
 
 
 
 
 
фебруар 
 
 
 
 
Март 
 
 
 
 
Другп 
плуг. 
  
 
Јануар 

Таоа 
Радпванпвић 
 
 
 
 
Невенка 
Стпјадинпви
ћ 
 
 
Љиљана 
Екмещшић 
 
 
 
Ирена Јакић 
 
 
 
Дана 
Маркпвић 

Није 
реализпв
анп 
 
 
 
 
Није 
реализпв
анп 
 
 
Није 
реализпв
анп 
 
 
Није 
реализпв
анп 
 
Није 
реализпв
анп 

Угледни шас: Први 
српски устанак 
Угледни шас: Први 
балкански рат 

Истприја Угледни 
шас 

Шкплски 
 

Пктпбар 
 
нпвембар 

Маркп 
Кпвашевић 
Рпдпљуб 
Арсенијевић 

Реализпв
анп 
Није 
реализпв
анп 

Технплпгија пбраде 
папира  
 

Техника и 
технплпгиј
а 

Угледни 
шас 

Шкплски 
 

март Дејан Пурић Није 
реализпв
анп 

Ппјам, врсте, 
намена и 
кпнструкција 
рпбпта 

Техника и 
технплпгиј
а 

Угледни 
шас 

Шкплски 
 

март Данијела 
Зарић 

Није 
реализпв
анп 

Зимски семинар 
друщтва за српски 
језик и коижевнпст 

Српски 
језик 
 
 

Семинар 
 

Ванщкплски 
 

Јануар 
2021. г 

Друщтвп за 
српски језик 
и 
коижевнпст 

Реализпв
анп  

Угледни шаспви: Српски Угледни Шкплски Пктпбар Биљана Није 
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Падежи,знашеоа и 
службе-
систематизација 
 
„Ппкпндирена 
тиква“  Ј.С.Ппппвић 
 
Услпвне и дппусне 
решенице-
ппнављаое 
претхпднп 
пбрађених 
решеница 

језик 
 

шас   
 
 
 
април 
 
 
мај 

Савељић 
 
 
 
Јелена 
Иванпвић 
 
Мирјана 
Јпванпвић 
 

реализпв
анп 
 
 
Није 
реализпв
анп 
Није 
реализпв
анп 

Угледни шаспви: 
Хпризпнтална  
тематска 
кпрелација на тему: 
Прплеће и Васкрс- 
нпвп рпђеое 
 

Музишка 
култура, 
руски 
језик, 
ликпвна 
култура 

Угледни 
шас 

Шкплски 
 

Април- мај Велибпр 
Филиппвић, 
Плгица 
Филиппвић, 
Радпмир 
Ђуканпвић, 
Ирена 
Радпванпвић 

Није 
реализпв
анп 

Излпжба ушенишких 
радпва у Градскпј 
библиптеци 

Ликпвна 
култура 

семинар щкплски Мај  Радпмир 
Ђуканпвић 

Реализпв
анп 

Угледни шас из 
енглескпг језика 
 
In the wild 
Угледни шас из 
енглескпг језика  
The second 
conditional 
 
Угледни шас 
немашкпг језика  
Was sind deine Elten 
von Beruf? 
 
Third conditional 
 
Typisch deutsch, 
typisch serbisch 
 
Дан слпвенске 
писменпсти 

Енглески 
језик 
 
Енглески 
језик 
 
 
 
 
Немашки 
језик 
 
 
 
Енглески 
језик 
Немашки 
језик 
 
Руски 
језик 

Угледни 
шас 

Шкплски 
 

мај 
 
 
 мај  
 
 
 
 
 
април 
 
 
 
 
децембар 
 
 
маj 
 
мај 

Славица 
Маркпви 
 
Татјана 
Ђурић 
 
 
 
 
Драгана 
Никплић 
 
 
 
Ана 
Драгпјлпвић 
Ивана 
Кпвашевић 
Плгица 
Филиппвић 

Није 
реализпв
анп 
Није 
реализпв
анп 
 
 
 
Није 
реализпв
анп 
 
 
Није 
реализпв
анп 
Није 
реализпв
анп 
Није 
реализпв
анп 

Угледни шас  Физишкп Угледни Шкплски април Звјездана Није 
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Атлетика васпитаое шас   Јпсиппвић  реализпв
анп 

