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1. УВОД 

1.1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА И СМЕРНИЦЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ГОДИШЊЕГ 

ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ  

1. Закон о основама система образовања и васпитања, (,,Службени     гласник РС'' бр. 88/17, 

27/18-3 I 27/18-22-др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21 ), 

2. Закон о основном образовању и васпитању (,,Службени гласник РС'' бр.55/13-3,101/2017-

3 и 27/18-3- др. Закон,10/19 и 129/21), 

3. Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља 

делатност основног образовања и васпитања (,,Службени гласник РС'' број 73/2016-23,45/18-

37, 106/20-40 и 115/20-69), 

4. Правилник о наставном плану и програму, као измене и допуне овог документа, 

5. Стандарди и нормативи за остваривање делатности установе у основном образовању и 

васпитању у Републици Србији, 

6. Правилник о календару образовно – васпитног рада  основне школе за школску 2021/2022. 

годину („Службени гласник РС“ број: 17/2021),  

7. Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних сарадник 

и васпитача у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“  бр.2/92-9 и 

2/2000-1), 

8. Остварени резултати у васпитно-образовном раду у претходном периоду, 

9. Оцене и закључци стручних органа школе који су везани за целокупан рад школе у 

претходној школској години, 

10.Иновирани садржај рада одељењског старешине и одељењских заједница које је урадила 

ПП служба школе, 

11. Програм здравственог васпитања за ученике од 1. до 8. разреда, 

12.Уредба о организовању и остваривању верске наставе и наставе алтернативног предмета 

у основној и средњој школи (“Службени гласник РС” бр. 46/2001-1), 

13. Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Службени 

гласник РС“ број 34/19, 59/2020 и 81/2020), 

14. Измене и допуне наставног плана и програма (I – VIII разред), 

15. Школски развојни план, 

16. Правилник о наставном плану и програму из предмета верска настава за први, други, 

трећи, четврти, пети, шести, седми и осми разред („Службени гласник РС - Просветни 

гласник“ бр. 5/2001-14, 23/2004-14, 9/2005-18, 9/2005-9, 7/2008-1, 7/2008-28), 

17. Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени 18. 

гласник РС“ бр.  22/2005  51/2008, 88/2015, 105/2015 и 48/2016), 

19. Наставни план за грађанско васпитање за IV, V, VI, VII и VIII  разред, 

20. Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, 

васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“ број: 109/21), 

21. Правилник о изменама и допунама правилника о наставном плану и програму за први, 

други, трећи и четврти разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС“ 

бр.12/2018-18), 

22. Правилник о плану наставе и учења за пети  и шести разред основног образовања и 

васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и 

васпитања („Сл.гласник РС“ број 15/2018-77, 18/2018-1, 3/2019-83, 3/20-3, 6/20-94 и 17/21-1 )  

23. Правилник о изменама и допуни Правилника о наставном програму за седми разред  

основног образовања и васпитања („ Сл.гласник РС“ број 3/2019) Циљеви образовања и 

васпитања истакнути су у Закону о основном образовању и васпитању („Сл. гл. РС“ , бр. 55/ 

2013) – члан 21. 
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1.2. ЦИЉЕВИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

Циљеви основног образовања и васпитања јесу: 

Пун и усклађен интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког 

детета и ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима; 

стицање квалитетних знања и вештина и формирање вредносних ставова, језичке, 

математичке, научне, уметничке, културне, медијске, техничке, финансијске и 

информатичке писмености, неопходних за наставак школовања и активну укљученост у 

живот породице и заједнице; 

развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса, као и 

изражавање на језицима различитих уметности; 

развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, уз 

вешто и ефикасно коришћење медија и информационо-комуникационих технологија; 

оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у даљем 

образовању и свакодневном животу; 

развој мотивације за учење и оспособљавање за самостално учење и образовање током целог 

живота; 

развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања свог 

мишљења; 

оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, 

сопственог развоја и будућег живота; 

развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву; 

развој и практиковање здравог начина живота, свести о важности сопственог здравља и 

безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности; 

развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине, 

еколошке етике и заштите животиња; 

развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и ефикасне 

сарадње са другима и спoсобности за тимски рад и неговање другарства и пријатељства; 

развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски уређеном и 

хуманом друштву заснованом на поштовању људских и грађанских права, као и основних 

вредности правде, истине, слободе, поштења и личне одговорности; 

формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног идентитета, 

развијање свести и осећања припадности држави Србији, поштовање и неговање српског 

језика и свог матерњег језика, традиције и културе српског народа, националних мањина и 

етничких заједница, других народа, развијање мултикултурализма, поштовање и очување 

националног и светског културног наслеђа; 

развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне и узрасне 

равноправности и толеранције. 

 

 Исходи 

 

Након завршетка основног образовања и васпитања ученици ће: 

имати усвојен интегрисани систем научно заснованих знања о природи и друштву и бити 

способни да тако стечена знања примењују и размењују; 

 

умети да ефикасно усмено и писмено комуницирају на српском, односно на српском и језику 

националне мањине и најмање једном страном језику користећи се разноврсним вербалним, 

визуелним и симболичким средствима; 

бити функционално писмени у математичком, научном и финансијском домену; 

умети да ефикасно и критички користе научна знања и технологију, уз показивање 

одговорности према свом животу, животу других и животној средини; 
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бити способни да разумеју различите форме уметничког изражавања и да их користе за 

сопствено изражавање; 

бити оспособљени за самостално учење; 

бити способни да прикупљају, анализирају и критички процењују информације; 

моћи да идентификују и решавају проблеме и доносе одлуке користећи критичко и 

креативно мишљење и релевантна знања; 

бити спремни да прихвате изазове и промене уз одговоран однос према себи и својим 

активностима; 

бити одговорни према сопственом здрављу и његовом очувању; 

умети да препознају и уваже људска и дечја права и бити способни да активно учествују у 

њиховом остваривању; 

имати развијено осећање припадности сопственој породици, нацији и култури, познавати 

сопствену традицију и доприносити њеном очувању и развоју; 

знати и поштовати традицију, идентитет и културу других заједница и бити способни да 

сарађују са њиховим припадницима; 

бити способни да ефикасно и конструктивно раде као чланови тима, групе, организације и 

заједнице. 

 

 Међупредметне компетенције 

 

Koмпетенције су комбинација знања, вештина и ставова који су потребни свакој особи за 

лично испуњење, развој и друштвено укључивање и запошљавање (припрема ученика за 

живот). У њих спадају: компетенције за целоживотно учење, вештина комуникације, рад са 

подацима и информацијама, дигиталне компетенције, решавање проблема, вештина 

сарадње, вештина за живот у демократском друштву, брига за здравље, еколошке 

компетенције, предузетничке компетенције које су потребне сваком појединцу за лично 

испуњење и развој.
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1.3. ОПШТИ ПОДАЦИ ШКОЛЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНА ШКОЛА 

„МИЋА 

СТАНОЈЛОВИЋ“ 

КОЦЕЉЕВА 

 

Адреса Доситејева број 3 Коцељева 
 
Електронска            
адреса 

 
osdisaati@gmail.com 

 
Веб страница 

 
http:// www.oskoceljeva.edu.rs 

 
Телефон 

 
015/556-390 

 
Седиште школе 

 
Коцељева 

 
Дан школе  

  
12.октобар 

Језик на коме се изводи 
настава 

 
Српски језик 

 
Број смена у школи 

  
Прва смена 

Матични број школе 07294034 
ПИБ 101398256 
 
Директор школе  

 
Соња Поповић 

 
ИЗДВОЈЕНА ОСМОРАЗРЕДНА  ОДЕЉЕЊА 

 
МЕСТО 
 

УДАЉЕНОСТ ОД МАТИЧНЕ 
ШКОЛЕ 

1. ДРАГИЊЕ                                10 км 
2. КАМЕНИЦА                  12км 
3. ДОЊЕ 
ЦРНИЉЕВО 

                 23км 

4. СВИЛЕУВА                  10км 
 

ИЗДВОЈЕНА ЧЕТВОРОРАЗРЕДНА ОДЕЉЕЊА 
 

1. ЗУКВЕ                     6км 
2. МАЛИ БОШЊАК                     6км 
3. БРДАРИЦА                     14км 
4. ЉУТИЦЕ                     9км 
5. ГОЛОЧЕЛО                     15км 
6. ЋУКОВИНЕ                     17км 
7.ГРАДОЈЕВИЋ                     19км 
8. БАТАЛАГЕ                     15км 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:osdisaati@gmail.com
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1.4. ИСТОРИЈСКИ ОСВРТ НА РАЗВОЈ ОБРАЗОВАЊА У ОПШТИНИ 

КОЦЕЉЕВА 

  

Традиција школства у Коцељеви је дуготрајна и богата. Најстарија школа је „Јанко 

Веселиновић“ у Свилеуви која је почела са радом 1829. године. Први учитељ био 

је Јован Стефановић. Јанко Веселиновић је у њој службовао од 1880 – 1887. године 

.  

 

Затим следи  ОШ “Жића Марковић“ у Доњем Црниљеву која је почела са радом 

1863. године, а први учитељ је био Обрен Вранешевић. 

 

ОШ “Диша Атић“ у Коцељеви почела је са радом 1871. године. Први учитељ био 

је Сретен Тодоровић. У њој су службовали Јанко Веселиновић 1888. године и 

Диша Атић 1939. године.  

 

ОШ “9. МАЈ“ Каменица почела је са радом 1882. године, први учитељ је био 

Милорад Терзић.  

Најмлађа школа која је почела са радом 1892. године је ОШ “Драган Срнић“. Први 

учитељ био је Чедомир Илић.  

До 1990. године свака школа је радила као посебна, а од тада се удружују у 

јединствену основну школу „Мића Станојловић“ у Коцељеви, како и сада постоји. 

 

1.5. ШКОЛА  ДАНАС 

 

Општина Коцељева захвата површину од 257 км2 на којој живи 13.129 становника 

у 17 насеља. Граничне општине су Шабац и Владимирци на северу, општина Уб 

на истоку, општине Ваљево и Осечина на југу и општина Крупањ на западу.( 

Прилог карта општине Коцељева) 

Скупштина општине Коцељева је на седници одржаној 18.3.2019. године донело 

Одлуку о мрежи јавних основних школа на територији општине Коцељева број 06-

11 од 18.3.2019.године. Школска управа Ваљево дописом 424 број 610-27/19-07 од 

22.3.2019. године изјаснила да је сагласна са предлогом Скупштине општине 

Коцељева, на основу које је МПНТР Републике Србије донело Решење бр. 610-00-

353/2019-07 од 14.06.2019. године о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних 

основних школа на територији општине Коцељева. 

Основно образовање и васпитање на подручју општине Коцељеве обједињено је у 

оквиру једне школе под називом Основна школа ''Мића Станојловић'' Коцељева. 

Регистрована је код Трговинског суда у Ваљеву под бројем ФИ-415/02. Школа има 

статус правног лица са шифром делатности 85.20 – основно образовање општег 

типа. Седиште школе је у Коцељеви, Доситејева 3, број телефона 015-556-390. што 

је видљиво у табели (одељак 1.1. Општи подаци школе), као и преглед издвојених 

осморазредних и четвороразредних одељења и њихова удаљеност од матичне 

школе. 

Образовно-васпитни рад школе за школску 2021/2022. годину се реализује кроз  

Годишњи план рада школе, који је усвојен на првој седници Школског одбора за 

школску 2021/22. годину. Стручни орган школе – Наставничко веће је разматрало 

Годишњи план рада ОШ „Мића Станојловић“ Коцељева за школску 2021/2022. 

годину и Извештај о раду школе за школску 2020/21. годину на седници одржаној 

30.8.2021. године . 

У школској 2021/2022. години уписано је 774 ученика. Формирано 54 одељења,  40 

некомбинованих и 14 комбинованих одељења и двe групе продуженог боравка. Од 
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тога: 8 комбинованих одељења од два разреда,  4 комбинована одељења од три 

разреда и 2 комбинована одељења од четири разреда. У току првог полугодишта у 

школу у Голочелу уписао се један ученик у први разред, па је самим тим број 

одељења од три разреда 3, а број комбинованих одељења од четири разреда 3.  

 

У матичној школи раде две групе продуженог боравка за које влада велико 

интересовање. Настава се изводи само у првој смени за све ученике.  

У првом  и другом циклусу  настава се изводи на српском језику. У матичној 

школи се од првог разреда изучава енглески језик као први страни језик, а од петог 

разреда немачки и руски језик као други страни језик. У ИО Драгиње се од првог 

разреда изучава енглески језик као први страни језик и од петог разреда руски 

језик као други страни језик. У ИО Доње Црниљево, Каменица и Свилеува се од 

првог разреда изучава руски језик као први страни језик и од петог разреда 

енглески језик као други страни језик. 

Исхрана ученика је организована у виду ужине која се не припрема у школи већ 

само сервира, као и топли оброк за продужени боравак.   

 

У ОШ „Мића Станојловић“ Коцељева  у школској 2021/2022. години запослено је 

27 учитеља, 2 учитеља у продуженом боравку, 60 наставника, 14 радника у 

стручним службама и 38 помоћног и техничког особља. 

У свим осморазредним одељењима обезбеђен је простор за по једну предшколску 

групу ПУ   „Полетарац“ Коцељева. 

 У школској 2021/2022. години ПУ „Полетарац“ Коцељева уступљен је целокупан 

простор у фискултурној сали у Коцељеви у договору са Локалном самоуправом. 

 

Школски простор матичне школе   загрева се  у сарадњи са Средњом школом 

Коцељева јер обе школе користе заједничку котларницу. Остале школе греју се на 

чврста горива. 

 

Сви школски објекти су у потпуности спремни за почетак школске године, у 

изузетно су добром стању, изврешене су све превентивне мере и обезбеђена 

потребна средства за дезинфекцију у складу са упутствима МПНТР. 

Настава за све ученике  организована је у првој смени јер постоје одговарајући  

просторни услови. Велика пажња се посвећује превентивним активностима у 

циљу очувања здравља ученика, превенција Корона вируса,  поштовања права 

ученика и заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања, радом 

разредних старешина, стручних сарадника и директора школе. 

На видним местима у свим школама су истакнута правила понашања ученика и 

поступци у деловању код насиља, злостављања и дискриминације. У раду се 

примењују Међународне конвенције о правима деце.  

У договору са ПС Коцељева, свакодневно при доласку и одласку ученика полиција 

обезбеђује прилаз школи у Коцељеви где има највише ученика, а чешћим 

патролирањем обилази остале школе. 

У школској 2021/2022. години образовно-васпитни  рад није стручно заступљен 

из: 

- Руски језик  -  90% 

- Немачки језик – 66,67% 

- Математика – 488,89%  

- Физика – 210% 

- Техника и технологија – 30%  
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Од следеће школске године у оквиру наше школе отвара се издвојено одељење 

музичке школе „Петар Стојановић“ Уб. Настава за све ученике ће бити бесплатна. 

 

1.6. СПЕЦИФИЧНОСТ НАШЕ ШКОЛЕ 

Из табела које следе може се закључити да опремљеност матичне школе као и 

издвојених одељења  намештајем и наставним средствима по наставним 

областима није на завидном нивоу. Потребне су поправке уколико то финансијска 

ситуација буде дозволила. Финансијска ситуација ограничава и набавку нових, 

савремених средстава за извођење наставе. 

Општина Коцељева је током 2019. године уложила значајна средства у 

реконструкцију и уређење школских објеката, асфалтирање школских игралишта 

и спремна је   да и у наредном периоду подржи све активности у том правцу што 

јој је приоритетни интерес и максимална подршка деци и породицама у стварању 

што бољих услова за живот и квалитетно и доступно образовање. Такође је до 

великог броја школа урађен градски водовод и обезбеђена здрава, исправна воду 

за пиће. У школама које нису на водоводној мрежи ушли смо у процедуру 

решавања проблема у сарадњи са Заводом за јавно здравље Шабац. Током школске 

2019/2020. године две школе су добиле здраву пијаћу воду (Љутице и Голочело), 

а у наредном периоду циљ нам је да обезбедимо исправну воду и у осталим 

четвороразредним одељењима која је тренутно немају.  

1. Матична школа у Коцељеви – потребна су улагања и то комплетна замена 

електроинсталација, а све у сврху подизања нивоа безбедности ученика. 

Школа  у Коцељеви  опремљена је у највећем делу одговарајућим намештајем али 

не и  наставним средствима који омогућавају савремено извођење образовно-

васпитног  рада. Урађен је квалитетнији и модернији видео-надзор, 

реконструкција електроподизних кошева у фискултурној сали, замењен је велики 

део расвете. Извршене су поправке дела намештаја. Током првог полугодишта 

школеке 2021/2022. године урађена је нова  ограда школског дворишта матичне 

школе. 

У саставу матичне школе су издвојена четвороразредна одељења Зукве и Мали 

Бошњак. 

2. Издвојено четвороразредно одељење Зукве –Урађена је  реконструкцију 

крова. Школа комплетно реновирана донацијом суграђанина који је уложио 

значајна средства у реконструкцију. Изузетно је уређена са урађеним спортским 

теренима и местима за гледаоце, осветљеним током ноћи, уређеним парком у 

школском дворишту са клацкалицама и клупама за ученике. Опремљена 

наставним средствима. Ученицима се и током године донирају средства за 

набавку уџбеника и школског прибора и новогодишњи пакетићи. Веома смо 

захвални друштвено одговорном суграђанину и поносни што потиче из нашег 

краја. 

3. Издвојено четвороразредно одељење Дружетић- Школа у Дружетићу 

затворена је од 1.9.2021. године јер родитељи из места нису желели да упишу децу 

у школу у Дружетићу, већ у матичну школу у Коцељеви. 
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4. Издвојено четвороразредно одељење Мали Бошњак – потребно је урадити 

санитарни чвор у школском објекту.  Од најближе школе удаљена је преко 6 

километара, а од најближег аутобуског стајалишта 4 километра. Школа се налази 

у центру села, а ученици и до те  школе путују до 2 километра из руралног подручја 

по неприступачном терену, што додатно повећава раздаљину до неке друге школе. 

Родитељи се баве пољопривредом и свака другачија организација додатно би 

отежала школовање и деци и родитељима. 

5. Издвојено  осморазредно  одељење Драгиње - потребно је што хитније 

урадити  реконструцију  дела крова, надстрешницу изнад улаза где се налази и 

прилагођени улаз за лица са инвалидитетом с обзиром да имамо ученика који 

користе различита ортопедска помагала и који наставу похађају по ИОП-у. У 

наредном периоду потребно је урадити реконструкцију система за грејање и 

набавку новог котла. Конкурисали  смо  код МПНТР за доделу средстава у 2022. 

години.  

Такође у нашој школи образује се велики број ученика ромске популације.  Од 192 

ученика скоро 60 процената су ученици ромске националности који живе у веома 

сиромашним породицама. То су деца која већ у раном детињству почињу, физички 

и емотивно да осећају последице статуса своје породице. Недостатак основних 

животних средстава је углавном главни узрок дечије трпње, која се огледа у 

недостатку одеће, обуће, животних намирница, средстава за хигијену, играчака, 

као и многим другим стварима које се у данашњем друштву сматрају неопходним 

и нормалним. Лоши школски резултати доводе до превременог напуштања 

образовног система. Касније, лоши резултати им поново представљају препреке 

па веома мали број наставља школовање после основног образовања. 

Школа у Драгињу је опремљена новим видео- надзором. Урађени су молерски 

радови и школа је окречена, поправљена је  и офарбана унутрашња столарија. 

Поправљен је део намештаја и четири учионице су опремљене новим школским 

клупама. У току августа замењен је котао на чврсто гориво котлом на пелет. 

У саставу издвојеног осморазредног одељења Драгиње је издвојено 

четвороразредно  одељење у Брдарици  

6. Издвојено четвороразредно  одељење у Брдарици је  опремљено школским 

намештајем у потребном обиму. Урађена је реконструкција крова и лимарски 

радови и окречена је. У наредном периоду потребно је решити проблеме влаге у 

делу школе и радити на уређењу како школског објекта тако и дворишта и замени 

ограде . Потребна је набавка савременијих наставних средстава. 

7. Издвојено  осморазредно  одељење Каменица - захваљујући Општинској 

управи Коцељева која је наручилац радова током школске  2019/2020. године 

урађена је  комплетна реконструкција сва три школска објекта и изградња 

фискултурне сале. Тиме су створени идеални услови за одвијање савременог 

наставног процеса у новом простору са високим бебедносним стандардима.  

Уређено је школско двориште, асфалтирани спортски терени и стазе, што јој даје 

изглед једне савремене градске школе, која је украс целог села.  Део школског 

намештаја је поправљен а остатак ће бити набављен у наредном периоду, као и 

неопходна наставна средства, у складу са финансијским могућностима школе. У 

школи је урађен видео-надзор у школској 2020/2021.години. У току августа 

извршена је санација септичке јаме. 

У саставу издвојеног осморазредног одељења Каменица  су  издвојена 

четвороразредна  одељења у Љутицама и Голочелу. 

8. У издвојеном четвороразредном одељењу Љутице – Захваљујуђи Општини 

Коцељева која је наручилац радова током школске  2019/2020. године урађена је  

комплетна реконструкција  школског објекта и  асфалтирање спортског терена, 



 Годишњи извештај о раду ОШ „Мића Станојловић“ Коцељева у школској 2021/22. години 

 

13 
 

чиме су створени идеални услови за одвијање савременог наставног процеса. 

Уређено је и ограђено школско двориште. Школа се греје на пелет и урађена је 

нова котларница.  Свечано отворена 8.11.2019. године. 

9. Издвојено четвороразредно одељење Голочело – потребна су улагања у 

поправку крова, лимарски радови јер нема олука, замена дотрајалих подних облога 

и фасада и расвета у школи. Ученици путују до школе и по неколико километара 

по неприступачном терену, па би било неизводљиво  организовати превоз до неког 

другог школског објекта. Уређено је школско двориште током лета, срушене су 

старе шупе и у току је замена крова на школском стану. 

10. Издвојено  осморазредно  одељење Доње Црниљево - школска зграда је у 

одличном стању, школски намештај је очуван. Школа је опремљена наставним 

средствима, тако да задовољава основне стандарде, али у олану је набавка 

савременијих наставних средстава у складу са финансијским могућностима. 

Захваљујући Општини Коцељева која је већим делом финансирати радове, током 

школске 2019/2020. године завршена је  изградња фискултурне сале која има топлу 

везу са школом, што је знатно побољшало услове рада у школи и омогућило 

ученицима да се образују у безбедном и савремено опремљеном простору. У 

школи је урађен видео-надзор у школској 2020/2021.години и нова расветаа у 

школском дворишту. 

У саставу издвојеног осморазредног одељења Доње Црниљево  су  издвојена 

четвороразредна  одељења у Ћуковинама  и Градојевићу.. 

11.  Издвојено четвороразредно одељење Ћуковине  је сада у веома добром 

стању захваљујући улагањима Општине Коцељева. Ограда око школе урађена је 

школске 2020/2021. године и постављена ПВЦ столарија тако да је сада нова и 

квалитетна столарија на целом школском објекту. 

12. Издвојено четвороразредно одељење Градојевић је једино одељење које 

нема ПВЦ столарију. Током 2018/2019. године асфалтирано је школско 

игралиште. Потребна су улагања  и то замена кровне конструкције и молерски 

радови унутар школе. Ограда око школе урађена је школске 2020/2021. године. 

13. Издвојено осморазредно одељење у Свилеуви -  школски објекат је у 

одличном стању, учионице су опремљене класичним намештајем. Школа у 

Свилеуви је делимично опремљена наставним средствима. Током школске 

2019/2020. године урађени су нови спортски терени, средствима Општине 

Коцељева, чиме је је значајно подигнут ниво наставе и створени услови за 

несметан раст и развој ученика.  

У саставу издвојеног осморазредног одељења Свилеува је издвојено 

четвороразредно  одељење у Баталагама.  

14. Издвојено четвороразредно одељење Баталаге – У претходних пар година 

повећан је број ученика. Потребна је комплетна реконструкција школског објекта 

и конкурисали смо  код МПНТР за доделу средстава у 2022. години. Стање 

школске опреме у Баталагама је побољшано у односу на претходни период, али 

треба радити на томе  и у наредном периоду. 
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Број ученика у издвојеним одељењима се смањује што представља озбиљну 

сметњу опстанка појединих издвојених одељења. У свим наведеним селима где се 

налазе издвојена  четвороразредна одељења не постоји ни црква ни продавница. 

Ако се и школа затвори угасиће се село што свакако није интерес ни наше 

Општине ни Републике Србије.  

Континуирано се ради на уређењу школског простора и дворишта. Свим школама 

су током године обезбеђена средства потребна за уређивање школских дворишта 

и неопходне поправке, као и опрема за рад. Извршене су у свим школама 

дезинсекција и дератизација. 

Ради се на побољшању  повезаности на интернет у свим осморазредним 

одељењима и набавци савременијих наставних средстава која ће омогућити 

коришћење нових технологија и алата у настави и учинити је занимљивијом и 

квалитетнијом. 

У циљу развоја информационо-комуникационе инфраструктуре за установе 

образовања, науке и културе  школа се укључила у „Пројекат повезане школе“ 

24.12.2019. године. Уговором број 404-02-44/2019-02 који је закључен између 

Министарства трговине, туризма и телекомуникација РС и групе понуђача чији 

носилац је Телеком Србија а.д. чији је циљ реализација локалних рачунарских 

мрежа у основним и средњим школама, односно, у свим матичним школским 

објектима у РС. који се састоји из више фаза, од снимања стања у школи преко 

израде техничке документације за извођење и последње фазе изградње бежичне 

локалне рачунарске мреже. Радови су изведени у јулу 2020.године у матичној 

школи а кроз наставак пројекта биће обухваћена и издвојена осморазредна 

одељења. 

У ОШ „ Мића Станојловић“ Коцељева око 40 ученика образује се по ИОП-у. Од 

октобра 2019. године школа је укључена у пројекат „Квалитетно образовање за 

све“. Комисија састављена од чланова МПНТР, делегације Европске уније у 

Републици Србији и  Савета Европе је на основу послатог материјала везаног за 

наставу изабрала 40 школа међу којима је и наша, што сматрамо великим успехом. 

Пројекат траје три године. Школа кроз школске пројекте развија предузимљивост, 

оријентацију ка предузетништву и предузетничке компетенције ученика и 

наставника. Током јула активности из пројекта су изведени онлајн. 

  

Једна од специфичности наше школе и локалне средине је свакако „Фестивал 

зимнице“ који Општина Коцељева веома успешно организује већ дванаест 

година. Одавно је изашао из граница локалне манифестације и попримио много 

шире размере.  Наша школа сваке године узима  учешће на Фестивалу зимнице 

који се, већ можемо рећи традиционално одржава последњег викенда септембра. 

У последњој радној недељи септембра ученици ликовне секције са наставницом 

осликавају стазе у парку где се одржава манифестација и прореде изложбу 

ликовних радова ученика са целе територије општине. Свечано отварање 

Фестивала зимнице је у петак, а школа се представи пригодним културно-

уметничким програмом који припремају ученици и нумерама школског хора „ 

Лира“. Врло често тог дана у вечерњим часовима хор се представи целовечерњим 
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концертом. У суботу, другог дана фестивала око 500 ученика школе, из свих 

издвојених одељења  учествује у маскенбалу који је једна од атракција ове 

манифестације, након чега се поделе награде најуспешнијим маскама. 