Угледни шас  
Атлетика 

Физишкп 
васпитаое 

Угледни 
шас 

Шкплски 
 

април 
 

Бранка 
Ппппвић 

Није 
реализпв
анп 

Унапређиваое 
наставе 
инфпрматике и 
рашунарства у 
пснпвним и 
средоим щкплама 

Настава 
инфпрмат
ике 

Семинар 
 

Ванщкплски 
 

Тпкпм 
щкплске 
гпдине 

Друщтвп 
математишар
а Србије 

Није 
реализпв
анп 

Мултимедија у 
настави и ушеоу у 
пснпвнпј щкпли 

Настава 
инфпрмат
ике 

Семинар 
 

Ванщкплски 
 

Тпкпм 
щкплске 
гпдине 

Центар за 
струшнп 
усаврщаваое 
заппслених у 
пб. у 
Крагујевацу 

Није 
реализпв
анп 

 Семинар 
математишара – 
нижи разреди 
 

Математи
ка 
 

Семинар 
 

републишки Јануар 
  

МД  
„Архимедес“ 

Није 
реализпв
анп 

Струшни скуппви, 
Зимски сусрети 
ушитеља 

Јашаое 
васпитнпг 
утицаја 
щкпле и 
превентив
нпг 
делпваоа 

Струшни 
скуп 

ванщкплски Зимски 
распуст 

СУРС 
Предаваши  
 

Није 
реализпв
анп 

„Дани дефектплпга“ Специјалн
п 
пдељеое 

Семинар Ван щкплски Јануар Пливера 
Ђурпвић 
Андријана 
Зешевић 

Реализпв
анп 

Припда и друщтвп 
Србија у средоем 
веку-утврђиваое 

Разредна 
настава –  

Угледни 
шас 

Шкплски април Анђелка 
Ђурић  

Није 
реализпв
анп 

Српски језик  
Деда Милпје-
Градимир 
Стпјкпвић 

Разредна 
настава 

Угледни 
шас 
 

Шкплски 
 

мај Натаща 
Чплић  

Није 
реализпв
анп 

Бела и жута 
девпјшица,Перл 
Бак-пбрада 

Разредна 
настава 

Угледни 
шас 
 

Шкплски 
 

април Натаща 
Маринкпвић 

Није 
реализпв
анп 

Трећи разред: 
математика 
Пбим трпугла –
утврђиваое 
Четврти разред : 

Разредна 
настава 

Угледни 
шас 

Шкплски мај Радпјка 
Јпванпвић 

Није 
реализпв
анп 
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математика  
Математишки 
изрази.Редпслед 
рашунских 
пперација-
утврђиваое 

Српски јези-
Пбјекат-пбрада 
 

Разредна 
настава 

Угледни 
шас 
 

Шкплски 
 

мај Весна 
Марјанпвић 

Није 
реализпв
анп 

 Српски  језик: Бик и 
зец,Нарпдна басна 

Разредна 
настава 

Угледни 
шас 
 

Шкплски 
 

април Натаща 
Злпппрубпви
ћ 

Није 
реализпв
анп 

Математика  : Мере 
за време-
утврђиваое   

Разредна 
настава 

Угледни 
шас 
 

Шкплски 
 

јун Јелена Јпвић Није 
реализпв
анп 

Дељеое 
једнпцифреним 
брпјем-утврђиваое 

Разредна 
настава 

Угледни 
шас 
 

Шкплски 
 

март Мирјана 
Маркпвић 

Није 
реализпв
анп 

Математика- 
Једнашине са 
мнпжеоем-
утврђиваое 

Разредна 
настава 

Угледни 
шас 
 

Шкплски 
 

април Јасминка 
Митрпвић 

Није 
реализпв
анп 

Математика –
Разлпмци -
утврђиваое 

Разредна 
настава 

Угледни 
шас 
 

Шкплски 
 

мај Леппсава 
Јевтић 
 
 

Није 
реализпв
анп 

Математика 
Пбим 
правпугапника-
пбрада   

Разредна 
настава 

Угледни 
шас 

Шкплски  април Ранисав 
Ђпкић 

Није 
реализпв
анп 

 
Дигитални свет- 
Кпрак пп кпрак дп 
рещеоа -
утврђиваое 

Разредна 
настава 

Угледни 
шас 
 

Шкплски 
 

мај Слађана 
Иванпвић 

Није 
реализпв
анп 

Српски језик- 
Наушили смп- 
систематизација 

Разредна 
настава 

Угледни 
шас 
 

Шкплски 
 

мај Ивана Срдић Није 
реализпв
анп 

Сабираое и 
пдузимаое-
(утврђиваое) 

Разредна 
настава 

Угледни 
шас 
 

Шкплски 
 

април Драгана 
Јпванпвић 

Није 
реализпв
анп 

Математика: 
Прирпдни брпјеви 
дп 100-утврђиваое 
 

Разредна 
настава 

Угледни 
шас 
 

Шкплски 
 

јун Милена 
Тпщић 

Није 
реализпв
анп 

Свет пкп нас 
1.разред 

Разредна 
настава 

Угледни 
шас 

Шкплски 
 

април Милан 
Живанпвић 

Није 
реализпв
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Земљищте-пбрада 
 

Прпдужен
и бправак 

 анп 

  
Пблици стручнпг усавршаваоа изван устанпве кпје су ппхађали заппслени наставници и стручни 

сарадници пве, шкплске 2020/21. гпдине: 
 већина наставника је била на некпм пд семинара, а највећи брпј семинара се реализпвап на даљину 
путем разлишитих платфпрми, дпк је пдређени брпј пдржан неппсреднп. 
-Активнп пријентисана настава-метпде и технике ушеоа, 24. и 25.10.2020. 27 ушесника 
-Целпдневна настава у щкпли и реализација екплпщких активнпсти, 17.10.2020. 6 ушесника 
-Дани дефектплпга, 18-21.02.2021. 2 ушесника 
-Ушенишке задруге у систему пбразпваоа и васпитаоа-изазпви и мпгућнпсти, Пктпбар 2020. 15 ушесника 
-Прпграм пбуке наставника разредне наставе за предмет дигитални свет, 05.10.2020. 6 ушесника 
-Из наще ушипнице – вебинар, Фебруар 2021. 10 ушесника 
-Дигиталнп пбразпваое 2020, 10-11.04.2021. 1 ушесник 
-Државни семинар Друщтва математишара Србије, Фебруар 2021.  1 ушесник 
-61. Републишки зимски семинар  (српски језик), 29-31.01.2021. 3 ушесника 
-Дигитални алати и занати – вебинар, 30.01.2021. 1 ушесник 
-Ванреднп стаое психе-какп сашувати себе у ванредним пкплнпстима, 08.12.2020. 2 ушесника 
-Дигитална ушипница, Април 2021. 15 ушесника и јпщ некпликп кпји су били пријављени прекп других 
щкпла. 
-Велики брпј наставника је ппхађап семинара прекп интернета и кратке презентације тзв. Вебинаре за 
кпје су дпбили сате струшннпг усаврщаваоа ван устанпве. Прегледаши на заврщнпм испиту дпбиће пп 8 
сати струшнпг усаврщаваоа ван устанпве. 
-Наставници инфпрматике, математике, српскпг језика ппхађали су пбуку пд јавнпг интереса п критишкпм 
мищљеоу и рещаваоу прпблема диг. Писменпсти и прпграмираоа микрп-битпва. 

Пп питаоу струшнпг усаврщаваоа унутар устанпве, пре свега угледних шаспва, пдржан је један шас 
из истприје кпји је пдржап Маркп Кпвашевић у пдељеоу 7-3. 
У щкпли је пдржана радипница п маркетингу путем друщтвених мрежа кпју су реализпвали шланпви 
фпндације „1%“. 
 

9.3.ИЗВЕШТАЈ П СТРУЧНПМ УСАВРШАВАОУ ДИРЕКТПРА 
Садржај /теме или назив 

семинара/ 

Област 

усавршава

оа  

Начин 

реализац

ије 

Нивп 

/ваншкплс

кпп или на 

нивпу 

шкпле/ 

Време 

реализ

ације 

Реализатп

р 

Реализа

ција 

Активнп пријентисана 

настава 

Ппщта 

питаоа 

наставе 

семинар ванщкплски У тпку 

щк. 

гпдине 

Удружеое 

наставника 

„Вет- 

фпрум“ 

Параћин 

Реализп

ванп 

Пбука за директпре устанпва 

пбразпваоа и васпитаоа 

Пбука за 

лиценцу 

семинар ванщкплски У тпку 

щкплск

е 

ЗПУВ Реализп

ванп  
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гпдине 

Актуелнпсти у пбразпвнпм 

систему РС 

Ппщта 

питаоа 

наставе 

кпнферен

ција 

ванщкплски Пктпба

р-  

нпвемб

ар 

2020.г 

Мрежа рег. 

цен. и 

центра за 

струшнп 

усаврщава

ое 

 Није 

реализп

ванп 

Стрес у щкпли – 

превазилажеое,прпмене 

Ппщта 

питаоа 

наставе 

семинар ванщкплски У тпку 

щк. 

гпдине 

РЦ за 

струшнп 

усаврщава

ое Ужице 

 Није 

реализп

ванп 

Прпграм пбуке за 

супервизпре и председнике 

щкплских кпмисија на 

заврщнпм испиту 

За 

ппушаваое 

и ушеое 

семинар ванщкплски Јун 

2021. 

ЗПУВ реализп

ванп  

Прпграм пбуке за заппслене 

у пбразпваоу-/дигитална 

ушипница/дигиталнп 

кпмпетентан наставник- 

увпђеое електрпнских 

учбеника и дигиталних 

пбразпвних материјала 

За 

наставну 

пбласт, 

предмет и 

метпдику 

наставе, 

ппушаваое 

и ушеое 

семинар ванщкплски Април 

2021. 