Учешће је обавеза свих запослених и циљ нам је да се укључи што више ученика 

и родитеља. Благовремено се изврше све потребне припреме за ову велику 

манифестацију,чији је по бројности учесника ,школа носилац културно-

уметничких активности. Фестивал је  у септембру 2021. године одржан у складу 

са  епидемиолошком ситуацијом и активности наших ученика и запослених  

доведене на меру која неће угрозити њихово здравље. 

 

Наша школа је током јануара 2020. године  први пут била домаћин Републичког 

нивоа такмичења. Врло успешно смо у сарадњи са Друштвом математичара Србије  

организовали  у Математички квиз чији је покровитељ компанија РАУХ, а уз 

подршку Општине Коцељева. То је велики корак у промоцији и афирмацији школе 

и Општине Коцељева. 

 

Школа је током школке  2019/2020. године узела учешће у свим активностима, а 

део њих је и организовала у оквиру обележавања 180 година постојања Општине 

Коцељева. 

 

Школски лист „Тамнавско звонце” добитник  сребрне плакете као најбољи 

новопокренути школски лист у школској 1982/83. години и дипломе за 

најуспешније писање о заштити човекове околине (признање које додељује лист 

„Политика“). Сајт школе се редовно ажурира, а школски лист је на њему видљив 

у електронској верзији. У фебруару школеске 2021/2022. године планирамо да 

изађе нови број.  

Императив наше школе представља хуманитарни рад, на шта смо посебно 

поносни. На тај начин  јачамо васпитну улогу школе и развијамо солидарност и 

друштвену одговорност наших ученика.  Сваког децембра организујемо 

Новогодишњи хуманитарни културно – уметнички програм у коме учествује 

школски хор „Лира”, а  припрема се пригодна представа на српском или неком од 

страних језика који се уче у школи.   Прикупљена средства донирамо ученику и 

породици  којој су најпотребнија. Програм се организује у сали дома културе 

општине Коцељева и врло је добро прихваћен и посећен од стране родитеља и 

локалне заједнице. Сматрамо да циљ школе и јесте да буде лидер у окружењу и 

промовише позитивне људске вредности. Реализоваћемо га и ове године уколико 

се створе услови за то.  

Велики број наших  ученика  узима учешће на различитим такмичењима. 

Промовишемо такмичарски дух и добре резултате. Посебно се истичу резултати 

спортских такмичења, појединачних и екипних. 

Школа је укључена у пројекат „ Спорт у школе“ за ученике од 1. до 4. разреда 

за који влада веома велико интересовање. Похађају га ученици матичне школе, али 

због ситуације са Корона вирусом ове школеке године није било активности. 

Наша школа укључена је од фебруара 2021. године у пројекат ,,Премошћавање 

дигиталног јаза за најугроженију децу Србије“ који воде МПНТР и УНИЦЕФ, 

а финансира га Европска унија. Циљ пројекта је унапређивање доступности 

образовања за ученике који припадају некој од осетљивих група. Пројекат 

подразумева и нове ресурсе, техничку опрему и рад кроз школске активности 
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усмерене на квалитет учења. Обезбеђивање једнаког приступа дигиталном учењу 

и технологији је кључ за затварање широког јаза међу школском децом. Пројекат 

,,Премошћавање дигиталног јаза у Србији за најугроженију децу„ ће помоћи да се 

та стратегија преточи у дело.  

 

Пилот пројекат „Улога ученика у заштити животне средине“ од септембра ове 

године кроз који су ученици са наставницима урадили велики број презентација. 

Велики број ученика веома радо учествује у разним ликовним и литерарним 

смотрама иконкурсима и постижу запажене резултате (,,Мој смешни свет“, ,,Дани 

ћирилице“ у Баваништу, ,,Крв живот значи“, ,,Шта знаш о Црвеном крсту“, ,,Мали 

Пјер“, српском књижевном сусрету ,,Гордана Брајовић“ и многим другим). 

Велику пажњу посвећујемо стручном усавршавању запослених пажљиво га 

планирајући на основу детаљних анализа и извештаја из претходне школске 

године, а наравно и актуелних дешавања и потреба, као што је било увођење 

ванредног стања у марту 2020. године због Корона вируса и прелазак на извођење 

наставе на даљину, коју смо веома успешно реализовали у складу са упутствима 

МПНТР Републике Србије.  

Двоје колега су напредовали у звању током претходне три школске године, а рад 

професора српског језика нашао се у „Лексикон 1000 стваралаца у 

предуниверзитетском образовању Србије“. 

Семинар, који је у Каталогу сталног стручног усавршавања наставника под 

каталошким бројем 645, К4, П3, под називом ,,Тематски дан – заједнички рад 

(партнерство) наставника, ученика и родитеља – примена у пракси“, дело је 

наших колегиница а први пут је одржан у нашој школи као подршка великом труду 

и залагању 13.12.2018. године.  Од тада се успешно реализује широм Републике 

Србије и на најбољи начин промовише наша школа.  

За крај смо оставили велики понос и специфичност наше школе, а то је школски 

хор „ Лира“ који годинама уназад веома успешно ради у условима који су далеко 

од идеалних. На најбољи начин промовише не само школу, већ и локалну средину 

својим бројним наступима на телевизијама са националном фреквенцијом.  

Одличну  дугогодишњу  сарадњу хор има  са Амбасадом Републике Турске у 

Београду на чијим свечаностима веома често наступа. 

У периоду од октобра 2019. године до фебруара 2020. године  спроведен је пилот 

пројекат „Подстицање демократске културе у школама“. Пројекат је 

реализован кроз радионице у оквиру којих су ученици прошли обуку о „три стуба“ 

демократске културе. 

Са циљем да сви ученици наше школе буду успешно интегрисани у образовни 

систем Републике Србије, неопходно је да обезбедимо услове који ће не само 

смањити вероватноћу од превременог напуштања школовања, већ и да ће након 

успешно завршеног обавезног основног образовања наставити даље школовање. 

Подизање  компетенција родитеља и наставног кадра је основни предуслов овог 

процеса. у ученика са инвалидитетом, као и ученика по ИОП-у. 

Школа је укључена и у наставак пројекта пројека „2000 дигиталних учионица“ 

МПНТР.  
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Наша школа је учествовала на едукацији о „ Холокаусту“ одржаном од 21.7. до 

28.7.2019. године у Јерусалиму, Израел. Семинр је био међународног карактера и 

имао за циљ стицање компетенција наставника о начину преношења знања 

ученицима о оввом врло важном историјском догађају за човечанство. 

Од следеће школске године у оквиру наше школе отвара се издвојено одељење 

музичке школе „Петар Стојановић“ Уб. Настава за све ученике ће бити бесплатна. 

 

Успеси ученика промовишу се на фејсбук страници и сајту школе, а у раду школе 

и имали смо  подршку медијских кућа: РТС 1, ТВ Прва, а  Коцељевачке новости, 

Глас Подриња и Блиц  који су извештавали су о активностима школе. 

 

1.7. КЉУЧНИ ЗАДАЦИ ШКОЛЕ 

Кључни задатак рада школе је подизање квалитета образовно-васпитног рада 

школе. Реализација је предвиђена кроз следеће активности: 

1. Подршка ученицима 

2. Едукација наставника 

3. Набавка наставних средстава 

4. Санирање школских објеката 

5. Унапређење унутрашње организације рада школе 

6. Подизање дигиталних компетенција свих учесника наставног процеса 

 

Тежиште активности биће усмерено на: 

- Квалитетно праћење остваривања задатака утврђених Годишњим планом рада 

школе; 

- Јачање одговорности свих радника у извршавању послова и задатака; 

- Побољшање организације и квалитета свих облика непосредног рада са 

ученицима; 

- Јачање васпитне функције школе; 

- Стварање повољних услова за остваривање постављених задатака; даље 

развијање успешне сарадње са родитељима ученика и стручним институцијама; 

- Проширење учионичког простора. 

Реализација се врши кроз редовне и ваннаставне активности, рад ученичких 

организација и професионално информисање. 

 

 

 

 

 

2. МАТЕРИЈАЛНО - ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА 

2.1. ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА 

Просторије за извођење наставе 
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Школска 

јединица 
Продуж

ени 

боравак 

Класичне   

учионице 

Специја

л.   

учиониц

е 

Кабинет

, 

лаборат. 

Радиони

ца  за 

ТО 

Сала за 

физичко 
свега 

бр

. 
m2 

бр

. 
m2 

бр

. 
m2 

бр

. 
m2 

бр

. 
m2 

бр

. 
m2 m2 

Коцељева 2  21 1344 1 64 - - - - 1        1812 3220 

Зукве - - 1       92 - - - - - - - - 92 

Мали 

Бошњак 
- - 1         82 - - - - - - - - 82 

Драгиње - - 13          1160 1 64 - - - - 1 100 1324 

Брдарица - - 2 112 - - - - - - - - 112 

Каменица - - 6 289 1 64 - - - - 1 684 1037 

Љутице - - 2 146 - - - - - - - - 146 

Голочело - - 1 72 - - - - - - - - 72 

Доње 

Црниљево 
- - 8 421 1 63 - - - - 1 469 953 

Ћуковине - - 1 81 - - - - - - - - 81 

Градојевић - - 1 84 - - - - - - - - 84 

Свилеува - - 7 468 1 64 - - - - 1 150 682 

Баталаге - - 1 108 - - - - - - - - 108 

 

Остале просторије 

 

Школска 

јединица 

Кухиња 

са 

трпезари

јим 

 

Библиотека 

Канце

лариј

а 

Остале 

простор

ије 

Свега 

бр

. 
m2 бр m2 

бр

. 
m2 бр. m2 m2 

Коцељева 1 25 1 54 7 160 16 725 964 

Зукве 1 12 - - - - 3 101 113 

Мали 

Бошњак 
1 10 - - - - 2 96 106 
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Драгиње 1 50 1 20 2 80 11 157 307 

Брдарица 1 10 - - - - 4 92 102 

Каменица 1 104 1 9 3 20 6 167 300 

Љутице 1 9 - - - - 2 21 30 

Голочело 1 14 - - - - 3 58 72 

Доње 

Црниљево 
1 91 1 64 1 40 10 450 645 

Ћуковине 1 30 - - - - 3 182 212 

Градојевић 1 12 - - - - 3 113 125 

Свилеува 1 54 - - - - 6 297 351 

Баталаге - - - - - - 3 99 99 

 

 

Спортски терени, дворишта и земљишта 

 

Школска 

јединица 

 СВЕГА 

Број 

терена 

m2 Укупна површина 

дворишта у m2 

Коцељева 3 1200 14295 

Зукве 2 500 6957 

Мали Бошњак - - 5894 

Драгиње 2 760 11039 

Брдарица 1 400 5500 

Каменица 2 720 6600 

Љутице - - 7925 

Голочело - - 3480 

Доње Црниљево 3 940 10151 

Ћуковине 1 250 5303 

Градојевић 1 300 4447 
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Свилеува 1 600 13525 

Баталаге - - 13793 

 

 

2.2. ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ НАСТАВНИМ СРЕДСТВИМА   

      Опремљеност школе наставним средствима дата је у табели.  

Врста 

опреме 

К
о

ц
ељ

ев
а 

З
у

к
в
е 

М
ал

и
 

Б
о

ш
њ

ак
 

Д
р

аг
и

њ
е 

Б
р

д
ар

и
ц

а 

К
ам

ен
и

ц
а 

Љ
у

ти
ц

е 

Г
о

л
о

ч
ел

о
 

Д
о

њ
е 

Ц
р

н
и

љ
ев

о
 

Ћ
у

к
о

в
и

н
е 

Г
р

ад
о
је

в
и

ћ
 

С
в
и

л
еу

в
а 

Б
ат

ал
аг

е 

У
К

У
П

Н
О

 

Графоскоп 2 - - - - 1  1 1 1 1 1  8 

Мало 

пројектно 

платно 

1   1  1   1     4 

Велико 

пројектно 

платно 

1 - - - - - - - - - - - - 1 

Телевизор 2 - -  - - -  -  - - - 2 

Фотокопи 

р апарат 

2   1          3 

Рачунар 78 1 1 35 1 14 1 1

5 

1 1 20 1 1 170 

Лаптоп 5 1 1 3 - 1 1 1 2 - 1 1 - 17 

Скенер 2                  2 

Камера 

–видео 

надзор 

16   14          30 

Ласерски 

штампач 

7   1  1   1   1  11 

Пројектор 2 - - 1 - - - - 1 - - 1 -      5 

Таблет 30 - - 15 - 6 - - 6 - - 6 - 63 
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2.3.  ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ МАТЕРИЈАЛНО - ТЕХНИЧКИХ 

УСЛОВА РАДA 

У складу са материјалним могућностима Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја,  Општинске  управе и школе, зависно од помоћи родитеља и 

донатора, у школској години која је пред нама, планирају се активности усмерене 

на:  

- Реконструкција дела крова и изградња надстрешнице у Драгињу и 

реконструкција система за грејање  

- Санација санитарног чвора у Каменици 

- Санирање школских објеката четвороразредних одељења по потреби 

- Асфалтирање школског терена у  Брдарици 

- Набавка школског намештаја 

- На основу плана набавке наставних средстава тражити начине да се настава 

подигне на што виши ниво  

- Обезбеђивати када год то могућности дозволе рачунаре и опрему за  

информатичке кабинете, посебно у матичној школи,  чиме би се побољшао 

квалитет наставе. 

 

3. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 

Преглед кадровске структуре запослених 

Ред.бр. Врста посла и 

степен стручности 

I  

степен 

II , III 

степен 

IV V 

степен 

  VI 

степен 

VII 

степен 

СВЕГА 

1. Директор школе - - - - 1 1 

2. Помоћник  

директора школе 

- - - '- 2 2 

3. Наставник разредне 
наставе 

- - - 3 24 27 

4. Наставник разредне 
наставе у 

продуженом 
боравку 

- - - - 2 2 

5. Наставник 
предметне наставе 

- - 1 12 45 58 

6. Стручни сарадник - - - - 4 4 

7. Библиотекар - - - - 1 1 

8. Секретар школе - - - - 1 1 

9. Руководилац 
рачуноводствених и 
административних 

послова 

- - - 1 - 1 
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9. Референт за 
административно-
рачуноводствене  

послове  

- - 1 1 - 2 

10. Домар/мајстор 
одржавања школе 

- 3 5 - - 8 

11. Чистачица 22 7 - - - 29 

12. Сервирка/кафе 
куварица 

- 2 - - - 2 

 

УКУПНО: 

 

22 

 

12 

 

6 

 

16 

 

87 

 

140 

 

3.1. НАСТАВНИ КАДАР 

 

РАЗРЕДНА НАСТАВА 

Наставници разредне наставе: 

Редн

и 

број 

Презиме и име Звање Степен 

стручне 

спреме 

Лиц

енца 

Годин

е 

стажа 

Године 

живота 

1. Алексић Павле Учитељски 

факултет 

VII + 26 49 

2. Андрић Драгица Учитељски 

факултет 

VII + 36 58 

3. Будаковић 

Милка 

Учитељски 

факултет 

VII + 36 59 

4. Савић Милица Учитељски 

факултет 

VII + 18 43 

5. Тодоровић 

Марина 

Учитељски 

факултет 

VII + 27 50 

6. Ђорђић Душица Учитељски 

факултет 

VII + 27 51 

7. Михаиловић 

Ружица 

Учитељски 

факултет 

VII + 23 49 

8.   Ераковић 

Весна 

Учитељски 

факултет 

VII + 32         52 

9. Живановић 

Томислав 

Педагошка 

академија 

VI + 34 59 

10. Илић 

Слободанка 

Учитељски 

факултет 

VII + 28 53 

11. Илић Снежана Учитељски 

факултет 

VII + 32 52 
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12. Којић Весна Учитељски 

факултет 

VII + 31 54 

13. Лукић Бранка Учитељски 

факултет 

VII + 37 58 

14. Лукић Драгутин Учитељски 

факултет 

VII + 36 58 

15. Тешић Јелена Учитељски 

факултет 

VII + 31         52 

16. Миловановић 

Ненад 

Педагошка 

академија 

VI + 36 59 

17. Митровић Мира Учитељски 

факултет 

VII + 27 49 

18. Мићић Биљана Учитељски 

факултет 

VII + 29 54 

19. Михаиловић 

Бранка 

Учитељски 

факултет 

VII + 26 49 

20. Тадић Драгица Учитељски 

факултет 

VII + 27 51 

21. Павловић 

Радосављевић 

Марија 

Учитељски 

факултет 

VII + 21 44 

22. Пајић Гордана Педагошка 

академија 

VI + 33 58 

23. Станојловић 

Љиљана 

Учитељски 

факултет 

VII + 25 48 

24. Пимић Радмила Учитељски 

факултет 

VII + 32 54 

25. Софранић 

Славица 

Учитељски 

факултет 

VII + 25 51 

26. Савић Нада Учитељски 

факултет 

VII + 34 61 

27. Софранић 

Бранко 

Учитељски 

факултет 

VII + 31 54 

 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА: 

Ред

ни 

бро

ј 

Презиме и име Звање Степен 

стручне 

спреме 

Лиц

енца 

Годин

е 

стажа 

Године 

живота 

1. Перић Сузана Филзофски 

факултет 

VII - 4 29 

2. Јеремић Татјана Филзофски 

факултет 

VII + 18 42 

3. Јаковљевић 

Слободан 

Филолошки 

факултет 

VII + 28 52 

4. Атанацковић 

Јована 

Филзофски 

факултет 

VII - 2  30 
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5. Мировић Бојана Филолошки 

факултет 

VII + 14 42 

6. Михаиловић 

Даниела 

Филолошки 

факултет 

VII - 3 35 

7. Новалић Цано Педагошка 

академија 

VI + 36 61 

8. Богдановћ Вера Педагошка 

академија 

VI + 36 58 

9. Лазаревић 

Марица 

Апсолвент 

на факултету 

за физичку 

хемију 

IV - 6 35 

10. Софранић Раде Филолошки 

факултет 

VII + 27 50 

11. Лазаревић 

Снежана 

Филолошки 

факултет 

VII + 29 59 

12. Радовановић 

Снежана 

Филолошки 

факултет 

VII + 18 47 

13. Гајић Милица Филолошки 

факултет 

VII - 13 42 

14. Ераковић 

Загорка 

Филзофски 

факултет 

VII + 11 35 

15. Андрић 

Катарина 

Филолошки 

факултет 

VII + 10 34 

16. Давидовић 

Снежана 

Филолошки 

факултет 

VII - 3 39 

17. Пајић 

Александар 

Факултет за 

специјалну 

едукацију и 

рехабилитац

ију 

VII - 5 35 

18. Јеринић Антић 

Ана 

Факултет 

политичких 

наука 

VII - 7 37 

19. Поповић Весна Висока 

школа 

ликовних и 

примењених 

уметности  

VI + 30 51 

20. Ивковић Ана Факултет 

уметности 

VII + 15 38 

21. Бабовић 

Димитрић 

Анастасија 

Факултет за 

уметност и 

дизајн 

VII - 5 35 

22. Марковић Иван Факултет 

музичке 

уметности  

VII + 15 40 
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23. Софронић 

Љубица 

Факултет 

музичке 

уметности 

VII + 13 40 

24. Протић Немања Филзофски 

факултет 

VII - 2 26 

25. Марић 

Далиборка 

Филзофски 

факултет 

VII + 17 43 

26. Пауновић 

Дубравка 

Филзофски 

факултет 

VII + 19 43 

27. Вићентијевић 

Горан 

Природно-

математички  

VII + 31 55 

28. Поповић Тања Природно-

математички  

VII + 24 49 

29. Павловић 

Драгана 

Географски 

факултет 

VII - 8 34 

30. Вулетић Милена Природно-

математички  

VII + 18 53 

31. Марковић 

Милош 

Саобраћајни 

факултет 

VI + 2 30 

32. Бабић Верољуб Саобраћајни 

факултет 

VII - 12 62 

33. Петровић Ана Универзитет 

Сингидунум 

VII - 1 26 

34. Петровић Бранко Машински 

факултет 

VII - 18 63 

35. Петровић 

Златана 

Факултет 

техничких 

наука 

VII + 17 61 

36. Павловић Јелена Факултет за 

пословну 

економију 

VI - 29 5 месеци 

37. Симић Зоран Машински 

факултет 

VI - 5 31 

38. Ђаковић Стана Технички 

факултет 

VII + 31 58 

39. Алимпић Милан Технички 

факултет 

VII + 17 45 

40. Недељковић 

Владимир 

Технички 

факултет 

VII - 12 39 

41. Белензада 

Владимир  

Технички 

факултет 

VII - 12 37 

42. Исић Драган Универзитет 

Сингидунум 

VII - 4 27 

43. Павловић Ивана Хемијски 

факултет 

VII - 8 33 

44. Миленковић 

Слађана 

Природно-

математички 

VII + 12 50 



 Годишњи извештај о раду ОШ „Мића Станојловић“ Коцељева у школској 2021/22. години 

 

26 
 

 

 

 

ВЕРОУЧИТЕЉИ 

 

Р.Б. ПРЕЗИМЕ И 

ИМЕ 

Школска спрема Степ.стр Стаж-

Г.М 

    Год.  

живота 

1. Ждеро Саво 

Православни-

богословски 

факултет 

VI 19 45 

45. Илинчић 

Љиљана 

Виша 

педагошка 

школа 

VI + 39 61 

46. Јовичић 

Александра 

Биолошки 

факултет 

VII - 2 29 

47. Михаиловић 

Слађана 

Природно- 

математички 

факултет 

VII - 25 51 

48. Милић Здравка Виша 

педагошка 

школа 

VI - 35 62 

49. Михаиловић 

Милан 

Факултет за 

спорт и 

туризам 

VII + 29 50 

50. Ранковић Ненад Факултет за 

спорт и 

физичко 

васпитање 

VII - 9 34 

51. Јовић Силвана Факултет 

физичке 

културе 

VII - 16 44 

52. Станојчић 

Александар 

Факултет за 

спорт и 

физичко 

васпитање 

VII - 6 29 

53. Нешић Марко Факултет за 

спорт и 

физичко 

васпитање 

VII - 2 29 

54.  Гавриловић 

Милена 

Учитељски 

факултет 

VII + 16 40 
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2. 

Перић 

Владимир 

Православни-

богословски 

факултет 

VI 12 36 

3. 

Лазаревић 

Петар  

Православни-

богословски 

факултет 

VI 14 47 

4. Јанковић Тома 

Православни-

богословски 

факултет 

VI 11 35 

 

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 

Р. 
Б. 

ПРЕЗИМЕ И 
ИМЕ 

Школска 

спрема 

Степе
н 

струч
н. 

Лице
нца 

Стаж  

Г . М 

Год. 
Жив
ота 

1. Адамовић 

Валентина 

Учитељски 

факултет 

VII + 30 52 

2. 
Пантелић 

Снежана 

Учитељски 

факултет 

VII + 30 52 

 

3.2. ВАННАСТАВНИ КАДАР 

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

 

Р. 
Б. ПРЕЗИМЕ И 

ИМЕ 

Школска  

спрема 

Степен 
стручн. 

Ли
це
нц
а 

Ста

ж  

Г . 
М 

Год. 
Жив
ота 

1. Јевтић Ранковић 

Весна 

Филозофски 

факултет 

VII + 33 54 

2. Симић Драгица  Филозофски 

факултет 

VII - 7 31 

3. 

Јанковић 

Данијела  

Факултет за 

специјалну 

едукацију и 

рехабилитацију 

VII - 20 44 

4. 

Пајић 

Александар 

Факултет за 

специјалну 

едукацију и 

рехабилитацију 

VII - 5 35 
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5. Ђурђевић 

Снежана   

Учитељски 

факултет 

VII + 23 48 

6. Алексић Жељко Средња 

машинска школа 

IV - 9 40 

 

ДИРЕКТОР И ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА 

Р. 
Б. 

ПРЕЗИМЕ И 
ИМЕ 

Школска  

спрема 

Степен 
стручн. 

Ли
цен
ца 

Ста

ж  

Г . 
М 

Год. 
Жив
ота 

1. Поповић Соња  Учитељски 

факултет 

VII - 29 51 

2. Дајић Оливера  Учитељски 

факултет 

VII + 27 50 

3. Андрић Биљана Учитељски 

факултет 

VII + 26 50 

 

СЕКРЕТАР ШКОЛЕ 

Р. 
Б. 

ПРЕЗИМЕ И 
ИМЕ 

Школска  

спрема 

Степен 
стручн. 

Ли
цен
ца 

Ста

ж  

Г . 
М 

Год. 
Жив
ота 

1. Ђурић Марина  Правни факултет VII + 3 37 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИЦИ 

Р. 
Б. 

ПРЕЗИМЕ И 
ИМЕ 

Школска  

спрема 

Степен 
стручн. 

Стаж  

Г . М 

Год. 
Живот

а 

1. 
Мићић Ана  Факултет за 

пословну 

економију 

VI 2 2 

2. 
Ракетић 

Негосава  

Центар одгоја и 

усмереног 

образовања 

IV 42 62 

3. Петровић 

Милан 

Економски 

техничар 

IV 8 

месеци 

23 

 

ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКИ РАДНИЦИ 
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Р. Б. 
ПРЕЗИМЕ И 

ИМЕ 
Школска  

спрема 

Степен 
стручн. 

Стаж  

Г . М 

Год. 
живота 

1.  
Бановић Соња  Центар за 

образовање и 
васпитање 

1. 12 49 

2.  
Мијаиловић 

Сузана  
СШ  1. 12 40 

3.  Дојић Љиљана  Економска школа 1. 10 40 

4.  Симић Весна  ОШ  1. 14 35 

5.  
Софранић 

Славица 
ШЦ  1. 23 51 

6.  
Петровић 

Славица 
ОШ  1. 26 55 

7.  
Марковић 

Зорица  
ОШ  1. 17 56 

8.  
Јовановић 

Маријана  
СШ  2. 30 51 

9.  Недић Никола  СШ  3. 3 61 

10. 
Тодоровић 

Слађана  
Економска школа 3. 16 47 

11. 
Јелић Петар  ОШ  1. 16 57 

12. 
Лазаревић 

Весна  
ОШ  1. 20 58 

13. 
Ранисављевић 

Јагода  
ОШ  1. 19 54 

14. 
Петровић 

Светлана  
ОШ  1. 26 61 

15. 
Поповић Верка  ОШ 1. 21 62 

16. 
Теодоровић 

Љубица  
ОШ 1. 35 61 

17. 
Јовановић 

Раденка  
ОШ 1. 22 50 

18. 
Тадић Зорица  Центар усмереног 

образовања  
2. 28 55 

19. 
Бранковић 

Рада  
ОШ 1. 26 61 

20. 
Филиповић 

Снежана  
СШ 4. 7 м 57 

21. 
Михаиловић 

Златија  
Усмерена школа 3. 22 59 

22. 
Петровић 

Данијела  
ОШ 1. 5 42 
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23. 
Петровић 

Жељко  
СШ  3. 10 45 

24. 
Симић 

Живислав  
СШ  3. 10 49 

25. 
Софранић 

Веран  
СШ  4. 17 49 

26. 
Симић 

Слободан  
СШ 3. 20 57 

27. 
Ранковић Дејан  ОШ 1. 21 42 

28. 
Теодоровић 

Милан  
СШ  3. 22 45 

29. 
Вулетић Зоран  Техничка школа 5. 21 55 

30. 