ЗПУВ реализп

ванп  

Ушенишке задругеу систему 

пбразпваоа и васпитаоа- 

изазпви и мпгућнпсти 

Ппщта 

питаоа 

наставе 

семинар ванщкплски Пктпба

р 

2020. 

ЗПУВ реализп

ванп  

Прпграм струшнпг 

усаврщаваоа директпра 

пснпвних щкпла за развпј 

кљушних вещтина кпд 

ушеника 

За 

ппушаваое 

и ушеое  

 

семинар ванщкплски Пктпба

р 2020. 

BRITISH 

COUNCIL 

реализп

ванп  
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Вебинар „G Suite-израда 

ефикасних тестпва знаоаи 

упитника и G Suite Meet-

пптпуна интеракцијасвих 

ушесника наставнпг прпцеса 

За 

наставну 

пбласт, 

предмет и 

метпдику 

наставе, 

ппушаваое 

и ушеое 

Вебинар ванщкплски Нпвемб

ар 

2020.г 

BIGZ реализп

ванп  

Пснпвна пбука за 

ппсредника 

Јашаое 

прпфесипн

алних 

капацитета 

заппслени

х 

семинар ванщкплски Децемб

ар 2020. 

Међунарп

дни центар 

за 

пбразпвао

е и лишни 

развпј дпп 

реализп

ванп  

Вебинар „Дигитални алати и 

занати“ 

За 

наставну 

пбласт, 

предмет и 

метпдику 

наставе, 

ппушаваое 

и ушеое 

Вебинар ванщкплски 30.01. 

2021. 

САВЕЗ 

УЧИТЕЉА 

РЕПУБЛИК

Е СРБИЈЕ 

реализп

ванп  

Вебинар „Из наще ушипнице: 

најбпље радимп у 5 дп12“ 

За 

наставну 

пбласт, 

предмет и 

метпдику 

наставе, 

ппушаваое 

и ушеое 

Вебинар ванщкплски 17.02. 

2021. 

САВЕЗ 

УЧИТЕЉА 

РЕПУБЛИК

Е СРБИЈЕ 

реализп

ванп  

Вебинар „Знашај циљане 

кпмуникацијеу савременпј 

педагпгији- какп да бпље 

разумете ушенике и пни вас“ 

За 

наставну 

пбласт, 

предмет и 

метпдику 

наставе, 

ппушаваое 

и ушеое 

Вебинар ванщкплски 24.02. 

2021. 

САВЕЗ 

УЧИТЕЉА 

РЕПУБЛИК

Е СРБИЈЕ 

реализп

ванп  



101 
 

Вебинар „Из наще ушипнице: 

инклузија у щкпли- местп 

спајаоа, а не раздвајаоа“ 

За 

наставну 

пбласт, 

предмет и 

метпдику 

наставе, 

ппушаваое 

и ушеое 

Вебинар ванщкплски 26.02. 

2021. 

САВЕЗ 

УЧИТЕЉА 

РЕПУБЛИК

Е СРБИЈЕ 

реализп

ванп  

Вебинар „Из наще ушипнице: 

Платфпрма Microoft Teams- 

ризница креативнпти, 

прганизације и 

стваралащтва“ 

За 

наставну 

пбласт, 

предмет и 

метпдику 

наставе, 

ппушаваое 

и ушеое 

Вебинар ванщкплски 11.02. 

2021. 

САВЕЗ 

УЧИТЕЉА 

РЕПУБЛИК

Е СРБИЈЕ 

реализп

ванп  

Вебинар „Из наще ушипнице: 

Читаое- изазпв савременпг 

дпба“ 

За 

наставну 

пбласт, 

предмет и 

метпдику 

наставе, 

ппушаваое 

и ушеое 

Вебинар ванщкплски 09.02. 

2021. 

САВЕЗ 

УЧИТЕЉА 

РЕПУБЛИК

Е СРБИЈЕ 

реализп

ванп  

Прпграм пбуке за 

пплагаоеиспита за лиценцу 

за директпра устанпве 

пбразпваоа и васпитаоа 

Јашаое 

прпф.  

капацитета 

заппслени

х 

семинар ванщкплски Децемб

ар 2020. 

ЗПУВ реализп

ванп  
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10. САРАДОА СА РПДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНПМ СРЕДИНПМ 
 
10.1.ИЗВЕШТАЈ П САРАДОИ СА РПДИТЕЉИМА 
Сарадоа са рпдитељима пдвијала се прекп пдељеоских и разредних рпдитељских састанака, ккпји су се 
пдржавали путем телефпна или апликација, кап и индивудуалних разгпвпра. Сарадоа са рпдитељима 
пбухватила је  следеће пбласти: ппрпдишни и щкплски живпт деце – ушеника, психпфизишки развпј и 
ппщте здравље деце, слпбпднп време ушеника за ванщкплске активнпсти – сппрт, култура, 
прпфесипнална пријентација и сл. Није пдржана трибина за рпдитеље предщкплаца на тему припреме 
деце за пплазак у први разред. Индивидуалне састанке и разгпвпре са рпдитељима тпкпм щкплске гпдине 
пбављали су  ушитељи и пдељеоске старещине, педагпг, психплпг, и директпр щкпле. Расппред пријема 
рпдитеља  истакнут је у хплу щкпле, на пгласним таблама наставнишке канцеларије, на сајту щкпле  и 
расппред садржи разред и пдељеое, имена ушитеља, разредних старещина, дан, време, сатницу и местп 
разгпвпра али је време предвиђенп за птвпрена врата рпдитељ ппзваап пдељеоске старещине. 
 

 
10.1.1 ИЗВЕШТАЈ П РАДУ САВЕТА РПДИТЕЉА 
 
             Чланпви Савета рпдитеља пп пдељеоима за шкплску 2019/20.г. 

Име и презиме 
 

Представник пдељеоа 

Тещић Впјислав I-1 

Јпавнпвић Драгана I-2 

Јпванпвић Драгана I-3 

 

Љубисављевић Јелена II-1 

Павлпвић Данка II-2 

Јанкпвић Дущан II-3 

 

Маркпвић Миленија III-1 

Аксић Саоа III-2 

Петрпвић Таоа III-3 

 

Милутинпвић Јасна IV-1 

Пащић Пбрад IV-2 

Тадић Мирпслав IV-3 

 

Цвијпвић Ивана V-1 

Катарина Ђпрђевић V-2 

Јелена Тпмић V-3 

  

Ђурић Александар VI-1 

Иванпвић Слпбпдан VI-2 

Никплић Весна VI-3 

 

Михаилпвић Биљана VII-1 
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Сузана Јпванпвић VII-2 

Миливпјевић Ранисав VII-3 

Јпсиппвић Мирјана VII-4 

 

Миладина Васиљевић VIII-1 

Вукпвић Драгана VIII-2 

Весна Станпјевић VIII-3 

  

Петрпвић Биљана Oдељеое ушеника са 
сметоама у развпју 

 

Танасијевић Бпјан ИП Перућац 

 

-Извештај п раду  Савета рпдитеља- 
 

Време 
реализације 

Активнпсти/теме,садрж
аји/ 

Начин 
реализације 

Нпсипци реализације и 
сарадници 

Реализација 

СЕПТЕМБАР Извещтај п раду за    
    2019/2020. Гпдину 

Гпдищои план рада за 
2020/2021. 
Прпграм и прганизпваое 
екскурзија  
 

 

Састанак, 

дискусија 

 

 

Директпр 

Шкпле,шл.С.рпдитељад

иректпр,шл.С.рпдитеља 

Директпр,струшни 

активи 

Шкпле,шл.С.рпдитеља 

Реализпванп  
 
Реализпванп 
 
Реализпванп 
 
 

ФЕБРУАР Ушествује у ппступку  
предлагаоа  избпрних 
предмета  и у ппступку  
избпра учбеника 

Састанак, 

дискусија 

Директпр,струшни 

активи,шл.С.рпдитеља 

Реализпванп 

Тпкпм 

гпдине /пп 

пптреби/ 

Мере  за псигураое 
квалитета и унапређиваое  
пбразпвнп-васпитнпг рада 
Разматра намену 
кприщћеоа средстава пд 
дпнација 
Разматраое и праћеое 
услпва за рад Шкпле, 
услпве за пдрастаое и 
ушеое,безбеднпст и 
защтиту деце и ушеника 

 

 

Састанак, 

дискусија 

Чл.С.рпдитеља 

 

Чл.С.рпдитеља 

 

 

Чл.С.рпдитеља 

Реализпванп 
 
 
Реализпванп 
 
 
Реализпванп 

Нашин праћеоа: Анализа записника са седница Савета рпдитеља 
Нпсилац праћеоа: секретар щкпле Катарина Петрпвић 
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10.1.2. Извештај п рпдитељским састанцима 
 
- Састанци са рпдитељима: Пдељеоски рпдитељски састанци пдржани су углавнпм прекп вибер 
група пдељеоа у септембру, нпвембру, фебруару и априлу. Укупнп шетири за сва пдељеоа пд 
првпг дп псмпг разреда, а оихпви реализатпри су биле разредне и пдељенске старещине..  
 Ппщти рпдитељски састанак за рпдитеље ушеника псмпг разреда није пдржан  збпг епидемије 
кпрпна вируса, али су пдељеоске старещине ушеника псмих разреда све важне инфпрмације п 
заврщнпм испиту и упису у средое щкпле размеоивали са рпдитељима путем вибер група, 
путем телефпна, електрпнске ппщте. 
 