Мандић 

Драгиша  

Центар за 
стручно 

образовање 
2. 19 54 

31. 

Мартиновић 

Небојша  

Школа за 
усмерено 

образовање 
4. 30 62 

32. 
Павловић 

Зоран  
СШ  3. 32 55 

33. 
Глигорић 

Драган  

Народни 
универзитет  

2. 37 55 

34. 
Јанковић 

Љубица 
ОШ 2. 13 45 

35. 
Ранковић 

Биљана 
ОШ 1. 3 39 

36. 
Ђорђић 

Љиљана 
ОШ 1. 2 43 

37. 
Јанчић Jелена ОШ 1. 3м 44 

 

4.  ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНО РАДА ШКОЛЕ 

4.1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

 

ОДЕЉЕЊА 

I II III IV  V VI VII VIII СВЕГА УЧЕНИКА 

МАТИЧНА 

ШКОЛА 

24 27 23 22 25 24 21 27  

23 22 22 21 22 29 22 26 
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НЕКОМБИНОВАНА  ОДЕЉЕЊА – укупно 40 

Матична школа Коцељева  - укупно: 16 

СВЕГА 

УЧЕНИКА У 

МАТИЧНОЈ  

ШКОЛИ 

47 49 45 43 47 53 43 53 380 

ИО ДРАГИЊЕ 

22 19 20 25 21 17 12 15  
195 

/ / / / / 17 13 14 

ИО 

КАМЕНИЦА 

2 3 3 6 4 4 7 9 38 

ИО ДОЊЕ 

ЦРНИЉЕВО 
8 6 7 7 11 11 12 11 73 

ИО 

СВИЛЕУВА 
4 7 2 3 7 6 5 5 39 

ИО 

БАТАЛАГЕ 

2 / 2 1 / / / / 5 

ИО 

ЋУКОВИНЕ 

2 2 2 1 / / / / 7 

ИО 

ГРАДОЈЕВИЋ 
1 1 2 / / / / / 4 

ИО 

ГОЛОЧЕЛО 

1 1 2 2 / / / / 6 

ИО ЉУТИЦЕ 3 4 1 3 / / / / 11 

ИО 

БРДАРИЦА 

1 / 4 2 / / / / 7 

ИО МАЛИ 

БОШЊАК 

/ / 2 / / / / / 2 

ИО ЗУКВЕ 2 2 1 3 / / / / 8 

СВЕГА 

УЧЕНИКА У 

ИО 

 

48 

 

45 

 

48 

 

53 

 

43 

 

55 

 

49 

 

54 

 

395 

 

 

95 

 

94 

 

93 

 

96 

 

90 

 

108 

 

92 

 

107 

 

               775 
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Број 

од. 

Разред Оде

ље

ње 

Број 

ученик

а 

Број ученика 

за формирање 

одељења 

Место 

1 Први – Јелена Тешић 1-1 24 24 Коцељева 

2 Први – Весна Ераковић 1-2 23 23 Коцељева 

3 Други – Душица Ђорђић 2-1 27 27 Коцељева 

4 Други – Снежана Илић 2-2 22 22 Коцељева 

5 Трећи – Драгутин Лукић 3-1 23 23 Коцељева 

6 Трећи – Бранка Лукић 3-2 23 23 Коцељева 

7 Четврти – Радмила 

Пимић 

4-1 22 22 Коцељева 

8 Четврти – Нада Савић 4-2 21 21 Коцељева 

 9 Пети – Љиљана Илинчић 5-1 25 23 Коцељева 

10 Пети – Ивана Павловић 5-2 22 23 Коцељева 

11 Шести – Владимир 

Белензада 

6-1 24 26 Коцељева 

12 Шести – Сузана Перић 6-2 29 29 Коцељева 

13 Седми – Силвана Јовић 7-1 21 23 Коцељева 

14 Седми – Татјана Јеремић 7-2 22 23 Коцељева 

15 Осми – Весна Поповић 8-1 27 27 Коцељева 

16 Осми – Иван Марковић 8-2 26 27 Коцељева 

 Продужени боравак 

Валентина Адамовић 

1. 27 27 Коцељева 

 Продужени боравак 

Снежана Пантелић 

2. 28 28 Коцељева 

 

ИО Каменица – укупно: 4 

 Разред Одељење Број 

ученик

а 

Број 

ученика за 

формирањ

е одељења 

Место 

1 Пети – Милена Вулетић 5-4 4 4 Каменица 

2 Шести – Бранко Петровић 6-5 4 4 Каменица 

3 Седми – Слободан 

Јаковљевић 

7-5 7 7 Каменица 

4 Осми – Милан Михаиловић 8-5 9 10 Каменица 

 

ИО  Драгиње -  укупно: 11 

 Разред Одељењ

е 

Број 

ученик

а 

Број 

ученика за 

формирањ

е одељења 

Место 

1 Први – Милка Будаковић 1-4 22 22 Драгиње 

2 Други – Марина Тодоровић 2-4 19 19 Драгиње 

3 Трећи – Драгица Андрић 3-5 19 20 Драгиње 

4 Четврти – Слободанка Илић 4-4 25 27 Драгиње 
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5 Пети – Милица Гајић 5-3 21 21 Драгиње 

6 Шести – Драган Исић 6-3 17 21 Драгиње 

7 Шести – Бојана Мировић 6-4 17 20 Драгиње 

8 Седми – Драгана Павловић 7-3 12 15 Драгиње 

9 Седми – Ненад Ранковић 7-4 13 13 Драгиње 

10 Осми – Златана Петровић 8-3 15 21 Драгиње 

11 Осми – Далиборка Марић 8-4 14 17 Драгиње 

 

ИО Доње Црниљево   -   укупно: 4 

 Разред Одељењ

е 

Број 

ученик

а 

Број 

ученика за 

формирањ

е одељења 

Место 

1 Пети – Слађана Михаиловић 5-5 11 11 Доње  

Црниљево 

2 Шести – Јована Атанацковић 6-6 11 11 Доње  

Црниљево 

3 Седми – Цано Новалић 7-6 12 12 Доње  

Црниљево 

4 Осми – Немања Протић 8-6 11 11 Доње  

Црниљево 

 

ИО Свилеува -  укупно: 4 

 Разред Одељењ

е 

Број 

учени

ка 

Број 

ученика 

за 

формира

ње 

одељења 

Место 

1 Пети – Јелена Павловић 5-6 7 8 Свилеува 

2 Шести – Дубравка Пауновић 6-7 6 6 Свилеува 

3 Седми – Марко Нешић 7-7 5 5 Свилеува 

4 Осми – Даниела Михаиловић 8-7 5 6 Свилеува 

 

ИО Мали Бошњак – укупно: 1 

Број 

од. 

Одељењски старешина Разред и 

одељењ

е 

Број 

учени

ка по 

разред

има 

Број 

ученика 

за 

формира

ње 

одељења 

Место 

1 Ненад Миловановић 3/4 2 2 Мали Бошњак 

 

КОМБИНОВАНА  ОДЕЉЕЊА – укупно: 14 
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Број 

од. 

Одељењски старешина Разред и 

одељењ

е 

Број 

ученика по 

разредима 

Број 

ученика 

за 

формира

ње 

одељења 

Место 

1 Бранко Софранић 1/3 

2/3 

3/3 

4/3 

2 

2 

1 

3 

8 

 

8 Зукве 

2 Љиљана Станојловић 2/6 

3/8 

4 

1 

5 

 

5 Љутице 

3 Павле Алексић  1/7 

4/7 

3 

3 

6 

 

6 Љутице 

4 Драгица Тадић 2/5 

4/6 

3 

6 

9 

 

9 Каменица 

5 Биљана Мићић 1/6 

3/7 

2 

3 

5 

 

5 Каменица 

6 Гордана Пајић 1/8 

3/10 

8 

7 

15 

 

15 Доње 

Црниљево 

7 Бранка Михаиловић 2/8 

4/9 

6 

7 

 

13 

 

13 Доње 

Црниљево 

8 Марија Павловић 

Радосављевић 

1/13 

2/7 

3/9 

4/8 

1 

1 

2 

2 

6 

 

6 Голочело 

9 Милица Савић 1/10 

2/10 

3/11 

1 

1 

2 

4 

 

4 Градојевић 

10 Мира Митровић 1/9  

2/9 

3/12 

4/10 

2 

2 

2 

1 

7 

 

7 Ћуковине 

11 Ружица Михаиловић 1/5 

3/6 

4/5 

1 

4 

2 

7 

 

8 Брдарица 

12 Весна Којић 2/11 

4/11 

7 

3 

10 

 

10 Свилеува 

13 Томислав Живановић 

 

1/11 

3/13 

4 

2 

6 

 

7 Свилеува 

 

14 Славица Софранић 

 

1/12 

3/14 

4/12 

2 

2 

1 

5 

 

5 Баталаге 
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4.2.КРЕТАЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА 

Школска година Укупан бројученика у школи 

 

2016/2017. 963 

2017/2018. 865 

2018/2019. 893 

2019/2020 849 

2020/2021. 801 

2021/2022. 775 

 

4.3. ИЗВЕШТАЈ О ПУТОВАЊУ УЧЕНИКА ДО ШКОЛЕ 

Редни 

број 

Релација Број ученика 

1.  Лазаревићи – Свилеува 4 

2.  Баталаге –Свилеува 8 

3.  Живановићи – Свилеува 4 

4.  Софранићи – Свилеува 1 

5.  Дружетић споменик – Коцељева 16 

6.  Дружетић гробље – Коцељева 5 

7.  Ћуковине – Д. Црниљево 6 

8.  Градојевић – Д. Црниљево 5 

9.  Рашићи – Драгиње 8 

10.  Коцељева – Доњи крај 8 

11.  Зукве – Коцељева 9 

12.  М. Бошњак – Коцељева 7 

13.  Ерина кућа – Коцељева 6 

14.  Суботица – Коцељева 3 

15.  Брдарица – Драгиње 14 

16.  Липице – Драгиње 2 

17.  Козарица – Драгиње 19 

   

18. 

Вила Леска - Драгиње 1 

УКУПНО 126 

 

4.4. ИЗВЕТАЈ О РИТМУ РАДА 
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Ове школске године, у матичној школи, настава се одвијала у једној смени: пре 

подне. 

У  ИО настава се одвијала у једној смени – пре подне. 

Одступања од овим документом утврђеног ритма рада дозвољено је према потреби 
школе неколико пута у току школске  2021/2022. године. 

У издвојеним четвороразредним одељењима  Баталаге и Брдарица настава почиње 
у 8.00 часова, а у свим осталим одељењима у 7.30 часова.  

Распоред звоњења 

1. смена - пре подне 

1. час 730 – 815 

2. час 820- 905 

3. час 925-1010 

4. час 1015 – 1100 

5. час 1105 – 1150 

6. час 1155 – 1240 

7. час 1245-1330 

 

4.5. ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНОСТИ  ПЛАНА ДЕЖУРСТВА И ЗАМЕНЕ 

ОДСУТНОГ НАСТАВНИКА 

Распоред часова за дежурства ученика и наставника Матична школа ОШ 

„Мића Станојловић“ Коцељева и ИО 

 

Дежурства ученика и наставника у матичној школи  и издвојеним одељењима се 

одвијају према следећем распореду:  

Дежурства обављају само ученици седмог и осмог разреда од 7:00  најкасније до 

краја седмог часа. 

Дежурства наставника почињу у 7:00 и трају до 13:30. 

Распоред дежурства налази се као Прилог Годишњем плану ОШ „Мића 

Стнојловић“  

Коцељева за школску 2021/2022. годину. 

Напомена: Дежурства ученика нису предвиђена док се образовно-васпитни 

рад одвија у измењеним условима. 

 
План замене одсутног наставника 

У случају одсуства наставника, замену врши пре свега наставник који је на паузи 
(без обзира да ли предаје у том одељењу или не), наставник који је у могућности 
да дође у школу, наставник из продуженог боравка, учитељ, педагошко-
психолошка служба.  
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(Задужење у оквиру четрдесеточасовне радне недеље).  

Дежурни наставник је у обавези да уколико не успе сам да нађе  замену обавести 
помоћника директора. Током првог полугодишта План је у потпуности 
реализован, било је потребе за већим бројем замена због пандемије Корона 
вирусом. 

 

4.6. ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Обавезни наставни предмети – фонд часова у првом циклусу 

Разред I II III IV 

Наставне 

недеље 
36 36 36 36 

Број часова  н г н г н г н г 

Српски језик 5 180 5 180 5 180 5 180 

Страни језик 2 72 2 72 2 72 2 72 

Ликовна 

култура 
1 36 2 72 2 72 2 72 

Музичка 

култура 
1 36 1 36 1 36 1 36 

Свет око нас 2 72 2 72 - - - - 
Природа и 

друштво 
- - - - 2 72 2 72 

Математика 5 180 5 180 5 180 5 180 
Физичко и 

здравствено 

васпитање 

3 108 3 108 3 108 3 108 

Дигитални свет 1 36 1 36 - - - - 

УКУПНО 20 720 20 720 20 720 20 720 

 

Обавезни наставни предмети – фонд часова у другом циклусу 

Разред V VI VII VIII 

Наставне 

недеље 
36 36 36 34 

Број часова н г н г н г н г 

Српски језик и 

књижевност 
5 180 4 144 4 144 4 136 

Страни језик 2 72 2 72 2 72 2 68 
Ликовна 

култура 
2 72 1 36 1 36 1 34 

Музичка 

култура 
2 72 1 36 1 36 1 34 

Историја 1 36 2 72 2 72 2 68 

Географија  1 36 2 72 2 72 2 68 

Физика - - 2 72 2 72 2 68 

Математика 4 144 4 144 4 144 4 136 

Биологија 2 72 2 72 2 72 2 68 

Хемија - - - - 2 72 2 68 
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Техника и 

технологија 
2 72 2 72 2 72 2 68 

Физичко и здр. 

васпитање 
2 72+54 2 72+54 3 108 3 102 

Информатика и 

рачунарство 
1 36 1 36 1 36 1 34 

УКУПНО 24 918 25 954 28 1008 28 952 

 

Изборни предмети у првом циклусу  

Разред и 

одељење 

Ук. број 

ученика у 

одељењу 

Верска 

настава 

 

Грађанско 

васпитање 

 

 

Изборни програми / 

слободне активности 

Дигиталн

и свет 

Пројектна 

настава 

1-1 24 14 10 24  

1-2 24 15 9 24  

1-3 1 - 1 1  

1-4 20 9 11 20  

1-5 1 1 - 1  

1-6 2 2 - 2  

1-7 3 1 2 3  

1-8 7 6 1 7  

1-9 2 1 1 2  

1-10 1 1 - 1  

1-11 4 1 3 4  

1-12 2 2 - 2  

Укупно  

ученика 

91 

 

53 38 91  

2-1 25 9 16 25  

2-2 23 16 7 23  

2-3 2 2 - 2  

2-4 21 16 5 21  

2-5 3 2 1 3  

2-6 4 4 - 4  

2-7 1 1 - 1  

2-8 6 6 - 6  

2-9 1 1 - 1  

2-10 2 2 - 2  

2-11 7 4 3 7  

Укупно  

ученика 

95 63 32 95  

3-1 23 10 13  23 

3-2 22 11 11  22 

3-3 1 1 -  1 

3-4 2 2 -  2 

3-5 20 7 13  20 
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3-6 4 3 1  4 

3-7 3 3 -  3 

3-8 1 1 -  1 

3-9 2 2 -  2 

3-10 7 7 -  7 

3-11 2 2 -  2 

3-12 

 

2 2 -  2 

3-13 

 

2 - 2  2 

3-14 

 

2 1 1  2 

Укупно  

ученика  

93 55 38  93 

4-1 22 8 14  22 

4-2 21 6 15  21 

4-3 3 3 -  3 

4-4 24 12 12  24 

4-5 2 1 1  2 

4-6 6 3 3  6 

4-7 3 3 -  3 

4-8 2 2 -  2 

4-9 7 7 -  7 

4-10 

 

1 1 -  1 

4-11 

 

3 2 1  3 

4-12 

 

1 - 1  1 

Укупно  

ученика  

95 48 47  95 

 

Изборни предмети у другом циклусу 

Разр

ед и 

одељ

ење 

У

к.

бр

ој 

уч

ен

ик

Вер

ска 

нас

тав

а 

 

Г

ра

ђа

нс

ко 

ва

сп

Изборни програми / слободне 

активности 

Други страни 

језик 

Чува

ри 

прир

оде 

Цртањ

е, 

слика

Хор 

и 

орке

стар 

Свак

одне

вни 

живо

Дома

ћинс

тво 

Енг

лес

ки 

Руск

и 

језик 

Немач

ки 

језик 



 Годишњи извештај о раду ОШ „Мића Станојловић“ Коцељева у школској 2021/22. години 

 

40 
 

а 

у 

од

е

љ

е

њ

у 

ит

а

њ

е 

 

 

ње 

вајање 

т у 

прош

лост

и 

јези

к 

5-1 23 11 10 23     23 9 14 

5-2 23 12 11 23     23 10 13 

5-3 22 8 14 22     22 22 - 

5-4 2 - 2 2     2 2 - 

5-5 11 3 8 11     11 11 - 

5-6 8 3 5 8     8 8 - 

Уку

пно  

89 37 52 89     89 62 27 

6-1 24 12 12  24    24 11 13 

6-2 28 20 8  28    28 15 13 

6-3 17 7 10  17    17 17 - 

6-4 17 7 10  17    17 17 - 

6-5 4 4 -  4    4 4 - 

6-6 10 6 4  10    10 10 - 

6-7 6 3 3  6    6 6 - 

Уку

пно 

10

6 

59 47  106    106 80 26 

7-1 23 16 7   23   23 5 18 

7-2 22 10 12   22   22 6 16 

7-3 12 3 9   12   12 12 - 

7-4 13 5 8   13   13 12 1 

7-5 6 4 2   6   6 5 1фр. 

7-6 12 10 2   12   12 12 - 

7-7 5 5 -   5   5 5 - 
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Уку

пно  

93 53 40   93   93 57 35+1ф

р. 

8-1 27 18 9    27  27 11 16 

8-2 25 7 18    25  25 7 18 

8-3 15 11 4    15  15 15 - 

8-4 14 6 8    14  14 13 1 

8-5 9 6 3    9  9 9 - 

8-6 12 8 4    12  12 12 - 

8-7 5 3 2    5  5 5 - 

Уку

пно  

10

7 

59 48    107  107 72 35 

 

Француски језик се полаже као разредни испит 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА У ПРВОМ 

ЦИКЛУСУ 

Културно - уметничке 

Драмско - рецитаторске 

Ликовне  

Музичке  

Спортске  

 

Допунска настава 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ  РАЗРЕД  

СВЕГА 

 
I II III IV 

Број часова недељно 1 1 1 1 4 

Број часова годишње 36 36 36 36 144 

 

Додатна настава – математика 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ IV РАЗРЕД 

Укупно часова недељно 1 

Укупно часова годишње 36 

 

Час одељењског старешине 



 Годишњи извештај о раду ОШ „Мића Станојловић“ Коцељева у школској 2021/22. години 

 

42 
 

Разред I II III IV 

Број одељења 11 14 12 10 
Број часова по 

одељењу 

годишње 

36 36 36 36 

УКУПНО 396 504 432 360 

 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА У ДРУГОМ 

ЦИКЛУСУ 

Час одељењског старешине 

Разред V VI VII VIII 

Број одељења 7 7 7 8 
Број часова по 

одељењу 

годишње 

36 36 36 34 

УКУПНО 252 252 252 272 

 

Ваннаставне активности – секције 

Библиотечка секција 

Макетарско - Моделарска 

Новинарска секција 

Информатичка секција 

Литерарно – драмска 

Хор (од III-VIII) 

 

• Колективни спортови ће се реализовати у складу са Стручним упутством за 

организацију образовно – васпитног рада у основној школи у школској 

2021/2022 годинПродужени боравак 

1. Валентина Адамовић 

2. Снежана Пантелић 

 

Подручје рада Седмични 

фонд 

Годи

шњи 

фонд 

Васпитавање и чување ученика 8 288 

Предузимање превентивних мера ради очувања 

здравља ученика 

2 72 

Помагање у учењу и раду 8 288 

Подстицање ученика на самосталан рад и стицање 

радних навика 

2 72 

Подстицање такмичарског духа и бољих резултата у 

раду 

2 72 
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Програмирање  и реализовање активности ученика у 

слободном времену: раднотехничких, забавних и 

других активности 

8 288 

Укупно непосредни рад са ученицима 30 1080 

Припремање и планирање послова 5 180 

Вођење школске евиденције 1 44 

Рад у стручним органима школе 1 44 

Рад у стручним већима 1 44 

Стручно усавршавање / 68 

Рад са родитељима 1 36 

Школски спорт / 12 

Културне и јавне делатности школе / 108 

Завршни испит и дежурство / 100 

Остало по задужењу директора 1 44 

Укупно 40 1760 
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4.7. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР 

 

У складу са Правилником о изменама Правилника о календару образовно-васпитног рада 

основне школе за школску 2021/22. годину, јесењи распуст је почео у понедељак 8. 

новембра 2021. године, а завршио се у петак, 12. новембра 2021. године. 
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На основу члана 28. став 6. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21), 

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси 

ПРАВИЛНИК 

 

о изменама и допунама Правилника o календару образовно- васпитног 

рада основне школе за школску 2021/2022. годину 

Члан 1. 

У Правилнику о календару образовно-васпитног рада основне школе за 

школску 2021/2022. годину („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 5/21 и 

17/21) у члану 3. став 4. мења се и гласи: 

„Друго полугодиште завршава се у петак, 10. јуна 2022. године за ученике осмог 

разреда, односно у петак, 24. јуна 2022. године за ученике од првог до седмог разреда.” 

Члан 2. 

У члану 6. после става 3. додаје се нови став 4. који гласи: 

„Сретењски распуст почиње у понедељак, 14. фебруара 2022. године, а завршава се у 

петак, 18. фебруара 2022. године.” 

Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 5. и 6. 

Досадашњи став 5. који је постаје став 6. мења се и гласи: 

„За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у 

понедељак, 27. јуна 2022. године, а завршава се у среду, 31. августа 2022. године. За 

ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а 

завршава се у среду, 31. августа 2022. године.” 

Члан 3. 

У члану 10. став 3. реч: „понедељак” замењује се речју: „уторак”. 

Члан 4. 

Члан 11. мења се и гласи: 

„Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 25. марта 2022. 

године и у суботу, 26. марта 2022. године, а завршни испит у 

понедељак, 27. јуна 2022. године, у уторак, 28. јуна 2022. године и у среду, 

29. јуна 2022. године.” 

Члан 5. 

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основних школа за школску 

2021/2022. годину, који је одштампан уз Правилник о календару 

образовно-васпитног рада основне школе за школску 2021/2022. годину 
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(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 5/21 и 17/21), замењује се новим 

табеларним прегледом календара образовно-васпитног рада основних школа за школску 

2021/2022. годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Члан 6. 

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”. 

Број 110-00-11/2022-07 

У Београду, 8. фебруара 2022. године Први 

потпредседник Владе и министар, 

Бранко Ружић, с.р. 
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        Календар такмичења ученика основне школе 

ПРЕДМЕТ 
Носилац 

такмичења 
Школско Општинско Окружно Републичко 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Министарство 

просвете 

Друштво за 

српски језик 

до краја 

фебруара 

фебруар-

март 

до краја 

маја 

до краја 

школске 

године 

КЊИЖЕВНА 

ОЛИМПИЈАДА 

Министарство 

просвете 

Друштво за 

српски језик 

до краја 

фебруара 

фебруар-

март 

до краја 

маја 

до краја 

школске 

године 

СТРАНИ ЈЕЗИК 

Министарство 

просвете 

Друштво за 

стране језике 

до краја 

фебруара 
фебруар 

до краја 

маја 

до краја 

школске 

године 

ИСТОРИЈА 

Министарство 

просвете 

Савез друш. 

истор. 

до краја 

фебруара 
фебруар 

до краја 

маја 

до краја 

школске 

годинe 

МАТЕМАТИКА 

Министарство 

просвете 

Друштво 

математичара 

до краја 

фебруара 
фебруар 

до краја 

маја 

до краја 

школске 

године 

ФИЗИКА 

Министарство 

просвете 

Друштво 

физичара 

до краја 

фебруара 
фебруар 

до краја 

маја 

до краја 

школске 

године 

ХЕМИЈА 

Министарство 

просвете 

Српско 

хемијско 

друштво 

до краја 

фебруара 
фебруар 

до краја 

маја 

до краја 

школске 

године 

ГЕОГРАФИЈА 

Министарство 

просвете 

Српско геогр. 

друштво 

до краја 

фебруара 
фебруар 

до краја 

маја 

до краја 

школске 

године 

ТЕХНИЧКО 

ОБРАЗОВАЊЕ 

Министарство 

просвете 

Удруж. пед. 

техн. култ. 

до краја 

фебруара 
фебруар 

до краја 

маја 

до краја 

школске 

године 

БИОЛОГИЈА 
Министарство 

просвете 

до краја 

фебруара 
фебруар 

до краја 

маја 

до краја 

школске 

године 
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Српско биол. 

друштво 

ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ 

Министарство 

просвете 

Савез за 

школски 

спорт Србије 

од 

септембра 

до краја 

априла 

до краја 

маја 

до краја 

школске 

године 

Смотре ученика основне школе: 

ПРЕДМЕТ 
Носилац 

такмичења 

Назив 

смотре 
Школско Окружно Републичко 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Министарство 

просвете 

Друштво за 

српски језик 

Дечји 

сабор“Дани 

ћирилице“ 

до краја 

фебруара 
 

до краја 

школске 

године 

МАТЕМАТИКА 

Министарство 

просвете 

Друштво 

математичара 

Србије 

„Кенгур без 

граница“- 

међународна 

математичка 

смотра 

март март јун 

ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ 

Министарство 

просвете 

РТС и Савез 

атлетских 

талената 

Србије 

„Александар 

Петровић” 

Крос РТС-а 

„Кроз 

Србију” 

  

 

мај 

РЕГИОНАЛНИ 

ЦЕНТАР ЗА 

ТАЛЕНТЕ 

Министарство 

просвете 

Систем 

регионалних 

центара за 

таленте 

Републике 

Србије 

до краја 

фебруара 
фебруар 

до краја 

маја у 

Лозници 

 

јун 
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4.8.  ИЗВЕШТАЈ О ЗНАЧАЈНИМ КУЛТУРНИМ АКТИВНОСТИМА И АКЦИЈЕ КОЈЕ 

ШКОЛА РЕАЛИЗУЈЕ 

 

Врста активности 

Врeмe 
рeализацијe Носиоци рeализацијe 

31.8.2021. – Свечани пријем првака  

1.9.2021. - Почетак школске године  

11.9.2021. –Светски дан писмености 

25-26.9.2021. – „Фестивал Зимнице“ 

(Осликавање стаза у парку, Свечано 
отварање, Дечји програм, Карневал 
и маскенбал)  

 

26.9.2021. – Европски дан језика 

 

Бесплатна чланарина за ученике 
првог разреда основне школе у 
Библиотеци ,,Јанко Веселионовић“ 

Посета Завичајном музеју у 
Коцељеви 

Сeптeмбар 

-Актив учитеља 1. разрeда припремио 
је свечани дочек првацима и тиме 
обележио почетак нове школске 
године  

- Разноврсним активностима обележен 
Светски дан писмености. 