10.2. ИЗВЕШТАЈ П САРАДОИ СА ДРУШТВЕНПМ СРЕДИНПМ  
 

Сарадоа са друщтвенпм срединпм пдвијала се према Гпдищоем плану рада али услед 
епидемије изазване кпрпна вируспм мнпге активнпсти нису реализпване. 

Институција 
са кпјпм се 
сарађује 
 

Садржај сарадое Облик 
сарадое  

Време 
реализације 

Реализатпри Реализација 

Црвени крст  Крв живпт знаши Лик.и лит. април  наставници Није 
реализпванп  

Прва ппмпћ предаваое мај  наставници Није 

реализпванп  

Акције сплидар, Хум.рад Тпкпм гпд. наставници Није 

реализпванп  

СУП Б.Бащта Безбед.деце у 
сапбраћају 
Пснпви безбеднпсти 

-пред. 
-трибине 

Тпкпм гпд. пплицајац Није 
реализпванп 

Превенција 
деликвенције, 
наркпманије и 
насиоа 
 

-пред. 
-трибине 

Тпкпм гпд. пплицајац Није 
реализпванп 

Ппщтина 
Б.Бащта 

Превпз ушеника -прг. 
-дпгпвпр 

август -директпр Реализпванп 

Финансијски план -дпгпвпр децембар -директпр Реализпванп 

Награђиваое 
ушеника и наст. 

-извещтај 
-дпгпвпр 

јун -директпр Реализпванп 

Дпм здравља 
Б.Бащта 

Системат.преглед 
ушеника 

-преглед  уш. 
-мере 

Тпкпм 
гпдине 

-директпр Реализпванп 

Вакцинација -зд.защ. Тпкпм гпд. -директпр Реализпванп 

Превентивни рад -триб. 
-пред. 

-децамбар 
-фебруар 
-април 

-педагпг 
-психплпг 

Није 
реализпванп  

ХЕ Б.Бащта Ппсета ушеника псмпг ппсета мај -директпр Није 
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р.-прпф.пријентација -раз.стар. 
-педагпг 

реализпванп  

Наципнални 
парк Тара 

Ппсета ушеника псмпг 
разреда 

ппсета мај -директпр 
-раз.стар. 
-педагпг 

Није 
реализпванп 

Предщкплска 
устанпва, 
псн.и 
сред.щкпле 

Дружеоа,размена 
иск. 

ппсета мај -директпр 
-раз.стар. 
-педагпг 

Реализпванп 
у тпку 
децембра- 
јануара, кап 
и у тпку јула 

ЦСР 
 
 

спцијални статус, 
превенција насиља, 
размена инфпрм. 

кпнсултације Тпкпм 
щк.гпд.. 

-директпр 
-педагпг 

Реализпванп 

Мин.прпсвете-
Шк.управа 
Ужице 

размена 
инфпрмација пд 
знашаја  за рад щкпле 

Извещтај 
ппступаоа 
пп налпзима 

Тпкпм 
щкплске 
гпдине 

-наставнп и 
ваннаставнп 
пспбље 

Реализпванп 

Шахпвски 
савез 
централне 
Србије 

Шахпвски турнири Сппртске 
активнпсти 

Тпкпм 
щкплске 
гпдине 

-наставници Није 
реализпванп 

Шахпвски клуб 
Бајина Бащта 

Шахпвски турнири Сппртске 
активнпсти 

Тпкпм 
щкплске 
гпдине 

-наставници Није 

реализпванп  
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11.ИЗВЕШТАЈ П ПРАЋЕОУ И ЕВАЛУАЦИЈИ ГПДИШОЕГ  
ПРПГРАМА РАДА ШКПЛЕ 

 

Садржај праћеоа 
и вреднпваоа 

Начини праћеоа и 
вреднпваоа 

Време Нпсипци праћеоа и 
вреднпваоа 

Реализација 

Вреднпваое шаспва ппсета Тпкпм щкплске 
гпдине 

-директпр 
-педагпг щкпле 

Реализпванп 

Припрема 
наставника за 

наставу 

Увид у писане 
припреме 

Тпкпм гпдине -директпр Реализпванп 

Инпвације у 
наставнпм прпцесу 

Ппсета шасу Тпкпм гпдине -директпр 
-шланпви струшних 

већа 

Реализпванп 

Анализа успеха 
ушеника на 

такмишеоима 

Увид у 
дпкументацију 

Јун -директпр Реализпванп 

Успех ушеника у 
настави 

Увид у 
дпкументацију 

Нпвембар,јануар,апр
ил,јун 

-пдељенске 
старещине 

-педагпг 

Реализпванп 
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12.  ИЗВЕШТАЈ П ШКПЛСКПМ МАРКЕТИНГУ 
 

Шкплски марекетинг је тпкпм щкплске 2020/21.гпдине спрпвпђен путем активнпсти кпје су 
представљене Гпдищоим планим рада. 
 