- У складу са епидемиолошком 
ситуацијом обележен је 12. Фестивал 
зимнице. Поред учешћа у ликовном 
конкурсу, ученици наше школе су 
дали свој допринос на свечаном 
отварању Фестивала. 

- Разноврсним активностима обележен 
Европски дан језика. 

-Учитељи првог разреда и 

библиотекар учланили су све ученике 

првог разреда у библиотеку „Јанко 

Веселиновић“  Коцељева. 

- Због новонастале ситуације није 

било колективних посета Завичајном 

музеју у Коцељеви. 

4-8.10.2021. - Дeчја недеља 

 

Јесењи крос у оквииру „Трке за 
срећније детињство“ 

Излeт у природу (спортски дан) 

12.10.2021.– Дан школе 

 

 

 

 

 

 

21.10.2021. – Дан сећања на српске 
жртве у Другом светском рату 

 

Октобар 

 

- Овогодишњу Дечју недељу 
ученици наше школе обележили су 
разноврсним активностима. 

- У оквиру Дечје недеље ученици 
наше школе учествовали су на Кросу 
РТС-а «Кроз Србију». Кроз сардњу 
са Црвеним крстом, овај крос је  
уједно био и "Трка за срећније 
детињство". 

- Дан школе обележен је свечано 
различитим активностима у оквиру 
школе. Кроз књигу обавештења у 
свим одељењима прочитан је 
пригодан текст о дугогодишњој 
традицији школства у Општини 
Коцељева. 

- Обележен је Дан сећања на српске 
жртве у Другом светском рату. 

Општински квиз под 
покровитљством компаније „Раух“ 
Коцељева 

Новембар - Због специфичност услова у 
којима радимо општински квиз под 
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Дружење са дечјим писцима 

 

8.11.2021.– Дан просветних 

радника 

 

11.11.2021. – Дан примирја у 

Првом светском рату 

 

16.11.2021. – Међународни дан 

толеранције 

 

20.11.2021. – Светски дан детета 

 

Посета сајму спорта 

Светска акција „Очистимо свет“ 

покровитељством компаније „Раух“ 
није реализован  

.-Због новонастале ситуације није 
било дружења са дечјим писцима. 
 
-У свим школа први час посвећен је 
сећању на лик и дело Вука 
Стефановића Караџића. На тај 
начин обележен је и Дан просветних 
радника. 
 
- Наставници наше школе су заједно 

са ученицима припремили и 

реализовали активности посвећене 

Дану примирја у Првом светском рату. 

- Разноврсним активностима обележен 

је Међународни дан толеранције. 

-Обележен Светски дан детета. 

-Због предложених 

епидемиолошких мера, није било 

посете Сајму спорта. 

1.12.2021.- Светски дани борбе 

против ХИВ-а 

5-8.12.2021. – Фестивал науке 

Новогодишњи хуманитарни 

концерт 

Дан људских права 

Рад литeрарнe сeкцијe 

Дeцeмбар 

 

- Поводом Светског дана борбе против 
ХИВ-а,  у одељењу 8/2, др Весна 
Поповић је у сарадњи са Црвеним крстом 
Коцељева одржала предавање на ту тему. 

- Због предложених епидемиолошких 
мера, није било посете Фестивалу науке. 

-Ове године није било хуманитарног 
концерта,али су ученици наше школе 
учествовали у хуманитарној акцији Х.О. 
Српска солидарност. 

- Обележен Међународни дан дечјих 
права. 

- Литерарна секција наше школе активно 
је радила што се види по бројним 
наградама наших ученика на 
конкурсима. 

 

Промоција школског часописа 
,,Тамнавско звонце“ 

 

 

26.1.2022. – Светосавска академија 

 

Јануар 

- Издавање школског часописа 
„Тамнавско звонце“ одложено је за 
друго полугодиште. 

 

- Због новонастале ситуацје 
Светосавска академије није 
одржана. 

- Школска слава у матичној школи 
и свим издвојеним одељењима, 
обележена је примерено тренутној 
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27.1.2022. – Свети Сава - Дан 

духовности 

 

 

31.1.2022. – Национални  дан без 

дуванског дима 

-Републички ниво Рауховог 

математичког квиза 

епидемиолошкој ситуацији, али и 
како традиција налаже, ломљењем 
колача. 

 

- Обележен Национални дан без 
дуванског дима. 

- Због новонастале ситуације 
републички нивоа Рауховог 
математичког квиза ове године није 
одржан. 

Школска такмичeња учeника 

26.2.2022.–Међународни дан 
превенције вршњачког насиља 

28.2.2022. – Национални дан књиге 

фебруар 

-Школска такмичења су одржана 
према плану и орепорукама 
МПНТР. 

- Обележен Међународни дан 
превенције вршњачког насиља под 
називом "Дан ружичастих мајица". 

-Наша школа се укључила у четврту 
акцију Друштва школских 
библиотекара србије "Читајмо 
гласно" поводом обележавања 
Националног дана књиге, 
28.фебруара. 

8.3.2022. – Међународни дан жена 

14.3.2022. – Дан обележавања броја 

π 

 

19.3.2022. – Кенгури без граница 

 

 

24.3.2022. – Светски дан борбе 

против туберкулозе 

25-26.3.2022. – Пробни завршни 

испит 

 

Март 

- У матичној школи и свим 
издвојеним одељењима бројним 
активностима обележен је 8. март  
међународни дан жена. 

- Обележен Дан броја π.   

- Такмичење „Кенгури без граница“ 
није одржано. 

- Обележен Светски дан борбе 
против туберкуозе. 

-За све ученике осмог разреда 
одржан је пробни завршни испит 
према препорукама МПНТР: 

Мeђуопштинска такмичeња 

 

7.4.2022. – Светски дан здравља 

8.4.2022. – Међународни дан Рома 

 

Април 

- Ученици су учествовали на 
Међуопштинским такмичењима по 
препорукама МПНТР. 

- Обележен Светски дан здравља. 

- Обележен Светски дан Рома. 
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22.4. 2022. – Дан сећања на жртве 

холокауста, геноцида и других 

жртава фашизма у Другом 

светском рату 

22.4. 2022. – Дан планете земље 

 

23.4. 2022. – Светски дан књиге 

25.4. 2022. – Дан девојчица 

Конкурс „Крв живот значи“ 

Фрушкогорски маратон 

- Обележен Дан сећања на жртве 
холокауста, геноцида и других 
жртава фашизма у Другом светском 
рату. 

 

- Ученици наше школе обележили 
су  Међународни дан планете 
Земље под слоганом "Бирам да 
рециклирам". 

- Обележен Светски дан књиге. 

- Обележен Дан девојчица. 

- Ученици наше школе с 
учествовали на конкурсу „Крв 
живот значи“. 

- Због новонастале ситуације 
Фрушкогорски маратон није 
одржан. 

9.5. 2022 . Дан победе над 

фашизмом 

15.5. 2022. – Крос РТС-а 

15.5. 2022. – Квиз ,,Шта знам о 

Црвеном крсту“ 

 

 

15.5. 2022. - Ноћ биологије 

 

28.5. 2022. – Четврта коцељевачка 

кликеријада 

31.5. 2022. – Светски дан без 

дуванског дима 

Мај 

- Обележен Дан победе над 
фашизмом. 

- У матичној школи и свим 
издвојеним одељењима одржан је 
Крос РТС-а. 

- Квиз „Шта знам о саобраћају“ 
одржан је у јуну због померања 
школске године. 

- Ноћ биологије ове године није 
организована.  

- Четврта коцељевачка кликеријада 
одржана је у јуну због померања 
школске године. 

- Обележен Светски дан без 
дуванског дима. 

10.6.2022. – Завршетак школске 

године за ученике 8. разреда 

24.6.2022. - Завршетак школске 

године за ученике 1-7. разреда 

27, 28, 29.6.2022. – Завршни испит 

 

Јун 

- Школска  година за ученике 8. 

разреда завршена је 10.јуна. 

- За ученике од 1. до 7. разреда 

школска година је завршена 24.јуна. 

- 27, 28, 29.јуна одржан је завршни 

испит за ученике 8. разреда. 

 

Јавни час у Завичајном музеју  
Током 

школске 
године 

- Због новонастале ситуације није 
одржан ни један јавни час у 
Завичајном музеју. 
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Јавни час у библиотеци ,,Јанко 
Веселиновић“ у Коцељеви  

Током 
школске 
године 

- Због новонастале ситуације није 
одржан ни један јавни час у 
библиотеци ,,Јанко Веселиновић“ у 
Коцељеви. 

Позоришне представе за децу  
Током 

школске 
године 

- Због новонастале ситуације није 
организована ни једна позоришна 
представа за децу. 

Представе на нивоу одељења 
млађих разреда (Новогодишња, 
Осмомартовска...)  

Током 
школске 
године 

- Представе на нивоу одељења 
млађих разреда (Новогодишња, 
Осмомартовска...) организоване су 
у свим издвојеним одељењима и 
матичној школи. 

 

4.9. ИЗВЕШТАЈ О РАСПОРЕДУ  ЧАСОВА НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ 

АКТИВНОСТИ  

Распореди  часова за сва одељења налазе се као Прилог Годишњем плану ОШ „Мића 

Стнојловић“ Коцељева за школску 2021/2022. годину. Настава је реализована по датим 

распоредима. На почетку школеке године било је измена и усаглашавања распореда часова. 

Веома је тешко усагласити распореде због великог броја издвојених одељења и наставника 

који раде у више издвојених одељења или више школа. 

 

4.10. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  ШКОЛСКИХ  КУХИЊА 

     Школском кухињом у понуди су обухваћени сви ученици школе. У току седмице је 

разноврстан оброк. На нивоу школе се храни између 70-83% ученика у просеку. Избор 

набављача хране и дистрибутера врши Школски одбор уз прибављено мишљење Савета 

родитеља. У следећим табелама дат је јеловник за ђачку кухињу . Два пута недељно 

ученици добијају јогурт и воће. Висина цене кухиње ће се утврђује се према броју радних 

дана у месецу. 

РЕДН

И 

БРОЈ 

ДАН ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОД 

1. Понедељак сендвич  

2. Уторак ђеврек 

3. Среда  интегрална паштета са сиром 

4. Четвртак  интегрални кроасан са кремом 

5. Петак паштета са чварцима 

6. Понедељак интегрални кроасан  

7. Уторак интегрални пужић са сиром 

8. Среда кроасан са шунком 

9. Четвртак  интегрални штапић 

10. Петак троугао са сиром 

11. Понедељак рол виршла  
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Школска кухиња је несметано радила од почетка школске године.  

 

5. ИЗВЕШТАЈ ПРОШИРЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ ШКОЛЕ-ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

Продужени боравак у школској 2021/2022.године организован је за ученике првог и другог 

разреда. Групу првог разреда водио је професор разредне наставе Валентина Адамовић, а групу 

другог разреда професор разредне наставе Снежана Пантелић.  Рад продуженог боравка за 

ученике 1. и 2. разреда, организован је после часова редовне наставе па до 15 и 30 часова, уз 

поштовање епидемиолошких препорука. 

 Активности су организоване по следећем распореду: 

    -од 11:00 - 12:00 часова-пријем деце 

   -од12:00 - 12:30 часова - хигијена и припрема та ручак 

   -од 12:30 - 13.00 часова - ручак 

   -од 13:00 - 14.30 часова - израда домаћих задатака 

   -од 14:30 - 15:30 часова - остале активности продуженог боравка 

У групу 1. разреда уписано је 26 ученика, 15 дечака и 11 девојчица. Са ученицима првог разреда 

радила је професор разредне наставе Валентина Адамовић. 

 У групу 2. разреда уписано је 28 ученика, 15 дечака и 13 девојчица. Са ученицима другог 

разреда радила је професор разредне наставе Снежана Пантелић. 

 За ученике је организовано доношење топлог оброка, али заинтересованих није било па су деца 

доносили ужину од куће. 

 Рад је организован у обе групе без проблема, уз поштовање епидемиолошких мера. Деца су 

уредно долазила уз веома мало изостајања. Поред израде домаћих задатака деца су била 

ангажована у раду слободних активности. Учествовали су у радионицама које су се бавиле 

рециклажом, израдом честитки, паноа, поклона мами за 8. март, украсима и шареним јајима за 

Ускрс. 

У току другог полугодишта урађени су панои за Савиндан, 8. март и пано ,,ПРОЛЕЋЕ". 

Ученици другог разреда су учествовали на Васкршњем базару који је био хуманитарног 

карактера. Ученици су продавали своје радове и зарађен новац су поклонили болесном другу 

за лечење. 

Последњег дана школске године 24.06.2022.г. организована је журка са малом приредбом. 

Из српског језика и математике извођен је корективни рад за оне ученике који имају 

потешкоћа у савладавању градива из ових предмета. Можемо, из резултата који су постигли 

ови ученици, закључити да овакав облик рада даје добре резултате. 
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Посебно треба нагласити да су деца у боравку свакодневно радила домаће задатке из српског 

језика и математике самостално, али уз надзор учитеља. Када нису имали домаћи задатак 

ученици су радили задатке са наставних листића  и на тај начин увежбавала пређено наставно 

градиво. 

Можемо закључити да деца веома радо остају у боравку, заинтересовани су за организоване 

активности, друже се и одлично функционишу као колектив. Треба истаћи и одличну сарадњу 

између родитеља и учитеља продуженог боравка. 

Професор разредне наставе, Снежана Пантелић 

 

6.  ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

6.1. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА 

6.1.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

Време 

реализације: 

Програмски садржаји: ЗАКЉУЧЦИ: 

20.8.2021. ДНЕВНИ РЕД: 

1.Разматрање и усвајање 

предлога поделе задужења 

наставника и поделе 

одељењског старешинства 

у школској 2021/2022. 

години; 

 

2. Упознавање наставника 

са обавезама у припреми и 

изради Годишњег плана 

рада и Школског програма 

за школску 2021/2022. 

годину; 

 

3. Информације о 

припремљености за 

почетак школске 2021/2022. 

године; 

 

 

 

4. Разматрање и усвајање 

Извештаја о попрваном и 

завршном испиту; 

  

1.Разматран је предлог поделе задужења 

наставника и поделе одељењског 

старешинства у школској 2021/2022. години 

и једногласно усвојен. 

 

 

 

 

2. Чланови већа упознати су са својим 

обавезама. Једногласно је усвојена тачка. 

 

 

 

 

 

 

3. Као и претходних година, пре почетка 

школске године , уређена су школска 

дворишта, извршена дезинфекција објеката . 

Члнови већа сагласили су се са 

констатацијом да смо спремни за почетак 

школске 2021/2022. године. 
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5. Формирање тимова и 

стручних актива за 

школску 2021/2022. годину; 

 

 

 

 

 

 

6. Разматрање и усвајање 

Извештаја о остварености 

плана стручног 

усавршавања за школску 

2020/2021. годину; 

 

 

7. Разматрање и усвајање 

Плана унапређивања 

образовно – васпитног рада 

у школској 2021/2022. 

години; 

 

 

8. Извештај о остварености 

Плана унапређивања 

образовно- васпитног рада 

у школској 2020/2021. 

години; 

 

 

9. Разматрање и усвајање 

Плана унапређивања 

образовно – васпитног рада 

 4.  Ове школске године завршни испит 

протекао је у складу са упутством МПТНР-а, 

није било никаквих неправилности.  

Током наставе на даљину акценат је био на 

формативном оцењивању и праћењу 

напредовања ученика. На томе се 

инсистирало  и кроз електронски дневник. 

Сумативне оцене су  евидентране у дневник 

по препорукама МПНТР. Успех на 

тромесечју је бољи него на полугодишту.  

Извештај је разматран од чланова већа и 

једногласно усвојен.  

 

5. Директорка школа прочитала је списак 

Тимова за школску 2021/2022. годину и 

предложила да се састанци одрже и изаберу 

координатори тимова. Нови тим  је Тим за 

клубове учења у оквиру пројекта ,, 

Премошћавање дигиталног јаза за 

најугроженију децу Србије“. У претходној 

школској години, и поред специфичних 

услова рада, тимови су успели да ураде 

планиране активности.  

 

6. Извештај стручног усавршавања доступан 

је свим члановима на платформи Microsoft 

Teams и чланови већа упознати су са њим.  

Извештаја о остварености плана стручног 

усавршавања за школску 2020/2021. годину 

једногласно је усвојен. 

 

7. Плана унапређивања образовно – 

васпитног рада у школској 2021/2022. 

години– и ове године акценат нам је на 

дигиталним компетенцијама. Кроз пројекат ,, 

Премошћавање дигиталног јаза „ доступан 

нам је ове године један семинар,бесплатна 

обука за 30 запослених. 

 

8. Извештај о остварености Плана 

унапређивања образовно- васпитног рада у 

школској 2020/2021. години се налази на 

платформи Microsoft Teams и доступан је 

свим чановима већа. 
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у школској 2021/2022. 

години; 

 

 

 

10. Разматрање и усвајање 

Летописа школе за 

школску 2020/2021. годину; 

Извештај о остварености Плана 

унапређивања образовно- васпитног рада у 

школској 2020/2021. години је једногласно 

усвојен. 

 

9. План унапређивања образовно – васпитног 

рада у школској 2021/2022. години се налази 

на платформи Microsoft Teams и доступан је 

свим чановима већа. 

План унапређивања образовно – васпитног 

рада у школској 2021/2022. години је 

једногласно усвојен. 

 

10. Летопис школе за школску 2020/2021. 

годину се налази на платформи Microsoft 

Teams и доступан је свим чановима већа 

30.8.2021. 1. Информације о почетку 

школске 2021/2022. године 

у складу са Стручним 

упутством за организацију  

образовно - васпитног рада 

у основној школи у  

школској 2021/2022. години 

и дописом Министра 

просвете, науке и 

технолошког развоја у вези 

са организацијом наставе 

од 1. септембра 2021. 

године, број: 601-00-

00031/2021-15 од 25.8.2021. 

године ; 

 

2. Разматрање и усвајање 

Извештаја о раду школе за 

2020/2021. годину ; 

 

 

 

 

 

3. Разматрање и усвајање 

Годишњег плана рада 

школе за школску 

2021/2022. годину; 

1. Организација образовно-васпитног 

рада за школску 2021/2022. години у 

складу са Стручним упутством за 

организацију  образовно - васпитног рада 

у основној школи у  школској 2021/2022. 

години и дописом Министра просвете, 

науке и технолошког развоја у вези са 

организацијом наставе од 1. септембра 

2021. године, број: 601-00-00031/2021-15 од 

25.8.2021. године – Предлог Оперативног 

плана школе 

Директорка школе је изложила кључне 

информације о организовању наставе и 

почетку нове школске године са састанка 

директора ШУ Ваљево са ког се управо 

вратила. 

Анализирано је Стручно упутство  за 

организацију  образовно - васпитног рада у 

основној школи у  школској 2021/2022. 

години.   

Једногласно је донет предлог Оперативног 

плана школе који је у прилогу овог 

записника. 

 

2. Годишњи Извештај о раду школе за 

2020/2021. годину постављен је на 

платформу Microsoft Teams и доступан свим 

члановима већа. 

Годишњи план рада школе за школску 

2020/2021. годину је реализован у складу са 

ситуацијом са Корона вирусом и упутствима 

МПНТР .  
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4. Разматрање и усвајање 

Измена и допуна Школског 

програма за 2021/2022 

годину; 

 

 

5. Разматрање и усвајање 

Извештаја о остварености 

Развојног плана за 

школску 2020/2021. годину; 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Разматрање и усвајање 

Развојног плана за 

школску 2021/2022. годину; 

 

 

 

7. Разматрање и усвајање 

Извештаја о реализацији 

екскурзија и наставе у 

природи за школску 

2020/2021.годину; 

 

8. Разматрање и усвајње 

Плана екскурзије и наставе 

у природи за школску 

2021/2022. годину; 

 

 

 

 

 

 

 

9.Текућа питања. 

Извештај је разматран и једногласно усвојен. 

 

3. Годишњи план рада школе за школску 

2021/2022. годину постављен је на 

платформу Microsoft Teams и доступан свим 

члановима већа.  

Извештај је разматран и једногласно усвојен. 

 

4.Измена и допуна Школског програма за 

2021/2022. годину.  

Ове школске године нови су планови и 

програм за 4. и 8. разред и Дигитални свет за 

други разред. У складу са тиме урађен је 

Школски програм за школску 2021/2022. 

годину. 

 

5. Тим за развојно планирање на основу 

Развојног плана ОШ „ Мића Станојловић“ за 

период 2020-2025. годину предлаже део 

активности које су приказане кроз Разојни 

план за школску 2021/2022. годину. 

Извештај је постављен на платформу 

Microsoft Teams и доступан свим члановима 

већа.  

Детаљан Извештај о реализацији ШРП  

плана и план  за наредну годину усвајају се 

као посебна документа на којима се  исцрпно 

радило.  

Извештај је разматран и једногласно усвојен. 

 

6. Извештаја о самовредновању, евалуације 

Развојног плана за школску 2020/2021. 

годину сачинио је  Акциони разојни план 

школе за школску 2021/2022. годину.  

Развојни план постављен је на платформу 

Microsoft Teams и доступан свим члановима 

већа. 

Развојни план је разматран и једногласно 

усвојен. 

 

7.Извештај о реализацији екскурзија и 

наставе у природи за 2020/2021.годину 

постављен је на платформу Microsoft Teams 

и доступан свим члановима већа. 

 

 

8.На основу Правилника о организацији и 

остваривању наставе у природи и екскурзије 
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у основној школи,урађен је вишегодишњи 

програм садржаја екскурзија и наставе у 

природи који је увршћен у Годишњи план 

рада школе за школску 2021/22. годину 

екскурзија се изводи искључиво на 

територији Републике Србије. За ученике 

седмог и осмог разреда основне школе, 

екскурзија се може организовати и у 

Републици Српској. 

Екскурзије ће бити организоване викендом, 

уз евентуалне надокнаде у случају дводневне 

екскурзије. 

 

9.Текућа питања 

17.9.2021. 1. Усвајање распореда 

писаних провера за 

школску 2021/2022. годину; 

 

 

 

2. Учешће школе на 

Фестивалу зимнице; 

 

 

 

 

3. Прослава Дана школе. 

1. На предлог Одељењских већа једногласно 

је усвојен распоред писмених задатака и 

писаних провера дужих од 15 минута и 

распоред осталих облика ОВР. У складу са 

Законом распоред ће бити истакнут на свим 

огласним таблама и на сајту школе. 

 

2. Фестивал зимнице, дванаести по реду 

планиран је за последњи викенд у септембру. 

Све активности у којима школа учествује 

планирано је да се реализују уколико то 

дозволи епидемиолошка ситуација. 

 

3. Ове школске године планирано је да се 

Дан школе обележи у ИО Каменица и да се 

том приликом свечано отворе реновирани и 

новоизграђени објекти школе. 

 

8.11.2021.  

 

 

 

 

 

 

 

1.Успех и владање ученика  

на крају првог 

класификационог периода 

у школској 2021/2022. 

години; 

 

 

 Директорка је прочитала Дневни ред  и 

предложила да се дневни ред прошири и да 

тачка 7. гласи „ Измене и допуне Годишњег 

плана рада школе за школску 2021/2022 

годину, а да тачка 8. гласи Текућа питања. 

Једногласно је усвојен  допуњени дневни  

ред. 

 

1.Руководиоци Одељењских већа прочитали 

су податке . 

Закључак је да су ученици све мање 

заинтересовани за учење. На нама је да 

изналазимо начине да им презентујемо 
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2. Примена васпитно-

дисциплинских мера из 

надлежноствећа; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Заштита деце / ученика 

од насиља- анализа 

превентивних активности; 

 

 

 

 

4. Закључци са састанка 

Педагошког колегијума; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Пројекти у којима школа 

учествује и активности 

које нас очекују; 

 

 

 

 

 

 

 

градиво на начин који ће им бити. Ја знам да 

то уопште није лако али немамо другог 

начина.  

Успех и владање ученика су једногласно 

усвојени. 

 

2. На предлог Одељењских већа смањене су 

неке оцене из владања. Тачни подаци налазе 

се у извештају Наставничког већа. 

Закључак је да се у последњих месец дана 

примећује пораст насилничког понашања 

ученика, коришћење телефона у 

недозвољене сврхе, али о томе ћемо кроз 

следећу тачку. 

Оно што је неопходно да сви радимо је 

појачано, савесно и одговорно дежурство 

наставника.  

 

3. Део ове тачке смо већ рекли кроз 

претходну. Ми смо у прошлој години 

испитивали безбедност у свим школама и 

разматрали тај извештај негде у ово време. 

Могли смо да будемо задовољни 

резултатима до којих смо дошли. Користити  

сваку прилику а посебно на ЧОС-у да се 

ученици едукују . 

 

4. На састанку педагошког колегијума који је 

одржан крајем септембра донета је   Одлука 

Педагошког колегијума о ангажовању 

педагошког асистнта који пружа подршку 

ученицима ромске популације којима је 

потребна подршка у образовању на основу 

препоруке Тима за инклузивно образовање 

на нивоу установе  

Размотрени су и усвојени ИОП-и за школску 

2021/2022. годину. Детаљан записник је у 

свесци Записника ПК.  

За школску 2021/2022. годину одлучили смо 

да вреднујемо две области: Подршку 

ученицима и Наставу и учење.  

 

5. Током октобра 2019. године наша школа је 

конкурисала за укључење у пројекат 
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6. Светосавска прослава; 

 

 

 

 

  

 

7. Измене и допуне 

Годишњег плана рада 

школе за школску 

2021/2022 годину; 

 

 

 

 

 

 

 

8. Текућа питања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Квалитетно образовање за све“. Комисија 

састављена од чланова МПНТР, делегације 

Европске уније у Републици Србији и  

Савета Европе је на основу послатог 

материјала везаног за наставу изабрала 40 

школа међу којима је и наша, што сматрамо 

великим успехом. Пројекат траје три године. 

Наша школа је укључена у 

пројекат ,,Премошћавање дигиталног јаза за 

најугроженију децу Србије“ који воде 

МПНТР и УНИЦЕФ, а финансира га 

Европска унија. Циљ пројекта је 

унапређивање доступности образовања за 

ученике који припадају некој од осетљивих 

група. Пројекат подразумева и нове ресурсе, 

техничку опрему и рад кроз школске 

активности усмерене на квалитет учења. 

Такође, пажња у овиру пројекта ће бити  

усмерена и на пружање психосоцијалне 

подршке за најугроженију децу.Школа је од 

септембра 2021. године укључена у пилот 

пројекат „ Улога ученика у заштити животне 

средине“. 

 

6. Ова тачка је предвиђена у складу са 

календарем који више не важи. Још је рано 

да планирамо Школску славу. Свакако ћемо 

је обележити на начин који буде у том 

моменту најадекватнији и најпримеренији и 

најбезбеднији. О детаљима ћемо се 

договарати. 

 

7. 1.Годишњи план мора се изменити због 

промене Школског календара за школску 

2021/2022. годину.  

2. Друга измена односи се на одељење у 

Голочелу које је на почетку године боло 

комбиновано одељење од 3 разреда(други, 

трећи и четврти) пошто се у међувремену у 

Голочело уписала једна ученица у први 

разред, сада је Голочело неподељена школа, 

односно комбиновано одељење од четири 

разреда. 
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8. На састанку директора у ШУ Ваљево 

присуствовао је помоћник министра за 

предшколско и основно образовање Милан 

Пашић. Још се не зна на који начин ће се 

надокнадити часови због продужетка 

распуста али је рекао да је продужетак 

школске године најмање вероватна опција. 

Посебно су похваљене школе из наше 

школске управе за беспрекорну реализацију 

ЗИ. Било је говора о разним темама из наше 

праксе, као и неких предлога за 

унапређивање рада. Један од њих су 

Правилници о оцењивању за сваку  школу по 

предметима које ће Стручна већа 

дефинисати.  

28.12.2021. 1.Успех и владање ученика 

на крају првог 

полугодишта у школској 

2021/2022. години; 

 

 

 

 

 

2.Примена васпитно-

дисциплинских мера из 

надлежности Наставничког 

већа; 

 

 

 

3.Предстојећа такмичења 

ученика по календару 

МПНТР; 

 

 

 

4. Светосавска прослава; 

 

 

 

 

 

 

1. Руководиоци Одељењских већа поднели су 

извештај о успеху и владању ученика на 

крају првог полугодишта у школској 

2021/2022. који се налазе у табелама и у 

записницима са Одељењских већа. 

Извештај о успеху и владању ученика на 

крају првог полугодишта 2021/2022. године 

једногласно је усвојен. 

 

2. Примена васпитно – дисциплинских мера 

из надлежности Наставничког већа није 

било. 

Извештај о примени васпитно – 

дисциплинских мера из надлежности 

Наставничког већа  на крају првог 

полугодишта 2021/2022. године једногласно 

је усвојен. 

 

3.На сајту МПНТР још није објављен 

календар такмичења за ову школску годину. 

Једино постоји предлог распореда за 

такмичења из математике. Чим буде 

објављен комплетан распоред поставиће се 

на сајт школе и радници ће бити обавештени. 

 

4.Директорка је дала инструкције 

наставницима :Молим вас да ученицима 

поделите задатке, текстове да науче, да ураде 

ликовне радове и све остало што је потребно 
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5. Анализа посећених 

часова у првом 

полугодишту у школској 

2021/2022. године и мере за 

унапређивање наставе; 

 

 

 

6. Информације о 

уџбеницима за наредну 

школску годину; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Упознавање чланова 

Наставничког већа са 

садржином Записника о 

контролном инспекцијском 

надзору од 8.10.2021. године 

и Одговору по примедбама 

на Записник о контролном 

инспекцијском надзору од 

8.10.2021. године; 

 

8. Текућа питања. 

за програм јер крећемо у школу 24.1.2022. 

године и неће бити времена за припрему. У 

овом моменту не знамо на који начин ће бити 

могуће обележити школску славу. 

 

5. Током првог полугодишта школске  

2021/2022. године директор школе посетио је 

35 часова редовне наставе, слободних 

наставних активности, ЧОС-а, обавезних 

изборних програма, у матичној школи и 

издвојеним осморазредним и 

четвороразредним одељењима и две групе 

продуженог боравка у матичној школи. 

 

6.Још није изашао каталог уџбеника за 

следећу школску годину. Претходних година 

смо имали нове програме за први и пети, па 

за други и шести па трећи и седми и  ове 

године смо имали нове програме наставе и 

учења за четврти и осми разред чиме је 

завршен циклус. Све уџбенике осим четвртог 

и осмог разреда изабрали смо на период о 

четири године. Четврти и осми разред 

бирали смо за ову школску годину. У складу 

са Законом о уџбеницима и остале уџбенике 

можемо мењати али уз врло детаљно и 

документовано образложење Стручних већа 

уз сагласност Савета родитеља и 

Наставничког већа. 

 

7. Чланови наставничког већа упознати су са 

садржином Записника о контролном 

инспекцијском надзору од 8.10.2021. године 

и Одговору по примедбама на Записник о 

контролном инспекцијском надзору од 

8.10.2021. године. 

8. Руководиоци стручних већа и 

координатори тимова, наставници који воде 

секције   најкасније до 15. јануара треба да 

пошаљу на школски мејл полугодишње 

извештаје. 

7.4.2021. 1.Успех и владање ученика 

на крају трећег  

1.Руководиоци Одељењских већа поднели су 

извештај о успеху и владању ученика на 
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класификационог периода  

школске 2021/2022. години; 

 

 

 

 

2.Примена васпитно-

дисциплинских мера из 

надлежности Наставничког 

већа; 

3. Анализа пробног 

завршног испита и мере за 

унапређивање резултата на 

завршном испиту – Плана  

унапређивања резултата на 

завршном испиту 

ОШ ,,Мића 

Станојловић“ за  школску  

2021/2022. годину; 

 

 

 

4. Организација и извођење 

припремне наставе за 

ученике осмог разреда; 

 

 

5. Подршка учењу и 

настави кроз Клубове 

учења у оквиру пројекта „ 

Премошћавање дигиталног 

јаза за најугроженију децу 

Србије“; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крају трећег класификационог периода у 

школској 2021/2022. години. 

Одељењске старешине ће одржати 

родитељске састанке и упознати родитеље са 

успехом али и мерама за побољшање тог 

успеха имајући у виду да се ближи крај 

школске године. 

 

2.Примена васпитно – дисциплинских мера 

из надлежности Наставничког већа није 

било. 

 

 

3.Директорка школе је саопштила да је  

Пробни завршни испит реализован по 

важећем Школском календару за школску 

2021/2022. годину 25. и 26 марта у 

просторијама матичне школе у складу са 

дописима  и упутствима ШУ Ваљево. Укупан 

број ученика на јединственом списку 

ученика је 107, од тога 3 ученика ИОП 2 и 7 

ученика  ИОП 1 за које је организована 

подршка. У 8 учионица дежурао је по један 

наставник и подршка у учионицама где су 

ученици који се образују по ИОП-у. 

На пробни завршни испит изашло је 102 

ученика, а осталих 5 ученика није 

приступило полагању из здравствених 

разлога. 

4.По задужењима наставника у 

четрдесеточасовној наставној недељи 

предвиђен је број сати за припрему ученика 

за завршни испит . Потребно је да 

наставници доставе планове за организовање 

припремне наставе. 

 

Директорка школе је истакла да је наша 

школа ,  одлично  опремљена дигиталним 

средствима, и сугерисала наставницима   да  

максимално користе све ресурсе којима 

школа располаже  како бисте додатно 

мотивисали  ученике и учинили им наставу 

занимљивијом што нам и јесте задатак. 
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6.Разматрање Измена и 

допуна Годишњег плана 

рада школе за школску 

2021/2022. годину; 

 

 

7. Избор уџбеника за 

школску 2022/2023. годину 

на предлог Стручних већа; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Предлог Школском 

одбору чланова Комисије 

за спровођење конкурса за 

избор директора школе; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Текућа питања 

У оквиру пројекта ,, Премошћавање 

дигиталног јаза за најугроженију децу 

Србије,, са циљем  подршке ученицима у 

учењу, у нашој школи од прошле школске 

године,  функционишу Клубови учења. На 

сваком класификационом периоду  слали 

смо детаљне  извештаје Центру за образовне 

политике Републике Србије. У претходној 

години реализовали смо део  припремне 

наставе, уз велико задовољство ученика и 

наставника. Ове године у Клубовима учења  

реализују  се и  остали облици наставе. 

 

Измене и допуне Годишњег плана рада 

школе за школску 2021/2022. годину врше се 

увек када дође до промена у неком делу 

плана. Чланови Наставничког већа су 

упознати са изменама и допунама и 

разлозима због којих је до њих дошло. 

 

7.У складу са  Законом о уџбеницима и на 

основу Каталога уџбеника за школску 

2022/2023. годину Стручна већа разредне 

наставе и Стручна већа из области предмета 

извршили су избор уџбеника који ће 

разматрати и усвајати стручни и саветодавни 

органи школе. 

Уџбеници за 4. и 8. разред су прошле 

школске године изабрани на период од 

годину дана и коришћени су у овој школској 

години. Стручна већа предлажу да се 

потврди тај избор уџбеника на период од 

четири године. 

Није било предлога да се мења нешто од 

уџбеника за остале разреде. 

 

8.Секретар школе Марина Ђурић упознала је 

чланове Наставничког већа са законским 

процедурама везаним за расписивање и 

спровођење конкурса као и са обавезама 

чланова Комисије. Приступило се 

предлагању. 

 Запослени: 
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- Жељко Алексић предложио је Марину 

Тодоровић - члана комисије представника  

разредне наставе,  

-Весна Поповић предложила је Ивана 

Марковића -члана комисије представника 

предметне наставе и  

-Снежана Давидовић предложила је 

Снежану Ђурђевић - члана комисије 

преставника ваннаставног особља. 

 Предложени чланови прихватили су учешће 

у комисији. Чланови већа су једногласно 

усвојили све предлоге за чланове комисије. 

 

Наша школа је изабрана од стране ЗУОВ-а да 

учествује у Међународном истраживању 

(ICCS 2022) о грађанском образовању и 

учешћу ученика у модерном друштву, које 

испитује ставове и схватања ученика који се 

односе на грађанско образовање, a које се 

први пут реализује у Србији. У истраживању 

учествује одељење VIII-2, а тестирање ће се 

одржати 11. 4. 2022. године (понедељак) са 

почетком у 10.30 часова. 

4.5.2022. Обавештење чланова 

Наставничког већа о 

учешћу наше школе у 

пројекту ,, Учимо сви 

заједно“ 

На групи ОШ ,,Мића Станојловић“ на 

апликацији Вајбер постављено је 

обавештење о учешћу наше школе у 

пројекту ,, Учимо сви заједно“,а све 

активности везане за пројекат налазе се у 

документу постављеном на платформи 

Microsoft Teams. 

25.5.2022. 1. Упознавање запослених 

са радом Комисије за избор 

директора школе; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Председник Комисије Марина Тодоровић 

је дала реч члану Комисије Ивану Марковић 

који је упознао присутне са њеним радом. 

Комисија је одржала састанак 17.5.2022. 

године на којем је размотрила пријаве 

кандидата за избор директора школе по 

конкурсу објављеном у недељном листу 

„Послови“. 

Чланови већа су упознати са поднетом 

документацијом кандидата . 

Састанак Комисије на којем обављен 

интервју са кандидатима одржан је дана 

18.5.2022. године. О одржаном састанку је 

састављен записник. 
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2. Представљање 

кандидата за избор 

директора ОШ „Мића 

Станојловић“ у Коцељеви         

   на мандатни период од 

четири године; 

 

3.Изјашњавање о свим 

кандидатима, тајно 

изјашњавање свих 

запослених. 

 

 

2. Кандидати Соња Поповић и Павле 

Алексић представили су се члановима већа . 

 

 

 

 

 

3. Запослени су приступили  тајном 

изјашњавању. Након тога Комисија је 

приступила бројању гласова и обавестила 

запослене о резултатима. О тајном 

изјашњавању запослених је састављен 

записник. 

15.6.2022 1.Разматрање и усвајање 

успеха и владања ученика 

осмог разреда на крају 

другог полугодишта у 

школској 2021/2022. 

години; 

 

2. Примена васпитно-

дисциплинских мера из 

надлежности Наставничког 

већа; 

 

3. Усвајање извештаја о 

реализацији Годишњег 

плана рада школе за 

школску 2021/2022. годину; 

 

 

4. Избор ученика 

генерације за школску 

2021/2022. годину; 

 

 

 

 

 

 

5. Организовање ЗИ за 

школску 2021/2022. годину; 

 

Након одржаних седница Одељењских већа 

успех и владање  ученика 8. разреда 

прочитала је помоћник директора Оливера 

Дајић. 

 

 

 

 

2. Нема примене васпитно-дисциплинских 

мера из надлежности Наставничког већа. 

 

 

 

3. Годишњи плана рада школе за школску 

2021/2022. годину је у потпуности 

реализован у складу са изменама школског 

календара којих је било више током године. 

Тамо где има малих одступања, у складу су 

са дозвољеним одступањем по Закону. 

 

4. Руководиоци Одељењских већа изнели су 

предлоге за своје школе. 

Пошто највећи број бодова има Андриана 

Бајић 220 донетаје  одлука да је ђак 

генерације за школску 2021/2022. годину 

Адриана Бајић, ученица VIII4 из Драгиња. 

Сви присутни чланови једногласно су 

усвојили предлог за избор ученика 

генерације. 
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6. Упознавање чланова 

Наставничког већа са 

садржином Записника о 

редовном инспекцијском 

надзору ; 

 

7. Упознавање чланова 

Наставничког већа о 

почетку сарадње са 

музичком школом ; 

 

 

 

 

5. ЗИ се по календару реализује у понедељак, 

27.6 2022.- тест из српског језика , уторак 

28.6.2022. -тест из математике и среда 29.6. 

2022. године – комбиновани тест.  

 

6. Директорка школе Соња  Поповић 

прочитала је члановима већа Записник о 

редовном инспекцијском надзору . 

 

 

 

7. Сагласност је потписало преко 200 

ученика. На пријемном испиту је прошло 

мало испод  100 ученика. За наше ученике 

настава ће бити бесплатна, и наставна 

средства ће обезбедити општина Уб са којом 

смо остварили одличну сарадњу. 

Директорка школе Соња Поповић 

обавестила је чланове већа о 

следећем :Матура ученика осмог разреда 

организоваће се  4.7.2022. године у матичној 

школи . Учешће за запослене износи 800 

динара; Следећа седница за ученике од 1. до 

7. разреда одржаће се  у четвртак 23.6.2022. 

године у исто време; Решење о именовању 

директора школе одобрио је и потврдио 

министар. 

 1.Разматрање и усвајање 

успеха и владања ученика 

од 1. до 7. разреда разреда 

на крају другог 

полугодишта у школској 

2021/2022. години; 

 

2. Примена васпитно-

дисциплинских мера из 

надлежности Наставничког 

већа; 

 

3.  Изрицање похвала, 

награда и васпитно 

дисциплинских мера на 

крају другог полугодишта 

школске 2021/2022. године; 

1. Након одржаних седница успех и владање  

ученика   прочитали руководиоци 

Одељењских већа .Прилог овом записнику 

су табеле са детаљним подацима. 

 

 

 

2. Није било примена васпитно – 

дисциплинских мера из надлежности 

Наставничког већа. 

 

 

 

3. Наставничко веће похваљује и награђује 

књигом све ученике који су постигли 

одличан успех. Похвале уписати у ђачке 

књижице. 
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4.Усвајање извештаја о 

реализацији Годишњег 

плана рада школе за 

школску 2021/2022. годину; 

 

5. Доношење одлуке о 

организовању разредних и 

поправних испита за 

школску 2021/2022. годину; 

 

6. Разматрање и усвајање 

Школског програма ОШ „ 

Мића Станојловић“ за 

период 2022-2026. година; 

 

 

 

 

 

7.  Разматрање и усвајање 

Извештаја о 

самовредновању рада 

школе за школску 

2021/2022. годину; 

 

8. Обавезе наставника  у 

изради Извештаја о раду 

школе за школску 

2021/2022. годину и 

Годишњег плана школе за 

школску 2022/2023.  

годину; 

 

9. Анализа националног 

тестирања за ученике 4. и 

7. разреда; 

 

10.Текућа питања 

 

 

 

 

4. Годишњи плана рада школе за школску 

2021/2022. годину је у потпуности 

реализован у складу са изменама школског 

календара којих је било више током године. 

Ако негде има малих одступања то је у 

складу са Законом. 

 

5.Педагог школе Весни Јевтић Ранковић 

истакла је да се поправни испити од 1. до 7. 

разреда реализују  у августу и пре тога смо 

дужни да организујемо припремну наставу . 

Сви су успешно положили испите.  

 

6. Школски програм се доноси на период од 

четири године и усваја га орган управљања 

два месеца пре примене. Биће на дневном 

реду ШО крајем јуна. Стручни сарадник 

Данијела Јанковић истакла је да ће у овом 

новом ШП стајати све оно што су чланови 

већа годинама уредно слали. Нове су  

слободне наставне активности које су 

понуђене ове године од Завода .  

7. О Извештају  о самовредновању рада 

школе за школску 2021/2022. годину, 

говорила је координаторка  Тима за 

самовредновање  педагог Весна Јевтић 

Ранковић. 

8.Заменица директора школе истакла је да 

Извештаји тимова и стручних већа могу бити 

послати и онлајн до 10. јула.  

Посебно је нагласила обавезе тима за 

организовање екскурзија и наставе у 

природи. 

 

 

 

 

 

9. Члановима већа прослеђено је обавештење 

ШУ. 
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10.Директорка школе обавестила је чланове 

већа о следећем : 

-Матура ученика осмог разреда одржаће се  

4.7. 2022. године у школи. Учешће за 

запослене износи 800 динара;Решења о 

годишњем одмору преузети код секретара  

школе; Прегледачи тестова ЗИ имаће  

састанак после већа и потписивање решења. 

 1.Утврђивање успеха 

ученика од првог до седмог 

разреда након полагања 

разредних испита на крају 

другог полугодишта 

школске 2021/2022.године; 

 

2.Текућа питања. 

1. Након полагања разредних испита од 

првог до седмог разреда , утврђен је успех 

ученика на крају другог полугодишта 

2021/2022. године и налази се у табелама у 

прилогу. 

 

 

 

 

2.Додела диплома и награда  за вуковце и 

ученика генерације биће 4.7.2022. године у 

просторијама матичне школе у Коцељеви у 

9.00. После тога ученици ће са својим 

одељењским старешинама отићи у Општину 

Коцељева на доделу награда за вуковце, 

ученика генерације и ученицима који су 

освојили једно од прва три места на 

окружним или републичким такмичењима. 

 

 

6.1.2 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА ПРВОГ И ДРУГОГ ЦИКЛУСА 

Време 

реализације 

Садржај рада већа Закључци 

септембар 

 

1. Избор руководиоца већа 

 

 

 

- Одељењска већа првог и 

другог циклуса у матичној 

школи и изцвојеним 

осморазредним одељењима су 

на појединачним састанцима 

изабрала руководиоце који ће 

у наредном периоду водити 

седнице. 
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2. Разматрање и усвајање планова 

рада Одељењског већа, наставних и 

ваннаставних активности, 

одељењског старешине, сарадње са 

родитељима 

3. Извештај о сазнајним, социјално-

емоционалним и породичним 

карактеристикама ученика 1. разреда 

4. Текућа питања 

- Размотрени су и усвојени 

планови рада Одељењских 

већа, наставних и 

ваннаставних активности, 

планови рада одељењског 

старешине и сарадње са 

родитељима. 

-Учитељи првог разреда 

поднели су извештај о 

социјално-емоционалним и 

породичним карактеристикама 

ученика на Одељењском већу 

првог циклуса. 

новембар 1.Успех и владање ученика у 

протеклом периоду 

 

 

 

2. Реализација наставних планова у 

току првог класификационог периода 

 

 

 

3. Адаптација ученика првог и петог 

разреда (учење и понашање) 

4. Текућа питања 

- Руководиоци већа првог и 

другог циклуса су на 

појединачним састанцима 

анализирали успех и владање 

ученика на првом 

класификационом периоду. 

- Чланови Одељењског већа 

првог и другог циклуса 

извештавали су о реализацији 

наставних планова у току 

првог класификационог 

периода. Закључак је да су 

планови у свим разредима 

реализовани. 

-Учитељи и наставници су 

извештавали о адаптираности 

ученика првог и петог разреда 

у учењу и понашању. 

Јануар 

( Реализовано 

у децембру 

због измене 

школског 

календара) 

1.Успех и владање ученика на крају 

првог полугодишта 

 

 

2.Остваривање фонда часова и 

наставног плана и програма 

 

- Руководиоци већа првог и 

другог циклуса су на 

појединачним састанцима 

анализирали успех и владање 

ученика на крају првог 

полугодишта. 

- Чланови Одељењског већа 

првог и другог циклуса 

извештавали су о реализацији 

наставног плана и програма у 

току првог полугодишта, као и 

остваривању фонда часова. 
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3.Текућа питања 

Након одлуке МПНТР да се 

прво полугодиште због 

епидемиолошко-

безбедоносних разлога заврши 

раније, дошло је до промене 

броја часова у првом 

полугодишту што неће 

утицати на остваривање 

целокупног фонда до краја 

школске године.  

Мај (због 

продужетка 

школске 

године већа 

су одржана у 

јуну месецу) 

 

1.Реализација наставних програма и 

планова рада на крају наставне године 

у осмом разреду 

 

 

2.Утврђивање успеха и дисциплине 

ученика осмог разреда 

 

3.Похвале и награде најбољим 

ученицима и такмичарима 

 

 

4.Извештај о раду из области 

професионалне орјентације ученика 8. 

разреда, начин полагања матуре, упис 

у средње школе 

5.Текућа питања 

- Руководиоци већа другог 

циклуса су на појединачним 

састанцима анализирали 

реализацију наставних 

програма и планова на крају 

наставне године у осмом 

разреду. 

- Анализиран је успех и 

дисциплина ученика осмог 

разреда. 

- Сви ученици осмог разреда 

који имају одличан успех 

похваљени су и награђени као 

и ученици који су освојили 

награде на такмичењима. 

- Руководиоци већа другог 

циклуса анализирали су 

извештај о раду из области 

професионалне оријентације 

ученика 8. разреда. 

јун 1.Успех и владање ученика на крају 

наставне године 

 

 

2.Реализација наставног плана и 

програма и годишњег фонда часова 

 

 

- Руководиоци већа првог и 

другог циклуса су на 

појединачним састанцима 

анализирали успех и владање 

ученика на крају наставне 

године. 

- Чланови Одељењског већа 

првог и другог циклуса 

извештавали су о реализацији 

наставних планова и 

програма. Закључак је да су 

планови у свим разредима 

реализовани. 



 Годишњи извештај о раду ОШ „Мића Станојловић“ Коцељева у школској 2021/22. години 

 

73 
 

 

3.Предлагање кандидата за доделу 

Дипломе Вук Караџић и посебних 

диплома 

4.Резултати полагања поправних и 

разредних испита и утврђивање 

успеха 

 

5.Евалуација рада одељењског већа 

6.Текућа питања 

- На основу правилника и 

бодовања изабран је ђак 

генерације Адриана Бајић. 

- Анализирани су резултати 

разредних и поправних 

испита. 

- Урађена је евалуација рада 

одељењских већа. 

 

6.2.  ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА 

6.2.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ 

 

 

дату

м 

Активност Закључци  

 

19.8. 

2021

. 

 

1. Избор председника 

Стручног већа за разредну 

наставу; 

2. Усвајање Годишњег плана 

рада Стручног већа за 

разредну наставу у школској 

2021/2022. години; 

3. Задужење наставника 

часовима допунске, додатне 

наставе, слободних активности 

и изборним предметима; 

4. Стручно упутство за 

организацију и реализацију 

образовно- васпитног рада у 

школској 2021/ 2022. години у 

складу са актуелном 

епидемиолошком ситуацијом; 

5. Анализа извештаја 

одељењских старешине о 

начинима похађања наставе; 

6. Школски програм рада за 

школску 2021/2022. годину, 

израда глобалних и 

оперативних планова; 

7. Лични план стручног 

усавршавања за школску 

Седница Стручног већа за разредну наставу 

одржана је са почетком у 

12 часова. Седници присуствује 27 учитеља. 

1. За председника Стручног већа за разредну 

наставу изабрана је учитељица Драгана 

Ђурић.  

2. Стручно веће је усвојило Годишњи план 

рада Стручног већа за школску 2021/2022. 

годину.Овај план ће постати саставни део 

Годишњег плана рада школе. 

3. Стручно веће за разредну наставу дало је 

предлог да задужења наставника часовима 

допунске, додатне наставе, слободних 

активности и изборним предметима уради 

стручна служба на бази четрдесеточасовне 

радне недеље. 

4. Још увек није познат модел по којем ће се 

настава одржавати. 

5. Према извештају одељењских старешина 

ученици млађих разреда су наставу похађали 

непосредно у већем броју. два ученика из 2-

5 су наставу похађала онлајн. 

6. Достављен је Програм наставе и учења уа 

4. разред, као и за Дигитални свет у 2. 

разреду. За израду глобалних и оперативних 

планова чекају се преоруке МПНТР. 

7. Учитељи ће урадити Лични план стручног 
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2021/ 2022. годину; 

8. Договор о коришћењу дечје 

штампе; 

9. План екскурзије и наставе у 

природи; 

10. Текућа питања. 

усавршавања за школску 2021/2022. годину 

у року до 20.9. 2021. у складу са актуелном 

епидемиолошком ситуацијом и доставити га 

Тиму за професионални развој. 

8. Одлука учитеља је да се у школској 

20201/2022. години користи ,, Витез“, 

"Мудрицу", Наставне листове издавачке 

кућечији се уџбеници користе и ,, Огледалце 

знања“. 

9. Екскурзија у школској 2021/2022. години 

изводиће се према плану Тима за извођење 

екскурзија. Предложено је да се екскурзија 

изведе крајем септембра или у октобру 

Предлог за извођење наставе у природи су 

Врњачка Бања, Сокобања и Златибор. 

8.11. 

2021

. 

1. Анализа успеха и 

дисциплине ученика на крају 

првог класификационог 

периода;  

2. Праћење и идентификовање 

ученика за ИОП;  

3. Анализа активности 

остварених у Дечјој недељи;  

4. Тематско планирање и 

повезивање градива 

( хоризонтално и вертикално);  

5. Унапређивање 

међупредметне компетенције 

ученика Одговоран однос 

према здрављу; 

6.Имплементација дела 

програма ПО у програмске  

садржаје млађих разреда; 

7. Предлог и избор контакт 

особе за задужења за рад у 

Удружењу учитеља; 

8. Припрема ученика за 

предстојећа такмичења( у 

складу са актуелном 

епидемиолошком ситуацијом) 

9. Текућа питања 

1.На седницама Одељењских већа одржаним у 

осморазредним одељењима, због актуелне 

епидемиолошке ситуације, учитељи су упознали 

веће са успехом и дисциплином ученика на 

првом класификационом периоду шк. 2021/ 

2022. године.  

Закључак: Деца усвајају наставне садржаје и 

остварују напредак према својим могућностима 

и уложеном раду. 

Ученици од  1. – 4. разреда имају позитиван 

успех и примерно владање. 

2. За ученике који наставу похађају по ИОП- у, 

ИОП- и су урађени и достављени школи. 

Свакодневно се прати рад и напредак ученика у 

складу са предложеним плановима. 

3. У Дечјој недељи су остварене активности у 

складу са Програмом обележавања Дечје недеље 

и у складу са актуелном епидемиолошком 

ситуацијом. 

4. Учитељи тематски повезују наставне садржаје 

где постоје могућности за повезивање, а у 

складу са плановима које је припремио ЗУОВ. 