12.1. ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ 
 

- Прекп зидних нпвина и пгласних табли; 
- Пбавещтаваоем прекп коиге пбавещтеоа; 
- На седницама Наставнишкпг и разреднпг-пдељенскпг већа, кап и на састанцима Актива; 
- Прекп щкплскпг листа „Светпсавац“ 
- Прекп рпдитељских састанака, Савета рпдитеља и Шкплскпг пдбпра; 
- Прганизпваоем щкплских свешанпсти и јавних наступа за рпдитеље и грађане; 

 
 
 
12.2. ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ: 
 

- Прекп лпкалних медија – ТВ Прима и ТВ 5 из Ужица; 
- Путем дневне и перипдишне щтампе; 
- Прекп лпкалнпг листа „Бајинпбащтанске нпвине“; 
- Ушещћем ушеника са свпјим радпвима на кпнкурсима ликпвнпг, литерарнпг и др. 

стваралащтва; 
- Презентацијпм щкпле прекп интернет сајта; 
- Презентацијпм щкпле прекп Фејсбук странице и Инстаграм странице щкпле; 
- Приређиваоем представе за предщкплце и припремаоем излпжбе радпва предщкплаца 

у нащпј щкпли, дистрибуираоем видеп записа пкпји су припремили ушитељи 4. Разреда са 
свпјим ушеницима, а за предщкплце. 
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13.  ИЗВЕШТАЈ О ПОСЕБАНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ РАДА ШКОЛЕ И 
ХИГИЈЕНСКЕ МЕРЕ у услпвима пандемије вируса Covid 19 
 

УЧЕНИЦИ ПД 1-4. РАЗРЕДА 
 

Сва пдељеоа пд 1-4. разреда имали су редпвну наставу у щкпли. Часпви су трајали пп 30 минута. 
Збпг прпписане физишке дистанце међу ушеницима свакп пдељеое се делилп на две једнаке групе дп 15 
ушеника (група А и група Б). 
Групу А је шинила прва пплпвина ушеника тпга пдељеоа, пп азбушнпм реду из дневника, а групу Б друга 
пплпвина ушеника тпга пдељеоа, пп азбушнпм реду из дневника. 
Пд утпрка, 1. септембра 2020. гпдине, расппред група је бип следећи: 1, 2. и 3. разред  – прва смена, а 4. 
разред – друга смена. 
Ушеници 1. и 2. разреда увек су били прва смена, дпк су се ушеници 3. и 4. разреда смеоивали пп сменама 
и тп: ушеници 3. разреда прве две недеље су ищли прву смену, а ушеници 4. разреда другу смену. 

 
РАСППРЕД ЗВПОЕОА  – Млађи разреди 

шас ГРУПА А – прва смена 

1. 8.00-8.30 

 
Велики пдмпр (15 минута) 

8.30-8.45 

2. 8.45-9.15 

3. 9.20 – 9.50 

4. 9.55-10.25 

ПАУЗА ЗА ЧИШЋЕОЕ (20 минута) 

шас ГРУПА Б 

1. 10.45-11.15 

2. 11.20– 11.50 

3. 11.55-12.25 
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ПАУЗА ЗА ЧИШЋЕОЕ (20 минута) 
ГРУПА А – друга смена 

1. 12.45-13.15 

 
Велики пдмпр (15 минута) 

13.15-13.30 

2. 13.30-14.00 

3. 14.05-14.35 

4. 14.40-15.10 

ПАУЗА ЗА ЧИШЋЕОЕ (20 минута) 

шас ГРУПА Б- друга смена 

1. 15.30-16.00 

2. 16.05– 16.35 

3. 16.40-17.10 

  
Целпдневна настава: Шкпла прганизује рад целпдневне наставе са пп једним пдељеоем у првпм и 
другпм разреду. Настава се реализпвала крпз све планиране активнпсти у перипду пд 8-14 шаспва. 
Прпдужени бправак: Шкпла прганизује рад прпдуженпг бправка за ушенике 1. и 2. разреда. Ппдела групе 
прпдуженпг бправка се врщила на групу „А“ и групу „Б“. – Када група „А“ има наставу, група „Б“ је у 
прпдуженпм бправку, накпн заврщетка шаспва групе се смеоују. Раднп време прпдуженпг бправка билп 
је пд 7.30 -14 шаспва. 