5. Међупредметне компетенције ученика 

„Одговоран однос према здрављу“ остварује се 

кроз садржај предмета природа и друштво, свет 

око нас, физичко и здравствено васпитање, кроз 

ваннаставне активности и часове одељењског 

старешине интензивније због актуелне 

епидемиолошке ситуације и повећаног ризика од 

инфекције коронавирусум међу ученицима.. 

6. Део програма ПО учитељи ће као и до сада 

реализовати у оквиру различитих наставних 

области. 

7. Контакт особа задужена за рад у Удружења 

учитеља и ове школске године биће учитељица 

Милка Будаковић. 

8. Ученици се припремају за предстојећа 

такмичења према Календару такмичења и у 

складу са актуелном епидемиолошком 
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ситуацијом. 

28. 

12. 

2021

. 

1. Анализа успеха и 

дисциплине ученика на крају 

првог класификационог 

периода; 

2. Праћење и идентификовање 

ученика за ИОП; 

3. Тематско планирање и 

повезивање градива 

(хоризонтално и вертикално); 

4. Припрема ученика за 

предстојећа такмичења( у 

складу са актуелном 

епидемиолошком ситуацијом) 

5. Текућа питања; 

- Избор председника Стручног 

већа за разредну наставу 

1. На седницама Одељењских већа, учитељи 

су упознали веће са успехом и дисциплином 

ученика на крају првог полугодишта шк. 

2021/ 2022. године.  

Закључак: Деца усвајају наставне садржаје и 

остварују напредак према својим 

могућностима и уложеном раду. 

Ученици од 1. – 4. разреда имају позитиван 

успех и примерно владање, недовољан успех 

има два ученика у Драгињу. У Драгињу је 

приметан пораст броја изостанака и значајан 

број неоцењиних ученика. За једаног 

ученика из 3/2 је организована је наставе за 

ученике на дужем кућном лечењу. 

 

2. За ученике који наставу похађају по ИОП- 

у, ИОП- и су урађени и достављени школи. 

Свакодневно се прати рад и напредак 

ученика у складу са предложеним 

плановима. 

 

3. Учитељи тематски повезују наставне 

садржаје где постоје могућности за 

повезивање, а у складу са плановима које је 

припремио ЗУОВ. У неким предметима 

одступило се од предлога ЗУОВ-а у складу 

са специфичностима одељења у нашој 

школи што је оставило више могућности за 

тематско планирање. При планирању 

наставног садржаја свих предмета води се 

рачуна о развоју мађупредметних 

компетенциј, што је видљиво у оперативним 

плановима. 

4. Ученици се припремају за предстојећа 

такмичења према Календару такмичења и у 

складу са актуелном епидемиолошком 

ситуацијом. Одржано је школско такмичење 

из математике. 

5. За председника Стручнох већа за разредну 

наставу једногласно је изабран Бранко 

Софранић. 

24.3. 

2022

. 

1. Избор уџбеника за4 разред ; 

2. Текућа питања  

 

1. У складу са Законом о 

уџбеницима ,основне школе у текућој 

календарској години бирају уџбенике за 4 

разред на период од 4 године. 

Стручно веће за разредну наставу извршило 

је избор уџбеника за 4 разред на основу 

извода из Закона о уџбеницима и Каталога 
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уџбеника за 4 разред. За сваки предмет 

напиан је издавач,назив уџбеника и име 

аутора,број и датум решења које се налази у 

каталогу. 

Других питањанијебило. 

7.4. 

2022

. 

1. Анализа успеха и 

дисциплине ученика на трећем 

класификационом периоду; 

2. Анализа реализације и 

функционисања програма 

према ИОП-у; 

3. Припрема за реализацију 

екскурзије и наставу у 

природи; 

 

1. На седници Одељењског већа учитељи су 

упознали веће са успехом и дисциплином 

ученика на трећем класификационом 

периоду школске 2021/2022.год.Сви 

ученици имају позитиван успех и примерно 

владање.Деца усвајау наставне садржаје и 

постижу резултате према својим 

могућностима и уложеном раду. 

2. Анализирана је реализација и 

функционисање програма према ИОП-

у.Учитељ Тома Живановић је изнео своје 

мишљење да се проводи време и нема неког 

успеха.Остали учитељи су задовољни и воде 

се мишљу да нема другог начина за 

напредовање ових ученика.Све је 

испланирано и остаје реализација 

екескурзије.Једна група ученика је већ на 

рекреативној настави на Златибору. 

4. Других питања није било. 

23.6. 

2022

. 

1. Анализа успеха и 

дисциплине ученика на крају 

школске 2021/2022.год.; 

2. Анализа и реализација ИОП-

а; 

3. Анализа активности 

допунског рада ; 

4. Анализа изведене екскурзије 

и наставе у природи; 

5. Анализа рада Стручног већа; 

6. Припрема извештаја о раду 

Стручног већа; 

7. Искуство колега примењена 

уновим условима рада; 

8. Сређивање допунске 

документације; 

1.Учитељи су на седници Одељењског већа 

детаљно изнели стање успеха и дисциплине 

на крају школске 2021/2022. год.Сви 

ученици од 1 до 4 разреда имају позитиван 

успех и примерно владање. 

2. Ученици који су наставили план и 

програм савладали су према ИОП-

у ,напредовали су према својим 

способностима.Учитељи ће урадити 

евалуацију ИОП-а и доставити је 

психолошко- педагошкој служби. 

3. Допунски рад у школској 

2021/2022.год.реализован је према 

Годишњем програму рада школе.Ученици 

укључени у допунски рад остварили су 

позитиван успех из српског 

језика,математике и енглеског језика. 

4. Екскурзија и настава у природи су 

изведени према плану и програму.Сви су 

задовољни и имају речи хвале после 

реализоване екскурзије инаставе у природи. 

5. Стручно веће је радило према предвиђеној 

динамици.План Стручног већа је у 

потпуности реализован. 

6. Председник Стручног већа Бранко 

Софранић ће урадити Годишњи извештај о 

раду Стручног већа и благовремено 
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доставити извештај. 

7. Свако се сналазио на свој начин и пружио 

максимум у новим условима рада и 

Наставни процес није био угрожен. 

8. Учитељи ће педагошкудокуметацију 

благовремено средити и дати на увид. 

 

                                                                              Председник Стручног већа: Бранко Софранић 

 

6.2.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК  

Током школске 2021/“22. године Стручно веће за српски језик је имало  пет састанака.  

Прва седница Стручног већа одржана је 1.9.2021. године, са следећим дневним редом:                                                                             

1. Конституисање Стручног већа;                                                                                                                                                      

2. Усвајање плана рада;                                                                                                                                                                         

3.  Договор о изради наставних планова;                                                                                                                                         

 4.Текућа  питања.                                                                                                                                                                                   

1. Сви чланови Стручног већа (Миленко Марковић, Слободан Јаковљевић, Сузана Перић, 

Даниела Михаиловић, Татјана Јеремић, Бојана Мировић, Јована Атанацковић) су 

присуствовали првој седници, и одлучили да председник већа остане Слободан Јаковљевић, а 

записничар, Сузана Перић.                                                                                                                                                                                                          

2. Усвојили смо план рада држећи се већ ранијих одредница о њему.                                                                                     

3. Наставне планове ћемо писати једнообразно, и они ће бити исти за све нас, осим што је 

могућа корекција истих уколико дође до комбинованог модела наставе у појединим школама 

због вируса Корона. Договараћемо се тако да ће свако од нас писати оперативне планове за 

одређене месеце у школској години.                                                                                                                                                                                    

4. Договорено је да петнаестоминутне тестове за све разреде користимо од издавачке куће 

која је штампала уџбенике.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Записник са друге седнице Стручног већа за српски језик, одржане: 16.12.2021. са 

почетком у 13h.         

                                                                               

Присутни чланови: Миленко Марковић, Слободан Јаковљевић, Сузана Перић, Даниела 

Михаиловић, Бојана Мировић, Јована Атанацковић                                                                                           

Дневни ред:                                                                                                                              

1.Извештај о резултатима теста из српског језика на Завршном испиту мале матуре, и њихово 

побољшање;                                                                                                                                                                                            

2. Текућа питања.                                                                                                                                                                                    

 

1. На Завршном матурском испиту школске 2020/“21. године, од  осам одељења 8. разреда, 

изради теста из српског језика присуствовало је, од укупно 118 ученика, њих 117. По 

одељењима, просечан број поена је: VIII/1 (507), VIII/2 (498), VIII/3 (526), VIII/4 (442) , VIII/5 

(412), VIII/6 (406), VIII/7 (469), VIII/8 (421). Резултати теста из српског језика по питањима су 

следећи:  Из области - Вештина читања и разумевања прочитаног, на 1. питање тачан одговор 

је дало 93% ученика, а на 2. питање – 23%. У области – Граматике, лексике, народног и 
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књижевног језика, на 3. питање је тачно одговорило 97% ученика, а на 4. – 68%. На 5. питање 

тачан одговор је дало 18% ученика. Шесто питање – 76%, а 7. – 55%. У осмом питању тачно је 

одговорило – 13%, а у 9. – 47% ученика. На 10. питање, тачан одговор је дало – 73% ученика. 

Из области Писаног изражавања, у 11. питању тачан одговор је дало – 82% ученика, а у 12. 

питању – 83%. а у 19. питању – 22%, док је 26% ученика тачно одговорило на 20. питање. 

Када је у питању област Књижевности, у 13. задатку тачно је одговорило 91% ученика, а у 14. 

– 36%. На 15. питање тачан одговор је дало – 72%, а на 16. – 92%. На 17. питање тачно је 

одговорило – 87%, а на 18. – 38%.                   

 На основу приказаних резултата следећа питања нису задовољавајуће  урађена: 2, 5, 8, 18, 19, 

20. Из све четири наведене области су.                                                                                                                                                             

Да би резултати завршног испита у наредном периоду били још бољи, треба повећати рад у 

припремној и допунској, али и додатној настави и увести петнаестоминутне тестове и писмене 

вежбе из свих области које су обухваћене испитом, као и формирање клубова за учење као 

предлог побољшања резултата.                                                                                                                      

2. Сложили смо се да су оцене из предмета Српски језик и књижевност усклађене са реалним 

знањем и оствареним бројем бодова на испиту из Мале матуре, што ће и у будућем раду бити 

одлика.                                                                                                                                                                                                         

 

Трећу седницу Стручног већа смо одржали 28.12.2021. са следећим дневним редом:                                               

 

1. Запажања о извођењу наставе српског језика у току првог полугодишта 2021/“22. школске 

године;                                                                                                                                                                                                          

2. Текућа питања.                                                      

 

1. Током првог полугодишта текуће школске године, наставу смо почели редовно 1. септембра, 

уз поштовање препорука о похађању школе у време вируса Короне. Ученици и наставно и 

помоћно особље су имали обавезу ношења заштитних маски и дезинфекцију руку. Због мањег 

ризика од инфекције у нашој школи, школску годину смо почели редовним одржавањем часова 

у регуларном времену од 45 минута. Међутим, због мањег броја ученика који су у октобру били 

позитивни на вирус, у школама у Коцељеви и Драгињу се прешло на други модел одржавања 

часова у мањем броју разреда. Након завршене изолације и потврде лекара о безбедном 

похађању наставе, и у тим одељењима је поново враћен први модел извођења наставе. Крај 

првог полугодишта смо дочекали са потпуно оствареним наставним планом и програмом, када 

је у питању предмет Српски језик и књижевност.                                                                                                                                 

 2. Закључено је да су побољшани резултати наставе у редовном похађању у учионици, и у 

регуларном времену од 45 минута часа.                                                                                                                                             

 

Четврту седницу Стручног већа одржали смо 28.3.2022. године, са следећим дневним 

редом:          

                 

1. Анализа пробног завршног испита и мере за унапређење резултата на завршном испиту;                                            

2. Избор уџбеника за 8. разред у складу са каталогом уџбеника за школску 2022/“23. годину;                                       

3.Текућа питања.                                                                                                                                                                                     

 

1. На пробном завршном испиту школске 2021/“22. године, ученици осмих разреда нису добро 

урадили тест из следећих области: - Фонетике (3. питање је урадило 42% ученика, а 8. питање 

је урадило 35%. ). – Морфологије (4. питање – 45%, 5. – 35%, 6. – 47%). – Синтаксе (7. питање 

– 35% ученика, 9. – 30%.). Код задатака из  - Правописа, остварени су добри  резултати, као и 

код задатака који се односе на – Читање и разумевање прочитаног. Нешто слабије урађени 

задаци су они који се односе на – Познавање основних књижевноисторијских појмова (11. 
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Задатак – 58%).                                                                    

Да би се побољшали резултати на редовном завршном испиту, потребно је повећати рад на 

припремној и допунској настави, увести различите врсте тестова, али и радити са ученицима у 

оквиру Клубова за учење.                                                                                                                                                                       

 2. Разматрајући понуде различитих издавача у вези са уџбеницима за 8. разред, предложили 

смо да се у наредној школској (2022/“23.) години користе уџбеници издавачке куће Klett. Они, 

за које смо се одлучили, су следећи: - Читанка „Цветник“ (Зона Мркаљ, Зорица Несторовић); - 

Граматика (Весна Ломпар); - Радна свеска уз уџбенички комплет (Весна Ломпар, Зона Мркаљ, 

Зорица Несторовић). Важење овог уџбеничког комплета је предвиђено у трајању од годину 

дана.                                                                                                                                                                                              3. 

У циљу побољшања квалитета наставе и успеха ученика, разговарали смо о могућностима боље 

снабдевености ученика и наставника наставним и техничким средствима, што се и остварило у 

међувремену, пошто смо добили од наше школе лаптопове, пројекторе и паное за гледање 

репродукованих материјала, и таблете који су посебно корисни у раду Клубова за учење.Имали 

смо и једну пригодну прославу поводом одласка у пензију нашег драгог колеге, Миленка 

Марковића, који је у просвети провео 40 година предавајући српски језик ученицима основне 

и средње школе.                                                                                                                                                                      – 

 

Пету седницу Стручног већа, одржали смо 23.6.2022. године, са следећим дневним редом:    

 

1.Активности Стручног већа у току другог полугодишта, школске 2021/“22. године;                                                               

2.Текућа питања.                                                                                                                                                                                     

 

1. Што се тиче активности Стручног већа за српски језик  у току другог полугодишта, свака 

појединост у вези са тиме је написана у записнику од 28.3.2022.г.,али и у Полугодишњем 

извештају, који је достављен нашој школи;                                                                                                                                        

 2. Разговарали смо о томе колико су ученици 8. разреда припремљени за предстојећи Матурски 

испит и закључили да смо се сви придржавали закључака које смо донели на Стручном већу од 

28.3.2022.г., тражећи начине који ће допринети бољим резултатима Завршног испита из српског 

језика на крају школске године, што нам и јесте био циљ. 

                                                                 

 Председник Стручног већа: Слободан Јаковљевић 

 

6.2.3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ 

Време 

реализације 
Програмски садржаји: 
 

Закључци 

30.8.2021. 1.Конституисање већа и 

избор председника,  

заменика и записничара; 

2.Разматрање и усвајање 

Годишњег плана рада 

стручног већа; 

3.Усаглашавање 

критеријума оцењивања; 

4.Израда глобалних и 

оперативних планова; 

5.Набавка уџбеника; 

-Конституисано је Веће. Наставник Цано 

Новалић изабран је за председника. 

-Размотрен је и усвојен Годишњи план 

рада стручног већа. 

 

-Договор о усаглашавању критеријума 

оцењивања давањем јединственог теста 

свим одељењима. 

-Глобални и оперативни планови су 

урађени и усаглашени са променама. 

Разговор о набавци уџбеника. 
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6.Припрема програма за 

Дан школе. 

-Због непогодне епидемиолошке 

ситуације није започета припрема 

програма за Дан школе. 
10.10.2021. 1.Приредба поводом  

Дана школе; 

2.Посета Сајму књига; 

3.Резултати првог 

класификационог 

периода; 

 

-Дан школе је због неповољне 

епидемиолошке ситуације обележен 

читањем пригодног текста. 

-Није било организоване посете Сајму 

књига због неповољне епидемиолошке 

ситуације. 

-Разговор о успеху ученика на крају првог 

класификационог периода. 

15.12.2021. 1.Активности Стручног 

већа за стране језике у 

току првог полугодишта 

школске 2021/22. године;  

 

2. Текућа питања. 

-Током Првог полугодишта текуће 

школске године, наставу смо редовно 

почели 1. септембра, уз поштовање 

препорука о похађању школе у време 

Корона вируса. Ученици и наставно и 

помоћно особље су имали обавезу 

ношења заштитних маски и дезинфекцију 

руку. Крај Првог полугодишта је дошао 

са потпуно оствареним наставним планом 

и програмом, што се тиче страних језика 

. Увидели смо да је успех ученика бољи 

него прошле године што претпостављамо 

да је разлог редовног похађања наставе. 

23.3.2022. 1. Избор уџбеника; 

2. Текућа питања 

- На Седници Стручног актива страних 

језика договорено је да се користе 

следећи уџбеници: 

-Енглески језик (1. година учења) као 

први страни језик 

4. – Playway to English– Д. Станојковић, Г. 

Г. Пухта 

8. - Eyes open - Vicky Anderson, Ceri Jones 

-Руски језик као први страни језик: 

4. и 8. – „Родничок“ – ЗУНС Београд, 

аутори Људмила Поповић, Јелена Гинић 

-Енглески језик као други страни језик: 

8. – „Talk, talk“- ЗУНС Београд, уџбеник и 

радна свеска 

-Руски језик као други страни језик: 



 Годишњи извештај о раду ОШ „Мића Станојловић“ Коцељева у школској 2021/22. години 

 

81 
 

8. – „Конечно! 4“ –уџбеник и радна свеска 

за 4. годину учења. Аутори: К. Баман, Д. 

Генч, Н. Осипова, М. Брош, Е. Валах, Ж. 

Ценкер, Д. Керкез, Ј. Гинић 

- Немачки као други страни језик: 

8. – Maximal 4 уџбеник и радна свеска 

Аутори: Ђ. Мота, Е. Крулак Кемписти, Д. 

Клик, К. Рајнке 

Сви изабрани уџбеници усклађени су са 

Каталогом уџбеника за четврти и осми 

разред основне школе. 

 

                                                                            Председник Стручног већа : Цано Новалић 

 

6.2.4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА МАТЕМАТИКУ 

Стручно веће наставника математике састајало се три пута у току првог полугодишта и три пута 

у току другог полугодишта школске 2021/22. године, при чему су уредно вођени записници који 

су касније унети у електронски дневник. Чланови Стручног већа редовно присуствују 

састанцима. Оперативни месечни планови се уредно предају, док је Годишњи план достављен 

на почетку школске године.  

Иако је Годишњим планом Стручног већа предвиђено састајање чланова на месечном нивоу, 

консултације су у неколико случајева обављене телефонским путем и путем mail-а. Годишњи 

план до краја првог полугодишта, као и до краја другог полугодишта је углавном реализован, 

са врло малим одступањима због новонастале ситуације око ковида.  
 

Датум Активност Реализација 

25.8.2021. -Разматрање и усвајање 

годишњег плана рада 

стручног Већа 

-Заједничка израда 

глобалних и оперативних 

планова 

-Приступ свих чланова 

Већа Друштву 

математичара Србије 

-Текућа питања 

На предлог ресорног 

министарства, оперативни 

план ће бити састављен за 

прве две седмице 

септембра, а за касније се 

чекају додатна упутства 

-Сви чланови су се 

усагласили да ће прступити 

ДМС-у 

23.10.2021. -Избор председника Већа, 

заменика и записничара 

-Анализа резултата 

завршног испита 

-Изабран је за председника 

Милош Марковић, за 

заменика Саша 

Цветиновић, за 
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-Предлог мера за 

унапређењеВОР-а на 

основу анализе резултата 

завршног испита 

-Обележавање дана 𝜋 

записничара Верољуб 

Бабић 

-Кроз допунску анализу 

прилагодити се ученицима 

-Најбоље урађене област на 

тесту су операције са 

бројевима 

-Најлошије урађена област 

је геометрија 

-Побољшати рад на 

областима које су 

најлошије урађене 

-Задавати што више 

текстуалних задатака 

-Обележавање дана π 

14.03.2021. 

05.01.2021. -Анализа успеха ученика у 

учењу и владању на крају 1. 

полугодишта 

-Помоћ и подршка 

ученицима у учењу 

-Анализа полугодишњег 

теста 

 

-Анализиран је успех на 

крају 1. полугодишта 

 

-Предложене су  мере за 

побољшање успеха ученика 

-Чланови Већа су се 

усагласили да је 

полугодишњи тест урађен 

испод нивоа очекивања, 

али су такође предложене 

мере како да се то стање 

поправи 

25.01.2022. 

 

 

-Анализа успеха на крају 

првог полугодишта 

- Помоћ ученицима у 

ушењу 

-Анализа полугодишњег  

теста 

- Чланови актива изнели 

своја запажања о успеху 

ученика у првом 

полугодишту 

- Сви чланови актива су се 

усагласили да је потребно 

интензивирата додатни и 

допунски рад са 

ученицима  (нарочито због 

појаве вандредних 

околности и онлај наставе) 

- Чланови актива се 

усагласили да је 

полугодишњи тест урађен 

испод нивоа очекивања и 

према томе треба 

интензивирата додатни и 

допунски рад; 
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02.02.2022. 

 

 

-Обавештење о семинару 

који ће се одржати 

03.02.2022. онлај у 

одрганизацији издавачке 

куће Математископ 

- Организација и израда 

оперативних планова 

- Организација школског 

такмичења из математике 

05.02.2021. 

- Организација тематског 

дана 

- Одржавање припремне 

наставе, допунске, додатне 

- Текућа питања 

-Наставник Верољуб Бабић 

обавестио присутне о 

одржавању вебинара 

03.02.2022. у вези комплета 

уџбеника за 8. разред 

- Сви ланови већа се 

усагласили о начину и 

организовању израде 

ооперативних планова 

према утврђеном 

распореду 

- Сви присутни чланови 

Већа се усагласили да 

један од предстојећих 

тематских дана буде „Дан 

π“ који ће се одржати 

14.03.2021. године 

- Као што је већ поменуто 

у школи функционише 

систем пружања подршке 

свим ученицима, али се 

мора додатно 

интензивирати. 

- Школа је добила нове 

лаптопове, пројекторе и 

беле табле које се могу 

користити у настави 

24.06.2022. 

 

 

- Оствареност пипремне 

наставе 

- Договор о распореду 

наставе за следећу 

школску годину 

- Остало 

-Чланови Стручног већа се 

усагласили да је онлајн 

настава знатно допринела 

на квалитет образовања и 

успех који ће ученици 

имати на завршном 

испиту. Такође скраћени 

часови од по 30 минута су 

знатно утицали на 

квалитет школског 

образовања. Подела 

ученика у две групе је 
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негативно утицала на 

знање ученика 

-Чланови Стручног већа се 

усагласили са распоредом 

наставе за следећу 

школску годину 

                                                                                                   

                                                                                     Председник Стручног већа: Милош Марковић 

 

6.2.5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУ ЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА – БИОЛОГИЈА, 

ХЕМИЈА, ФИЗИКА 

I седница стручног већа природних наука, 30.8.2021. 

Активности: 

1. Конституисање већа.  

Веће је конституисано, изабран председник већа и записничар. 

2. Усвајање плана рада и израда наставних планова. 

План рада је усвојен и договорена је израда наставних планова. 

3. Договор о изради наставних планова је постигнут. 

 

II седница стручног већа природних наука, 14.12.2021. 

 Активности: 

1. Избор председника актива (због прекида радног односа претходно изабраног 

председника актива), 

2. Анализа резултата на завршном испиту школске 2020/2021.  

На основу резултата ученика остварених на завршном испиту школске 

2020/2021.године, извршена је анализа и предочени планови за побољшљње резултата 

на завршом испиту текуђе школске године.  

 

III седница стручног већа природних наука, 28.3.2022. 

Активности: 

1. Анализа пробног завршног испита и мере унапређења резултата на завршном испиту 

(акциони план за сваки предмет), 

предметни наставници су задовољни постигнутим резултатима Детаљнија анализа се 

алази у записнику, 

2.  Избор уџбеника за 8. разред у складу са каталогом уџбеника за школску 2022/23 

годину,изабрани су уџбеници за 8. разред. 

 

IV седница стручног већа природних наука, 16.6.2022. 

Активности: 

1. Анализа пробног завршног испита за 7. разред, 

Анализирани су тестови заједно са ученицима и пружена им повратна информација о 

постигнућима. Слаб одзив ученика за физику. 

2. Реализација припремне наставе,  

Приремна настава је реализована у свим одељењима по већ утврђеном плану. Одзив 

ученика варира по одељењима,о чему су упознате разредне старешине,а присуство је 

евидентирано у дневнику. 

3. Састављање годишњег извештаја рада школске 2021/2022 године,  
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4. Разно, 

Реализован је пројекат при Министарству просвете "Улога ученика у заштити животне 

средине" на челу пројекта је наставница биологије Љиљана Илинчић. 

 

 

V седница стручног већа природних наука, 23.6.2022. 

Активности: 

1. Анализа успеха ученика у другом циклусу обрзовања 

је извршена и предложене мере за побољшање успеха ученика наредне школске 

године. 

2.  Годишњи извештај стручног већа природних наука 

је састављен, приложен записнику и послат на мејл школе. 

 

                                                                          Председник Стручног већа : Ивана Павловић 

6.2.6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ИСТОРИЈЕ И ГЕОГРАФИЈЕ 

 
Чланови  Сручног  већа из историје и гографије: 

Професори географије: Горан Вићентијевић, МиленаВулетић, Драгана Павловић, Тања 

Поповић и професори историје: Дубравка Пауновић, Далиборка Марић  и Немања 

Протић. 

 
 

Време Садржај рад 

већа 

Активности 

Септембар    

.1 седница 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Децембар  2. 

седница 

 

 

1.Конституисање Већа 

 

2.Усвајање плана рада 

Већа за 2021-2022 

годину. 

3.Међупредметни 

договор . 

 

4.Текућа питања. 

 

 

 

 

1.Анализа 

резултатазавршног 

испита из географије за 

школску 2020-21. г. 

 

2.Анализа резултата 

завршног испита из 

историје у школској 

2020-21 го 

 

3. Мере за унапређење 

наставе: 

-Конституисање већа одржано је 1.9.2021 

г.  

За председника је   изабран Горан 

Вићентијевић. 

-Усвојен је употпуности ПЛАН РАДА ЗА  

ШКОЛСКУ 2021 -2022. г. 

-Корелација и сарадња међу предметима 

усаглашена и усвојена. 

-Анализирана стручна упутства о 

различитим моделима наставе  због 

епидемиолошке ситуације. 

Усвојен је модел редовне наставе. 

 

- Седница је одржана 15.12.2021.године 

-На питање број 1(13) ученици су 

одговорили 89./. 

-На питање бр. 2  и 4 (14 и 16) 

ученици су одговорили 93./. 

-На питање бр. 3 (15) ученици 

су одговорили са 67./. 

-На питање бр. 1 (71./.) 

-на питање бр.2 (18) (81./.) 

-на питање бр.3 (19) (32./.) 

-на питање бр.4 (20) (47./.) 
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-Редовно одржавање допунске  и додатне 

наставе и секција. 

-КЛУБОВИ ЗА УЧЕЊЕ формирани на 

нивоу школе. 

-Хоризонтална и вертикалана повезаност 

наставних садржаја. 

-Квизови , асоцијације и сл. 

Март  3. 

седница 

1. Избор уџбеника за 

школску 2022/23. год. 

из историје и 

географије; 

2. Резултати пробног 

пријемног испита из 

историје и географије; 

3. Текућа питања. 

- Седница је одржана 28.3. 2022. године.- 

На овој седници Актива друштвених 

наука једногласно је одлучено да ће се из 

историје од 5. до 8. разреда  користити 

уџбеници издавачке куће Нови Логос. 

Из географије од 5. до 8. разреда ће 

секористити уџбеници издавачке куће 

Клет. 

- Пробни завршни испит је био успешан  

- Унапредити мере за Завршни испит 

анализом резултата пробног завршног 

испита са ученицима. Урадити месечне 

планове ѕа следеће месеце из припремне 

наставе. 

Јун 4. седница 1.Анализа националног 

тестирања за ученике 7. 

разреда; 

2.Реализација 

припремне наставе ; 

3.Реализација 

Годишњег плана из 

наставе географије и 

историје (допунска, 

додатна, слободне 

наставне активности); 

4. Текућа питања 

-Национално тестирање је реализовано у 

потпуности, без припреме за ученике 7. 

разреда у ОШ. Резултати су 

задовољавајући.Питања из географије су 

била вишеслојна (по 5 питања у једном 

питању). Организовати припремну 

наставу за ученике; 

- Припремна настава је за ову годину у 

потпуности реализована, посебно су 

редовно учествовали ученици 8. разреда 

у Доњем Црниљеву. Сви ученици су 

евидентирани у есДневнику; 

- Годишњи план наставника историје и 

географије је у потпуности реализован и 

посвећен је индивидуалној настави. 

 

                                                                        Председник Стручног већа : Милена Вулетић 

 

6.2.7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА ФИЗИЧКОГ 

И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА 

      Чланови Стручног већа за област предмета физичког и здравственог васпитања: Силвана 

Јовић, Милан Михаиловић, Ненад Ранковић, Александар Станојчић и Марко Нешић.  



 Годишњи извештај о раду ОШ „Мића Станојловић“ Коцељева у школској 2021/22. години 

 

87 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Септембар 

-Урађена израда наставних планова. 

-Секције планиране, одржане колико су 

могућности дозвољавале.  

-План за инклузивну наству урађен, као и сва 

мерења. 

-Остварена сарадња  са ФК „Раднички“ 

Коцељева. 

-Припреме за Дан школе су урађене,али није било 

активности због лоше епидемиолошке ситуације. 

-Спортски дан реализован на нивоу школа 

Носиови 

активности 

 

 

Настаавници 

Напомене 

 

 

Нема 

Октобар 

-Одржана „Трка за срећније детињство“ и „Крос 

РТС-а“ 

-Турнира није било због лоше епдемиолошке 

ситуације 

-Одржано је Школско такмичење у стоном 

тенису, гна ком су учествовале само две школе, 

т.ј. екипа из Коцељеве и екипа из Доњег 

Црнињева у синглу и дублу.Такмичење је 

одржано 3.10.2021. У дублу је била боља екипа из 

Д.Црниљева, а сингл екипа из Коцељеве. 

-7.10.оржано је Окружно такмичење у стоном 

тенису. Наши ученици заузели су оба прва места 

у конкуренцији сингла и дубла. 

 

 

 

 

Наставници 

 

 

 

 

Нема 

Новембар  

-Такмичења није било. 

-Посете сајму није било због актуелне ситуације 

-Извршена је аналаиза ученика на тромесечју као 

и онлајн договор. 

 

 

 

Наставници 

 

 

 

Нема 

Децембар 

-Сва такмичења су отказана као и њихова 

организација. 

-Врше се припреме за други део године. 

 

Настаавници 

 

 

Нема 

Април 

Крос РТС-а, трка за срећније детињство 

15.04.2022. 

Такмичења из атлетике 21.04.2022.-Окружно, 

међуокружно 

Такмичење из футсала 13.04.2022.-Општинско, 

Окружно, Међуокружно 

Такмичење из стоног тениса  21.04.2022.-

Општинско  и Међуокружно такмичење из 

стоног тениса. 

Наставници Нема 

Јун  

Договорен је распоред норми до 24 и преко и сва 

задужења за секције везане за Годишњи план. 

Наставници Нема 
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Председник Стручног већа: Ненад Ранковић 

 

 

6.2.8. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЛИКОВНЕ И МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ       

Чланови Стручног већа музичке и ликовне културе:  

Иван Марковић  наставник музичке културе, Ружица Софранић наставник музичке културе, 

Весна Поповић наставник ликовне културе, Анастасија Бабовић  наставник ликовне културе, 

Ана Ивковић наставник ликовне културе. Састанак Стручно већа музичке и ликовне културе је 

одржано седам пута у школској 2021/2022. години. 

датум Садржај рада већа Активност 

 

17.8. 

2021. 

 

1. Конституисање већа; 

2. Усвајање плана рада већа; 

3. Договор о изради 

наставних планова за наредну 

школску годину; 

4. Разно; 

 

1. Стручно веће актива ликовне и музичке 

културе чине: наставник ликовне културе 

Весна Поповић, Владета Мишковић, Ана 

Ивковић, наставник музичке културе Иван 

Марковић, Љубица Софранић, . За прдседника 

Стручног већа ликовне и музичке културе 

изабрана је Весна Поповић. 

2. Усвојен план рада Стручног већа за наредну 

школску годину. 

3. Наставни планови за наредну школску 

2021/2022. годину биће израђени према 

стручним упутствима за организацију 

васпитно-образовног рада у школској 

2021/2022. години у складу са актуелном 

епидемиолошком ситуацијом. 

4. Није било питања. 

 

 

17.9. 

2021. 

 

 

 

1. Питања везана за почетак 

школске године (наставна 

средства, сарадња); 

2. Договор о активностима за 

Фестивал зимнице; 

3. Текућа питања. 

  

 

 

1. Стручно веће ликовне и музичке културе 

констатовало да су сви ученици опремљени 

уџбеницима и наставним средствима 

неопходним за остварење плана и програма за 

школску 2021/2022. годину. Сарадња Стручних 

већа ликовне и музичке културе утврђена према 

плану културних и јавних делатности школе и у 

оквиру сарадње са локалном самоуправом. 

2. Због актуелне епидемиолошке ситуације 

(КОВИД-19) учешће наших ученика на 

Фестивал зимнице ове гдине своди се на 

ликовни конкурс ,,Зимница,,. Маскенбал, 

исликавање стазе у парку, као и учешће 

школског хора ,,Лира,, због здравствене 

безбедности ученика се одлаже. 

3. Није било питања. 
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5.11. 

2021. 

1. Анализа успеха ученика у 

учењу и владњу на крају 

првог класификационог 

периода; 

2. Предлог мера за 

побољшање успеха ученика; 

3. Предлог плана личног 

усавршавања наставника; 

4. Текућа питања. 

 

1. Анализом успеха ученика у учењу и владњу 

на крају првог класификационог периода 

утврђено је да већина ученика има завидне 

резултате поготово на часовима слободних 

наставних активности као и на секцијама, али и 

редовним часовима.  

2. Предложене мере за побољшање успеха 

ученика су: активирање што већег броја 

ученика у ангажовању у оквиру ваннаставних 

активности као и у културним дешавањима у 

школи и шире. 

3. Предложени планови личног усавршавања 

наставника, кроз семинаре, угледне и јавне 

часове, као и организовање и спровиђење 

ликовних конкурса и радионица. 

4. Није било питања. 

 

 

 

 

28.12.

2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.3. 

2022. 

 

 

 

 

- Анализа успеха ученика у 

учењу и владњу на крају 

првог полугодишта; 

-Предлог мера за побољшање 

успеха ученика; 

-Календар такмичења; 

- Текућа питања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Избор уџбеника за музичку 

и ликовну културу, за осми 

 

1. Анализом успеха ученика у учењу и владњу 

на крају првог полугодишта утврђено је да 

већина ученика има завидне резултате поготово 

на часовима слободних наставних активности 

као и на секцијама, али и редовним часовима.  

 

2. Предложене мере за побољшање успеха 

ученика су: активирање што већег броја 

ученика у ангажовању у оквиру ваннаставних 

активности као и у културним дешавањима у 

школи и шире, ако то дозволи епидемиолошка 

ситуација, хоризонтална и вертикална 

повезаност наставних садржаја, планирање и 

реализовање тематских часова, примена мера 

индивидуализације. 

 

3. У наредном периоду имамо три ликовна 

конкурса : Конкурс за најбољу дечију 

карикатуру ,,Мали Пјер“ , ,,Крв живот 

значи“, ,,Св.Сава“. Конкурси ће бити 

реализовани у другом полугодишту на 

школском и општинском нивоу. 

 

4. Није било питања. 

 

1. У складу са дописом изабрали смо на четири 

године следеће уџбенике за осми разред: 

Музичка култура 

,,НОВИ ЛОГОС“, Музичка култура 8, уџбеник 
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разред, школска 2022/23. 

година;  

2. Разно. 

 

 

 

 

 

 

за осми разред основне школе, ћирилица, 

аутори: др Александра Паладин, мр Драгана 

Михаиловић Бокан, бр. и датум решења 

министра 650-02-00307/2020-07 од 23.12.2020. 

Ликовна култура 

,,КЛЕТ“, Ликовна култура 8, уџбеник за осми 

разред основне школе, ћирилица, аутор Сања 

Филиповић, , бр. и датум решења министра 

650-02-00235/2020-07 од 11.12.2020. 

 

2. Није било питања. 

 

10.4. 

2022. 

1.Анализа успеха ученика у 

учењу и владању на крају 

трећег класификационог 

периода; 

2.Текући проблеми у настави; 

3. Размена искуства и 

мишљења; 

4.Текућа питања. 

1. На седници Одељењског већа упознати смо 

са успехом и дисциплином ученика на трећем 

класификационом периоду шк. 2021/ 2022. 

године. Сви ученици из предмета ликовна и 

музичка култура имају позитиван успех и 

примерно владање. Ученици усвајају наставне 

садржаје и остварују напредак према својим 

могућностима и уложеном раду. 

2. Текући проблеми у настави се углавном 

односе на мањи број ученика који не доносе 

редовно прибор за час.  

3. Мишљења смо да што већи број ученика трба 

ангажовати у оквиру ваннаставних активности 

као и културним дешаваљима у школи, а и 

шире. 

4. Наставници су добили од школе списак 

уџбеника од петог до осмог разреда који су 

поделили деци, како би на време набавили 

уџбенике за следећу школску годину. 

23.6. 

2022. 

1. Анализа успеха ученика у 

учењу и владњу на крају 

школске године; 

2.Анализа остварености 

Годишњег плана рада по 

разредима; 

3.Анализа остварености 

исхода и циљева по 

разредима; 

4.Текућа питања. 

1. Извршена анализа успеха ученика на крају 

школске 2021/2022.године. Анализом успеха 

ученика утврђени завидни резултати ученика из 

оба предмета. 

2. Годишњи плана рада за школску 

2021/2022.годину је реализован, како кроз 

редовну наставу, тако и кроз часове 

ваннаставних активности, и слободних 

активности (секције). 

3. Анализом успеха ученика утврђено да су 

исходи и циљеви по разредима остварени. 

4. Није било питања 
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 Председник Стручног већа: Весна Поповић 

 

 

6.2.9. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ПРЕДМЕТЕ ТИТ И ИНФОРМАТИКА  

РЕАЛИЗОВАНИ  ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ МЕСЕЦ 

Годишњи план стручног већа једногласно усвојен 

Подељена задужења наставницима 

Установљено шта је неопходно урадити како би кабинети били 

доведени у оптимално стање. Направљен списак за набавку, и 

установљено да је неопходно реинсталирати системе. 

Наставници информатике и технике и технологије одржали обуку 

запосленима о коришћењу Microsoft Teams платформе. 

Утврђено да су сви досадашњи задаци успешно одрађени. 

Септембар 

 

У матичној школи у Коцељеви направљен још један помоћни 

информатички кабинет са седам рачунара. Кабинети у Коцељеви, 

Драгињу и Црниљеву надограђени, наставници информатике додали 

на ученичке рачунаре по 8gb рам меморије и SSD дискове, 

променили пасту на свим процесорима, и детаљно очистили 

унутрашњост кућишта. Урађени оперативни системи у наведеним 

кабинетима на свим рачунарима. Кабинет у Каменици оспособљен 

за рад повезано свих осам рачунара. 

Установљено да је већина запослених успешно кренуло рад са новом 

платформом за учење на даљину Microsoft Teams, али да неки још 

имају потешкоћа у сналажењу. 

Предложене мере за побољшање рада запослених су да запослени 

добију још додатних туторијала и упутства, па у случају и даљих 

потешкоћа обрате се наставницима информатике и технике и 

технологије за помоћ. У случају и даљег не сналажења организовање 

заједничког рада на платформи Microsoft Teams у информатичком 

кабинету сваке школе. 

октобар 

Наставници се сложили да ће се следеће године користити исти 

уџбеници као предходне. 

Утврђено да се током године доста радило на побољшању 

информатичких кабинета, два кабинета у Коцељеви опремљена 

новим рачунарима. Предлог да се рачунари у Свилеуви и Каменици 

побољшају додавањем још Рам меморије, како би могли да одговоре 

потребама наставе. 

март 
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Ученици су се добро снашли током овогодишње наставе, успешно 

савладали градиво.  

Утврђено да су сви наставници остварили годишњи програм рада и 

своје програме рада. 

Колеге су успешно сарађивале током године, редовно извршавале 

своје задатке и редовно присуствовале састанцима стручног већа. 

Утврђено да је у току школске године урађено много на побољшању 

кабинета и наставних средстава. 

 

јун 

 

                                                                     Председник Стручног већа: Владимир Белензада 

 

6.3. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ АКТИВА 

6.3.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

Чланови: Оливера Дајић, Весна Ј. Ранковић, Душица Ђорђић, Славица Софранић, Бранка 

Михаиловић, Драгица Тадић, Весна Ераковић, Драгица Симић. 

17.9.2021. 1. Избор координатора 

Актива; 

 

 

2. Израда Анекса Школског 

програма; 

3. Разно. 

- Стручни Актив за развој Школског 

програма једногласно је за 

координатора изабрао Оливеру Дајић. 

- Током августа и септембра месеца 

рађене су измене и допуне Школског 

програма (измене у комплетном 

програму 4. и 8. разреда; у 2. разред је 

уведен предмет Дигитални свет...). 

У наредном периоду ће се пратити и 

усклађивати све промене у складу са 

прописима. 

-Следећи састанак Актива за развој 

Школског програма планиран је за 

јануар месец. 

25.1.2022. 1. Реализација Школског 

програма за прво 

полугодиште. 

-Чланови Актива за Школски програм 

су констатовали да је Школски 

програм за прво полугодиште 

реализован у складу са постојећим 

годишњим календаром рада кроз 

планове наставника и рад Тимова.  

 1. Израда Анкета-одабир 

изборних предмета за наредну 

школску годину за 1. разред 

основне школе; 

 

- Тестирање ученика 1. разреда почело 

је 13. 4. 2022. године. Анкете за 

одабир изборних предмета за наредну 

школску годину подељене су 

родитељима ученика 1. разреда; 
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2. Изјашњавање родитеља 

будућег  1. разреда за изборне 

предмете: 
 

3. Разно 

- Изјаве родитеља ће у наредном 

периоду бити прикупљене. Изборни 

програми које ученици могу похађати 

су Верска настава и Грађанско 

васпитање. 

30.6.2022. 1. Утврђивање обавезних 

изборних програма који ће се 

изучавати у наредној 2022/23. 

години од 2. до 8. разреда; 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Реализација школских 

програма. 

-Педагошко-психолошка служба 

наше школе је урадила избор 

обавезних  и изборних предмета који 

ће се изучавати у наредној 2022/23. 

години од 2. до 8. разреда у складу са 

прописима којима школа располаже. 

Одељењским старешинама су 

подељени анкетни листови за 

укључивање ученика у изборне 

програме (сви анкетни листови налазе 

се у  прилогу). 

- Школски програми за школску 

2021/22. годину реализовани су према 

предвиђеном плану на начин на који је 

било изводљиво због ванредне 

ситуације и продужетка распуста. 

                                                                 

                                                               Координатор: Оливера Дајић, помоћник директора 

 

6.3.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АКТИВА ЗА ШРП  

Стручни актив за развојно планирање чине: представници наставника и стручних сарадника, 

представници јединица локалне самоуправе, представници Савета родитеља и Ученичког 

парламента. Стручни актив за развојно планирање именује орган управљања. 

Чланови Стручног актива за развојно планирање су: 

Соња Поповић – директор школе 

Биљана Андрић – помоћник директора 

Оливера Дајић – помоћник директора 

Весна Јевтић Ранковић – стручни сарадник – педагог 

Данијела Јанковић – стручни сарадник – дефектолог  

Весна Поповић  - професор ликовне културе 

Иван Марковић – професор музичке културе, педагошки саветник 
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Марина Тодоровић – професор разредне наставе 

Биљана Мићић - професор разредне наставе 

Ивана Ђаковић - представник Савета родитеља 

Емилија Зарић 8/1– представник Ученичког парламента 

Поред горе наведених чланова и ове школске године у раду Актива је учествовала и Весна 

Ераковић – професор разредне наставе и педагошки саветник која својим знањем и 

напредовањем у струци унапређује рад Актива. 

Стручни актив за развојно планирање на основу Развојног плана ОШ „Мића Станојловић“ за 

период 2020-2025. годину, Извештаја о самовредновању, Извештаја Тима за обезбеђивање 

квалитета рада установе и резултата са завршног испита предложио је део активности које су 

приказане кроз Акциони разојни план за школску 2021/2022. годину. Акционим планом су 

обухваћене следеће области: 

- Школски програм и годишњи план рада школе 

- Настава и учење 

- Образовна постигнућа ученика 

- Подршка ученицима 

- Етос 

- Ресурси 
- Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима. 

Настава и учење: Сматрамо да је остваривање стандарда из области Настава и учење кључно 

за успешан развој школе и рад свих актера укључених у наставни процес. Као специфични 

циљеви приоритетне области Настава и учење препознати су имплементација групног рада у 

настави, унапређење тематске наставе (унутар предметна и међупредметна корелација и 

корелација са свакодневним животом) у циљу стицања функционалног знања, као и едукација 

родитеља о важности и врсти њихове улоге у ученичким постигнућима. На основу евалуације 

закључак Тима је да наставници треба више пажње да посвете препоруклама за даље 

напредовање ученика и да се доследније придржавају Правилника о оцењивању.  

Образовна постигнућа ученика: Неопходно је мотивисати како ученике, тако и наставнике за 

учествовање на свим нивоима такмичења, повећати мотивацију ученика да похађају допунску, 

додатну и припремну наставу, резултати ученика на завршном испиту треба да буду најмање 

на републичком просеку и унапредити заједничке активности наставника, ученика, родитеља. 

Подршка ученицима: На основу резултата самовредновања произилази да школа има сталну 

потребу побољшања система за подршку ученицима. Област Подршка ученицима је означена 

као приоритетна услед потребе развијања односа и комуникације између школе, ученика и 

родитеља, подршке ученика из осетљивих група, као и развијања социјалних и културних 

потреба ученика које се остварују низом ваннаставних активности, кроз клуб за учење и  

промоцију здравих стилова и начина живота.  

Етос: Ова област нам је такође једна од приоритетних области због сталне тежње ка успешној 

и квалитетној сарадњи свих актера наставног процеса. Неопходан услов за успешан рад школе 

јесу добра комуникација на свим нивоима и регулисани међуљудски односи, јер школа је 

средина у којој ученици, родитељи и запослени треба да се осећају пријатно и безбедно. Један 

од приоритета развоја школе у наредном периоду је повећање угледа школе у локалној 

заједници и промовисање школе као позитивне средине. 

Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима: Детаљном 

анализом потреба школе у наредном периоду препознали смо потребу развијања материјално-
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техничких ресурса неопходних за реализацију квалитетне наставе на даљину и онлајн учења, 

као и потребу за унапређењем компетенција наставног кадра и развијања информационе, 

информатичке, дигиталне и медијске писмености како наставника, тако и ученика, а који би 

били у функцији квалитета рада школе. 

                                                               

                                                                     Данијела Јанковић, стручни сарадник - дефектолог 

 

6.3.3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

Педагошки колегијум чине: директор школе, педагог и руководиоци стручних већа за области 

предмета. 

Педагошким колегијумом председава и руководи директор школе. 

Педагошким колегијум ће разматрати и заузимати ставове у вези са обезбеђивањем и 

унапређивањем квалитета образовно - васпитниг рада, остваривањем Развојног плана школе, 

предузимаће мере за унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника. 

Координатор: Соња Поповић. 

 

 

Месец 

 

Програмски садржаји: 

 

Реализатори 

 

26.9. 

2021

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1 Kонституисање  Педагошког колегијума за школску 

2020/2021. годину 

Конституисан је Педагошки колегијум за школску 2021/2022. 

годину. Педагошким колегијумом председава и руководи 

директор школе. 

2.Усвајање програма рада Педагошког колегијума. 

 Програм рада Педагошког колегијума је саставни део Годишњег 

плана рада школе за школску 2021/2022. годину. 

Једногласно је усвојен. 

3. Разматрање Програма рада стручних већа; 

. Констатовано је да су плановима предвиђене све потребне 

активности али уколико буде било потребе планови се могу 

допунити актуелним темама и током године, а могу се ако буде 

потребно држати и ванредни састанци .  

4. Разматрање и усвајање ИОП-а за школску 2021/2022. 

годину 

Сви ИОП-и су урађени у складу са важећим Правилником о 

ближим упутствима за утврђивање права на ИОП, његову 

примену и вредновање који има за циљ оптималан развој детета, 

ученика и његово напредовање и осамостаљивање у вршњачком 

колективу и наставак образовања ових ученика је у складу са 

законом. 

- Документација која прати ИОП саставни је део педагошке 

документације коју води школа, а саставни део исте чини и 

портфолио ученика који се образује по ИОП – у. 

Подаци прикупљени од стране Тима ради израде ИОП – а морају 

бити заштићени од злоупотребе и не смеју се користити у друге 

сврхе без сагласности лица чија је сагласност неопходна за 

спровођење ИОП – а. 

Директор, 

чланови 

Педагошког 

колегијума 
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24.11. 

2021. 

 

 

 

 

5. Одређивање ментора за рад са приправницима, увођење 

приправника у посао 

Приправник је лице које први пут заснива радни однос у 

установи у својству наставника, стручног сарадника са пуним 

или непуним радним временом и који се оспособљава за 

самосталан рад, савладавањем програма за увођење у посао и 

полагањем испита за лиценцу. За време трајања приправничког  

стажа, ради савладавања програма за увођење у посао, установа 

односно директор школе одређује ментора који ће радити са 

приправником. У школи се води евиденција о пријављеним 

наставницима за сваку школску годину, а саставни је део 

записника Педагошког колегијума.  

6. Набавка материјала, наставних средстава и опреме у 

школској 2020/21. години; 

Уложена су средства у провере објеката и услова из области  

безбедности на раду.Наставна средсртва и опрема се набављају 

на  основу потреба наставника, а детаљан извештај је саставни 

део записника. 

7. Избор кључне области самовредновања рада школе за 

школску 2021/2022. годину 

За школску 2021/2022. годину одлучили смо да вреднујемо две 

области: Подршку ученицима и Наставу и учење. У другој 

области анализираћемо  стандарде који су у претходном процесу 

самовредновања оцењени као слабији:   

     2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним 

потребама ученика 

     2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају 

вештине и компетенције на часу 

2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења. 

Сваке године школа треба да вреднује поједине области 

квалитета рада установе, као и оствареност развојног плана, а 

сваке пете године вреднује рад у целини. 

8. Одлука Педагошког колегијума о ангажовању педагошког 

асистента који пружа подршку ученицима ромске 

популације којима је потребна подршка у образовању на 

основу препоруке Тима за инклузивно образовање на нивоу 

установе. 

Педагошки колегијум је у складу са важећим прописима донео 

одлуку  за ангажовање педагошког асистента који пружа 

подршку ученицима ромске националности на основу препоруке 

тима за инклузивно образовање. 

 

1.Разматрање и усвајање Оперативног плана рада за 

школску 2021/2022. годину за ученика 3/2 разреда на предлог 

Тима за организовање и остваривање наставе на дужем 

кућном лечењу 

Тим је предложио Оперативни план за ученика на дужем кућном 

лечењу на основу Сагласности МПНТР, уважавајући предлоге 

родитеља који су чланови Тима. План је једногласно усвојен 

након детаљне анализе и биће прилог Годишњем плану рада 

школе за школску 2021/2022. годину. 
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2.Анализа рада Тима за израду индивидуалног плана 

подршке ученицима(инклузија) 

Закључак је да тим ради у складу са планом рада Тима. Редовно 

се прати напредовање и реализација ИОП-а и пружа подршка 

свим учесницима наставног процеса.  

3. Анализа успеха и и владања на крају првог тромесечја; 

Успех и дисциплина ученика исказани су у табелама који су 

саставни део записника Наставничког већа. Закључак је да 

ученици не раде довољно код куће и да треба појачати допунску 

наставу уз праћење и обавештавање одељењских старешина и 

родитеља у колико ученици не похађају. 

4. Предлози за реализацију активности предвиђених  

Развојним планом школе 

Развојни план школе за школску 2021/2022. годину усвојен је на 

почетку школске године и све предвиђене активности се 

реализују у складу са могућностима. 

5.Пројекти у којима учествује школа 

„Квалитетно образовање за све“ у који је  школа, укључена  од 

фебруара 2020. године. 

„Премошћавање дигиталног јаза за најугроженију децу“  кроз 

који је школа добила веома вредну опрему коју користимо у 

настави 

Пилот пројекат „Улога ученика у заштити животне средине“ од 

септембра ове године кроз који су ученици са наставницима 

урадили велики број презентација. 

6. Анализа процеса рада од почетка школке године – 

тешкоће, препреке, предлози за унапређење 

Закључак Педагошког колегијума је да можемо бити задовољни 

радом школе, а посебно великим бројем дигиталних наставних 

средстава која су доступни наставницима и ученицима. Велика 

пажња се посвећује набавци  средстава за хигијену и 

дезинфекцију како бисмо обезбедили здраву и безбедну средину 

свим ученицима и запосленима. Имали смо потешкоћа у првом 

полугодишту због одсуства наставника из здравствених разлога 

и немогућности да обезбедимо адекватне замене. 

 

7.Праћење и утврђивање резултата рада ученика 

( такмичења, конкурси) 

Велики број наших ученика, а самим тим и наставника  узео је 

учешће на такмичењима, смотрама и конкурсима који су до сада 

организовани и постизали су врло запажене резултате. Све 

успехе наших ученика и наставника промовишемо на Фејсбук 

страници и Сајту школе, кроз књигу обавештења 

 

8.Активности у вези са такмичењима која организује 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја; 

На сајту МПНТР још није објављен календар такмичења за ову 

школску годину, али свакако треба се припремати за предстојећа 

такмичења. 