 
 УЧЕНИЦИ ПД 5–8. РАЗРЕДА 
 
Часпви су трајали пп 30 минута. 
Збпг прпписане дистанце међу ушеницима свакп пдељеое се делилп на две једнаке групе дп 15 ушеника 
(група А и група Б). 
Групу А је шинила прва пплпвина ушеника тпга пдељеоа, пп азбушнпм реду из дневника, групу Б друга 
пплпвина ушеника тпга пдељеоа, пп азбушнпм реду из дневника. 



110 
 

Пдељеоа 5-8. р. Имала су кпмбинпвани мпдел прганизације наставе (кпмбинпвани мпдел ппдразумева 
кпмбинпваое и смеоиваое наставе у щкпли и наставе путем медијскпг јавнпг сервиса/ настава на 
даљину путем гугл ушипница и гугл мита). 

 
РАСППРЕД ЗВПОЕОА – Старији разреди 

шас ГРУПА А 

1. 8.00-8.30 

2. 8.35 – 9.05 

3. 9.10-9.40 

 
Велики пдмпр (20 минута) 

9.40– 10.00 

4. 10.00-10.30 

5. 10.35-11.05 

6. 11.10 – 11.40 

 
Расппред пдељеоа пп учипницама (кабинетима): 

 

пдељеое ушипница 

5/1 Кабинет истприје 

5/2 Кабинет математике 1 

5/3 Кабинет технишкпг 

6/1 Кабинет српскпг језика 1 

6/2 Свешана сала 



111 
 

6/3 Кабинет математике 2 

7/1 Кабинет биплпгије 

7/2 Кабинет српскпг језика 2 

7/3 Кабинет музишкпг 

7/4 Кабинет српскпг језика 3 

8/1 Кабинет хемије 

8/2 Кабинет математике 3 

8/3 Кабинет гепграфије 

 Расппред кабинета је бип сталан и не меоа се дп нпрмализације наставе, псим кад су у питаоу шаспви 
инфпрматике (извпде се у кабинету за инфпрматику),  шаспви физике(кабинет за физику)и шаспви 
физишкпг и здравственпг васпитаоа ( извпде се у щкплскпм двприщту дпк временски услпви 
дпзвпљавају).. 
Шкпла прганизује рад ушенишке кухиое уз примену свих преппрушених хигијенскп защтитних мера. Збпг 
физишке дистанце међу ушеницима, сервираћемп пбрпк у једнпм временскпм термину за ушенике другпг 
циклуса. 
 
ЈЕДНПСМЕНСКА НАСТАВА –И пве щкплске гпдине наща щкпла реализпвала је Пбпгаћени једнпсменски 
рад неппсредним радпм у щкпли накпн шаспва и наставпм на даљину. Све активнпсти су се спрпвпдиле у 
пблику пружаоа ппдрщке у ушеоу. 
Изабрана платфпрма је „Гугл-ушипница“ 
 

ИЗДВПЈЕНП ПДЕЉЕОЕ Перућац 
Настава се извпдила у щкпли, према редпвнпм расппреду са шаспвима кпји трају пп 30 минута. 

 

РАСППРЕД ЗВПОЕОА 

шас ГРУПА А – прва смена 

1. 7.30-8.00 

2. 8.05-8.35 
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Велики пдмпр (15 минута) 

8.35-8.50 

3. 8.50 – 9.20 

4. 9.25-9.55 

  
 

ХИГИЈЕНСКЕ МЕРЕ  
 

Преппрушује се да ушеници нпсе маске све време бправка у щкпли, али се пна мпже пдлпжити када 
ушеник седи у свпјпј клупи и прати наставу. Маска се нпси приликпм пдгпвараоа и свакпг разгпвпра. 
Рпдитељи свакп јутрп треба да прпвере температуру детета и укпликп дете има ппвищену температуру не 
треба да га щаљу у щкплу. П тпме пбавестити пдељенскпг старещину. 
Тпкпм бправка у щкпли мпже се кпристити билп кпја маска: хирурщка, епидемиплпщка или платнена, 
битнп је да ппкрива нпс, уста и браду. 
Защтитне маске за ушенике набављају рпдитељи. 
У щкпли ће се врщити редпвнп шищћеое и дезинфекција ушипница, трпезарије и стплпва пре и ппсле 
шаспва, кап и за време великпг пдмпра. 
Исхрана у ђашкпј кухиои прганизпва је такп да се исппщтује физишка дистанца. Пре и ппсле јела стплпви 
се брищу алкпхплпм. Храна и прибпр за исхрану ушеници међуспбнп не деле. 
Укпликп примете симптпме инфекције, наставници ће пдмах ппзивати рпдитеље да дпђу пп дете. 
Рпдитељи мпгу децу пратити и преузимати испред щкплских врата. Улазак у щкплу им није дпзвпљен. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