9. Информације о уџбеницима за наредну школску годину 
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2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.4. 

2022. 

 

Након анализе закључак је да уџбенике за четврти и осми разред 

потврдимо на период од четири године узимајући у обзир и 

ставове Савета родитеља. Стручни активи и Наставничко веће 

донеће одлуку у наредном периоду. 

 

 

 1.Успех и владање ученика на крају првог полугодишта у 

школској 2021/2022. години 

Успех и дисциплина ученика исказани су у табелама који су 

саставни део записника Наставничког већа. Мере за 

унапређивање ОВР биће дате кроз следећу тачку дневног реда. 

2.Анализа педагошко / инструктивног обиласка часова у 

предметној и разредној настави.  

Током првог полугодишта школске  2021/2022. године директор 

школе посетио је 35 часова редовне наставе, слободних 

наставних активности, ЧОС-а, обавезних изборних програма, у 

матичној школи и издвојеним осморазредним и 

четвороразредним одељењима и две групе продуженог боравка 

у матичној школи.  

Циљ посете часовима је подизање квалитета рада школе , 

подизање нивоа компетенција наставника и  унапређивање 

наставног процеса који ће резултирати бољим постигнућима 

ученика. Комплетан Извештај је саставни део записника 

Педагошког колегијума у коме су дате смернице за даље 

унапређивање наставног процеса.  

3. Припрема услова за почетак рада у другом полугодишту у 

складу са одлуком Тима за школе и МПНТР 

Закључак је  да је наша школа предузела све потребне мере како 

би се  спремила за безбедан почетак другог полугодишта. 

4. Светосавска прослава -Школска слава 

Биће обележена у складу са упутствима и на начин који неће 

угрозити безбедност и здравље. Разрађено је више варијанти . 

5.Извештај о раду стручних већа и тимова на крају првог 

полугодишта 

Стручна већа, стручни активи и тимови су реализовали све 

састанке у складу са Годишњим планом рада школе.сви 

записници су уредно вођени и протоколисани. 

6.Договор о организацији и полагању пробног завршног 

испита 

Пробни завршни испит биће реализован 25. и 26. марта (петак и 

субота) а у  склду са упутствима МПНТР. Сигурна сам да ће бити  

успешно реализован као и претходних година. 

1. Разматрање и усвајање Оперативног плана школе од 

24.1.2022. године;  

Опертатибни план рада школе је једногласно усвојен.  

 

1. Анализа остварених резултата у настави у току трећег  

класификационог 

Потребно је више пажње посветити прилагођавању захтева 

сваком ученику, посебно уколико спорије напредује. Посебно је 

важно  поштовање Правилника о оцењивању како не бисмо дошли 
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у ситуацију да нам резултати на ЗИ имају велика одступања од 

успеха ученика и закључених оцена. Табеларни приказ је део 

записника Наставничког већа.  

2. Анализа резултата  са окончаних такмичења која су била у 

организацији МПНТР; 

Ове школске године можемо заиста бити задовољни учешћем али 

и резултатима ученика на такмичењима. Кроз књигу обавештења 

и путем друштвених мрежа промовишемо и похваљујемо све 

ученике и наставнике за постигнуте резултате, а посебан су део 

овог извештаја. 

3. Анализа квалитета посећених часова; 

Од почетка  школске  2021/2022. године директор школе посетио 

је велики часова редовне наставе, слободних наставних 

активности, ЧОС-а, обавезних изборних програма, у матичној 

школи и издвојеним осморазредним и четвороразредним 

одељењима и две групе продуженог боравка у матичној школи. 

4.  Припрема за малу матуру ученика осмог разреда и упис у 

средње школе. 

У свим осморазредним одељењима организована је припремна 

настава уз мере безбедности по утврђеним распоредима за сваку 

школу. Прослава мале матуре одржаће се по упутствима и 

препорукама МПНТР.  

5. Обележавање Дана демократске културе кроз пројекат „ 

„Квалитетно образовање за све“ 

Кроз пројекат „ Квалитетно образовање за све“  10. маја обележен 

Дан демократске културе. Учешће школе у пројекту је врло 

запажено од стране других школа и самих носиоца целог пројекта. 

Све активности су снимане и видео материјал прослеђен 

организаторима пројекта. Све ове веома важне активности наше 

школе промовисане су на друштвеним мрежама али и  забележене  

у Летопису школе. 

6. Избор уџбеника 

Избор уџбеника за школску 2022/2023. годину извршен је у складу 

са Законом о уџбеницима. На предлог стручних већа потврђен је 

избор уџбеника за четврти и осми разред који су последњи 

реформисани и бирани на једну годину, а сада се бирају се на 

период од четири године. Није било предлога за измене ни у 

осталим разредима. Одлука се у законском року прослеђује ШУ 

Ваљево, а спискови ученицима и родитељима. Савет родитеља је 

учествовао у избору уџбеника у складу са својим надлежностима. 

1. Анализа педагошко-инструктивног обиласка часова у 

предметној и разредној настави на крају у школској 2021/2022. 

години; 

Циљ посете часовима је подизање квалитета рада школе , 

подизање нивоа компетенција наставника и  унапређивање 

наставног процеса који ће резултирати бољим постигнућима 
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30.6. 

2022

. 

ученика. Да ове посете имају сврху и да су веома важне  доказују 

видљиви помаци у раду појединих наставника у односу на прошлу 

школску годину. Треба истаћи да је било сјајних часова са много 

различитог  наставног материјала, где су сви ученици били 

активни. Када је у питању педагошка документација сви 

наставници су имали уредне планове и припреме. У мањем 

проценту је сугерисано да штампане припреме треба прилагодити 

одељењу и условима. Сви наставници су имали педагошку свеску, 

а код велике већина наставника је видљиво праћење напредовања 

ученика. Осталим наставницима је сугерисано да у наредном 

периоду више пажње посвете педагошкој документацији. 

2. Анализа остварених резултата у настави на крају у школске 

2021/2022. године 

На крају школске године резултати су бољи него на полугодишту. 

Подаци о успеху су и део извештаја о раду школе. Ове школске 

године имамо 6 ученика носиоца Вукове дипломе. Општина 

Коцељева ће , као и у претходном периоду обезбедити наградну 

екскурзију за све Вуковце и њихове одељењске старешине.  

3. Анализа превенције насиља у школској 2021/2022. години; 

Превенција насиља је веома важан сегмент рада наше школе. 

Посебна пажња је посвећена насиљу на интернету и мерама 

опреза. Активности на превенцији насиља ће се наставити јер нам 

је циљ нулта толеранција на насиље. Детаљнији записник је у 

извештају Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања . 

4. Анализа реализације наставног плана и програма  у 

школској 2021/2022. години; 

Годишњег плана рада школе за школску 2021/2022. годину је у 

потпуности реализован у складу са изменама школског календара 

којих је било више током године. Тамо где има малих одступања, 

у складу су са дозвољеним одступањем по Закону.Наставници су 

упознати са обавезама око годишњег извештаја о раду школе и 

годишњег плана за наредну школску годину.  

5. Анализа и утврђивање успешности реализације изведених 

екскурзија у школској 2021/2022. години; 

Ове школске године екскурзије и настава у природи су веома 

успешно реализоване са изузетно великим бројем ученика. 

Посебно изненађење је био одзив ученика за наставу у природи , 

ишло ох је око 140 што је незапамћено у нашој школи. Агенција 

са којом смо реализовали  екскурзије је „Балканик“ из Ваљева. Сва 

путовања су прошла у најбољем реду. Све је реализовано у складу 

са Годишњим планом рада школе за ову школску годину.  
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6. Разматрање  Извештаја о самовредновању рада школе у 

школској 2021/2022. години; 

Самовредновање је извео Тим који је формиран почетком школске 

године. На првом састанку у сарадњи са Тимом за обезбеђивање 

квалитета рада школе анализиране су области које су раније 

вредноване. Област коју ће пратити и анализирати Тим у 

2021/2022.години је 4. област ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА. 

Наставничко веће је потврдило избор области која ће се 

самовредновати у овој школској години.Циљ самовредновања је 

да се анализира и унапреди подршка ученицима у школи. Тим је 

закључио да је четврта област ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

оцењена оценом 4 на основу остварености стандарда (3,66). 

Препоруке за унапређење: 

Прилагодити темпо рада ученицима, вршњачка подршка ученика, 

занимљиви програми у ваннаставним активностима, доношење 

ИОП-а 3 и активирање ученика кроз клуб за учење. 

6. Разматрање  Школског програма ОШ „ Мића Станојловић“ 

за период 2022-2026. година 

 Школски програм се доноси на период од четири године и усваја 

га орган управљања два месеца пре примене. Садржи све програме 

у складу са законом. Садржи све законом предвиђене програме а 

у складу са Развојним планом школе.  

7. Текућа питања 

- Стручно упутство о формирању одељења за школску 2022/2023. 

годину не иде нам у прилог јер предвиђа комбинована одељења и 

у другом циклусу,  

- Анализа националног тестирања за ученике 4. и 7. разреда 

урађена је у складу са упутствима МПНТР а резултати ће се 

користити у даљем раду. 

 

 

                                                                                         

  Координатор директор школе Соња Поповић 

 

6.4.  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА ШКОЛЕ 

6.4.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА 

 

Циљ рада педагога је да применом теоријских, практичних и истраживачких знања допринесе  

унапређивању образовно- васпитног рада у школи. У  току школске године педагог је 

реализовао програмске садржаје утврђене Годишњим планом рада школе за 2021/2022. годину: 

 

1.  Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 
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Педагог је учествовао у изради Анекса школског програма за 2021/2022.годину(Школски 

програми за 4., 8. и 2.разред).Учешће у изради Годишњег плана рада школе и Оперативног 

плана рада школе,плана рада Ученичког парламента,индивидуалних образовних планова, као и 

планова стручних органа и тимова.Припремање годишњег и месечних планова рада педагога 

Рад  на пројектима ,, Квалитетно образовање за све“ и „Премошћавање дигиталног јаза за 

најугроженију децу Србије“. 

 

2. Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 

Током школске године педагог је пратио и анализирао часове редовне наставе, додатне, 

допунске, припремне наставе,чос и давао предлоге за њихово унапређивање.Пратио је успех и 

дисциплину ученика на класификационим периодима и предлагао мере за њихово побољшање. 

Пратио је постигнућа ученика у ваннаставним активностима,такмичењима,пробном и 

завршном испиту. Прегледао је педагошку документацију наставника, дневнике и планове рада 

и предлагао мере за њихово побољшање.Учествовао је у праћењу реализације Оперативног 

плана рада школе за школску 2021/2022.годину.Учешће у изради извештаја о раду 

школе.Учествовање у раду комисије за проверу савладаности програма за увођење у посао 

наставника.Праћење поступака и ефеката оцењивања ученика и пружање стручне помоћи 

наставницима у коришћењу различитих техника у оцењивању ученика. 

 

3. Рад са наставницима 

Праћење и пружање помоћи наставницима при изради годишњих, оперативних и 

индивидуалних планова рада. Рад са наставницима у оквиру Стручних већа. Помоћ 

наставницима у раду са децом која имају потешкоће у учењу и понашању. Анализирање 

реализације часова редовне наставе и других облика рада и давање предлога за  унапређивање 

квалитета наставе увођењем иновација и савремених метода и облика рада,као и помоћ 

наставницима на разумевању и остварењу исхода. Помоћ наставницима око припремања и 

реализације огледних и угледних часова,примера добре праксе...Са дефектологом је помагао 

наставницима у планирању задатака за ученике којима је потребна додатна подршка. Такође у 

сарадњи са дефектологом помоћ одељењским старешинама у припремању и реализацији 

појединих тема на чос-у, примена формативног оцењивања ученика( континуитет праћења 

резултата учења,квалитет и обим савладаности програмских садржаја у односу на очекиване 

исходе,препоруке за даље напредовање). Мотивисање наставника да се континуирано стручно 

усавршавају и професионално развијају. Подршка приправницима у процесу увођења у посао 

наставника,као и реализцији испита за лиценцу. Рад на самоевалуацији  рада наставника, 

стручних сарадника и ученика. Помоћ наставницима у реализацији програма професионалне 

оријентације. Током извођења наставе на даљину пружана је помоћ наставницима у 

припремању наставних материјала и комуникацији са ученицима и родитељима. Рад са 

студентима. 

 

4. Рад са ученицима  

Током  школске године педагог је пружао подршку ученицима у учењу,посебно ученицима 

првог и петог разреда у прихватању школских обавеза, учењу и коришћењу слободног времена. 

Реализовао је програм појачаног васпитног рада са ученицима који не поштују правила 

понашања у школи или се не придржавају одлука директора, неговао развој толеранције и 

поштовања,као и конструктивно решавање конфликата. Са психологом и дефектологом радио 

на формирању одељења првог и петог разреда, као и распоређивању и праћењу новопридошлих 

ученика и ученика који су поновили разред. Дефектолог и педагог припремили анкетне листове 

за изборне програме и подршка ученицима у реализацији програма професионалне 

оријентације,припремиле презентацију ,,Пронађи себе-направи избор“(за ученике седмог и 

осмог разреда) и презентацију на тему „Вршњачко насиље“. Педагог је координирао радом 

ученичког парламента.Испитивао је уписану децу за први разред основне школе.Саветодавни 
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рад и подршка ученицима током наставе на даљину. Помоћ ученицима око припрема разредних 

испита. Учешће у припреми и реализацији Пробног и Завршног испита.Праћење оптерећености 

ученика и рад на отклањању педагошких узрока проблема.Учествовање у изради педагошког 

профила и ИОП-а за ученике  којима је потребна додатна подршка. 

 

5. Рад са родитељима/ старатељима  

Сарадња са родитељима/старатељима с циљем пружања стручне помоћи када је у питању учење 

и  слободно време ученика. Са родитељима праћење реализације и анализа пројектне наставе у 

трећем разреду у матичној школи.Пружање помоћи и подршке родитељима, односно 

старатељима у раду са ученицима који су имали проблема у учењу и понашању. Сарадња са 

родитељима/старатељима ученика који уписују  средњу школу, а посебно  неодлучних ученика 

по питању избора средње школе.Рад са родитељима у циљу прикупљања података о 

ученицима.Упознавање родитеља са важећим законима,конвенцијама,протоколом о заштити 

ученика од злостављања и занемаривања и другим документима. 

 

6. Рад са директором и стручним сарадницима  

Педагог је сарађивао са директором, помоћницима директора, дефектологом, психологом, 

педагошким асистентом на изради стратешких докумената и извештаја о раду школе. 

 

7. Рад у стручним органима и тимовима 

Учешће у раду Наставничког  и Одељењског већа,педагошког колегијума давањем 

саопштења,резултата истраживања и предлагање мера за унапређивање рада стручних органа 

школе. 

Активно је сарађивао са Стручним тимом за самовредновање, Стручним активом за развојно 

планирање, Стручним тимом за инклузивно образовање, Стручним тимом за професионалну 

оријентацију, Тимом за унапређивање квалитета рада установе, Ученичким парламентом, као 

и у раду свих осталих тимова установе који су формирани у циљу остваривања одређеног 

задатка. Подршка раду клуба за учење који је формиран ове школске године. 

 

8. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне 

самоуправе 

Педагог по потреби сарађује  са Школском управом Ваљево, Центром за социјални рад 

Коцељева, Црвеним крстом Коцељева, Средњом школом Коцељева, Домом здравља, Центром 

за породични смештај Ваљево. Сарађује са Активом стручних сарадника на нивоу Мачванског 

округа с циљем размене искустава и унапређивања сопствене праксе.Педагог је активно 

учествовао у изради дела документа“План јавног здравља општине Коцељева“ који се односи 

на основно образовање.Сарађивао је са 

образовним,здравственим,социјалним,научним,културним установама које доприносе 

остваривању циљева и задатака образовања. 

 

9. Вођење педагошке документације, припрема за рад и стручно усавршавање  

Педагог је редовно водио дневник рада,евиденцију о разговорима са ученицима, родитељима и 

наставницима. Водио је евиденцију о посећеним часовима и записнике са састанка тимова. 

Редовно се припремао за рад и стручно   усавршавао у школи и ван ње.Поседује лични план 

професионалног развоја, као и извештај о професионалном развоју за 2021/2022.  годину. 

 

                                                                                               Педагог: Весна Јевтић Ранковић 
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6.4.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПСИХОЛОГА  

 

Извештај је сачињен на основу документацијe и организованим активностима које су 

предвиђене Годишњим планом рада психолога, а које су евидентиране и у следећим 

документима: Развојни план школе, извештајима о раду школских тимова у којима је психолог 

координатор и активни члан (Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања), Портфолију стручног усавршавања психолога, Дневнику рада психолога и 

документацији о раду са ученицима, наставницима и родитељима ученика. 

 

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

Психолог је учествовала у планирању: Концепције Годишњег плана рада школе и делова који 

се односе на планове и програме подршке ученицима и сарадње са родитељима; 

Израде Годишњег програма рада психолога; 

Оперативно месечно планирање рада психолога; 

Учешће у изради школских програма: програм сарадње са родитељима, професионалне 

оријентације, програм рада ученичког парламента, превенције насиља, сарадње са другим 

институцијама; планирању посете психолога часовима у школи; у планирању рада свих  

стручних органа школе. Прављење индивидуалних планова за саветодавни рад са ученицима; 

планирање рада са ученицима који имају сметње у развоју, породичне проблеме и специфичне 

тешкоће у учењу и понашању; планирање истраживачког рада из области самовредновања и 

превенције и планирање сопственог стручног усавршавања. 

 

2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНОГ  РАДА 

 

Учествовање у праћењу постигнућа ученика, посебно потенцијално даровитих и унапређивање 

механизама за њихово подстицање и промовисање;  

Вредновање примене интерактивних метода у настави  је реализовано у сарадњи са педагогом 

школе кроз опсервацију  на часовима; 

Праћење и вредновање посебних, угледних часова и инструктивни рад са наставницима;  

Вредновање рада појединих тимова којима је психолог координатор или активни члан (Тим за 

ПО, Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, Тим за инклузивно 

образовање и писање извештаја). 

 

3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

 

Током школске 2021/22. године, психолог школе је посетила одређен број часова редовне 

наставе, нарочито уледних, који су основа за унапређење васпитно - образовног рада. Свака 

посета часа праћена је одговарајућим протоколом којим су се проверавали испуњеност 

стандарда квалитета часа и личном забелешком о току часа.  

Посебан инструктивни рад реализован је са учитељима и наставницима који раде ИОП или 

индивидуализоване планове рада са децом.  

Пружање стручне помоћи наставницима и учитељима у раду: психолог је посетила часове 

редовне наставе  и обавила инструктивне разговоре са наставницима чије је часове посетила. 

 

 

4. РАД  СА УЧЕНИЦИМА 

 

Психолог је учествовала у структуирању 2 одељења првог и 2 петог разреда на почетку школске 

године у матичној школи. 
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Током школске 2021/22. године обављала је континуирани рад по потреби са децом која имају 

емотивне и породичне проблеме. Свакодневно је вршен саветодавни рад са ученицима, 

пружајући им помоћ да реше различите проблеме са којима се сусрећу-конфликти са 

вршњацима, конфликти са наставницима, потешкоће у учењу, ниску мотивисаност за учење, 

проблеми у комуникацији са родитељима, браћом, сестрама и сл. 

 

5. РАД СА РОДИТЕЉИМА 

 

Водила је евиденцију о раду са родитељима ученика. 

Била је континуирано у контакту са родитељима свих ученика са којима је обављала 

саветодавни рад. 

Посебан труд је уложен да одржи и надогради постојећу сарадњу са родитељима путем сталног 

педагошко-инструктивног рада са њима, размене искустава, заједничких састанака са 

директором школе. 

 

6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 

 

Психолог је у сарадњи са директором и стручним сарадницима школе учествовала у решавању 

специфичних проблема и потреба установе, затим учествовала у припреми извештаја, планова, 

пројеката и реализацији свих школских активности и решавању специфичних проблема и 

потреба школе. 

 

7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

 

Психолог је активно учествовала на седницима Наставничког и Одељењског већа. Активно је 

сарађивала са Стручним тимом за заштиту ученика од насиља, Стручним тимом за инклузивно 

образовање и Стручним тимом за професионалну оријентацију. 

 

8. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

Психолог је сарађивала са Центром за социјални рад, Домом здравља, локалном самоуправом, 

као и ИРК и другим установама које доприносе остваривању стандарда и постигнућа. Током 

године више пута психолог је одлазила у друге школе ради пружања саветодавне помоћи у раду 

са ученицима којима је потребна додатна подршка у учењу. 

 

9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМЕ ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

Психолог је ажурно водила документацију - дневну евиденцију, дневник рада психолога, 

извештај о раду, евиденција о раду са родитељима и наставницима, припреме за индивидуалне 

и групне третмане, стручно усавршавање праћењем стручне литературе, акредитованих 

семинара, разменом искуства са другим психолозима на подручју образовања, припремање и 

извођење радионице, документација о посећеним часовима редовне наставе. 

Психолог је учествовала као координатор школе у Међународном истраживању о грађанском 

образовању у модерном друштву (ICCS 2022), које је одржано 11. априла 2022. године, а у ком 

су учествовали ученици VIII-2 разреда. 

У склопу пројекта Премошћавање дигиталног јаза за најугроженију деца, урађен је план 

психосоцијалне подршке који је реализован током школске године. Планом су обухваћене 

радионице као и обележвање важних датума (Међународни Дан борбе против вршњачког 

насиља и многи други). 
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.  

                                                                                                        Психолог: Драгица Симић 

 

6.4.3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДЕФЕКТОЛОГА  

Извештај је сачињен на основу документције и оперативног плана рада дефектолога  у сладу са 

годишњим планом рада стручног сарадника дефектолога за школску 2021/2022. годину, што је 

евидентирано у следећим документима: развојни план школе, извештајима о раду школских 

тимова у којима је дефектолог активни члан, портфолио стручног усаваршавања, дневнику рада 

дефектолога и документације у раду са ученицима, наставницима и родитељима. 

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНОГ РАДА 

Учествовање у изради планских докумената школе и израђивање годишњег програма и 

опративних планова за свој рад, као и у припремању делова годишњег плана рада школе, 

посебно оних који се односе на планове и програме за рад са ученицима којима је потребна 

додатна образовна подршка. Учествовање у изради анекса школског програма за други, четврти 

и осми разред. 

Дефектолог је учествовао у изради индивидуалних образовних планова и у изради плана мера 

индивидуализације, као и пружању додатне подршке ученицима који се образују по ИОП-у. 

Учествовање у избору превенивних програма, програм заштите ученика од насиља, програм 

злоупотребе психоактивнх суптанци и других програма у складу са потребама ученика. 

Учествовао у писању Захтеви за ШУ Ваљево и МПНТР везаних за одобрење формирања 

одељења са мањим бројем ученика од прописаног у ОШ „Мића Станојловић“ Коцељева. 

Учествовање у изради документа “Оперативни план основне школе за организање и 

остваривање наставе  у основној школи  у школској 2021/2022. години.  

Активно учешће у организацији и реализацији полагања како пробног, тако и  завршног испита 

ученика осмог разреда ( дежурни наставник у процедури манипулације долазним и повратним 

материјалом на локације, израда Акционог плана за припрему и спровођење завршног испита 

за ученике којима је потребна додатна образовна подршка, израда потребне документације за 

афирмативне мере, попуњавање обрасца број 2 који се односи на податке о ученицима осмог 

разреда за које се прилагођавају услови и садржаји завршног испита, сарадња са Здравственом 

окружном комисијом). 

2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ  РАДА 

Континуирано је пратио и учествовао у вредновању примењених мера индивидуализације и 

ИОП-а за поједине ученике и предлагао мере за отклањање узрока школског неуспеха код 

ученика, систематски је пратио и усклађеност програмских захтева са рад са ученицима којима 

је потребна додатна образовна подршка. 

Дефектолог је систематски пратио и вредновао наставни процес. Пратио је и реализацију часа 

одељењског старешине, допунске, додатне и  ваннаставних активноти по утврђеном распореду. 
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Учешће у праћењу релизације “Оперативни план основне школе за организање и остваривање 

наставе  у основној школи  у школској 2021/2022. години.“ Пратио је постигнућа ученика у 

ваннаставним активностима, такмичењима, пробном и завршном испиту, прегледао је 

педагошку документацију, дневнике и планове рада и предлагао мере за њихово побољшање. 

Дефектолог у сарадњи са педагогом школе припремио и применио инструменте за 

самовредновање области Подршка ученика. Током маја месеца приступио обради добијених 

резултата и  заједно са педагогом школе сачинио документ „Извештај о самовредновању 

квалитета рада основне школе за школску 2021/2022. годину“. 

3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

У оквиру обуке „Унапређивање међупредметне компетенције ученика Одговоран однос према 

здрављу“ у сарадњи са професором разредне наставе Весном Ераковић („Здрав начин живота“) 

и наставником музичке културе Иваном Марковићем („Музика у служби психофизичког 

здравља“) током септембра месеца урађена је и припрема за часове у којима се види примена 

здравственог и родног питања. Радови поменутих колега су прослеђени надлежном просветном 

саветнику ШУ Ваљево уз сагласност да се уколико буду изабрани, њихови радови могу 

објавити јавно на интернет порталу пројекта. 

У оквиру обуке „Унапређивање међупредметне компетенције ученика Одговоран однос према 

здрављу“ дефектолог је реализовао и презентацију наставницима.  

Дефектолог је имао консултације са наставницима и пружао им је помоћ у раду са децом из 

осетљивих група.  

Иницирао је пружање стручне подршке наставницима у одабиру и адекватном коришћењу 

специфичних метода рада, као и помоћ у прилагођавању дидактичког материјала, простора 

потребама ученика са сметњама у развоју. 

Праћење и пружање помоћи наставницима приликом израде годишњих, оперативних и 

индивидуалних планова рада. Рад са наставницима у оквиру стручних већа. Анализирање 

реализације часова редовне наставе и других облика рада ии давање предлога за њихово 

унапређивање.  

Мотивисање наставника да се континуирано стручно усавршавају и професионално развијају.  

Рад на самоевалуацији наставника, стручних сарадника и ученика. 

У сарадњи са педагогом школе учествовао у припремању и реализацији појединих тема на 

часовима одељењске заједнице. 

Дефектолог је пружао помоћ око праћења напредовања ученика у складу са принципима 

формативног оцењивања уз наглашавање да уколико буду имали све податке о напредовању 

ученика (континуитет праћења резултата учења, квалитет и обим савладаности програмских 

садржаја у односу на очекиване исходе) имаће сигурну основу да изведу закључне оцене на 

крају наставне године. 

4. РАД  СА УЧЕНИЦИМА 
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Дефектолог је током септембра месеца спроводио дефектолошке и корективно стимулативне 

третмане, као и организовање заједничких активности на нивоу одељења ради побољшања 

социјализације ученика. 

Дефектолог је пратио и проучавао ученичке колективе, одељењске заједнице и пружао помоћ у 

отклањању проблема и формирању добре климе на нивоу одељења и школе.  

Континуирано је радио са ученицима који имају проблеме у породици (сиромаштво, болест 

родитеља , поремећени породични односи). 

Активно је учествовао у структуирању одељења првог разреда. 

Помоћ ученицима око разредних испита и подршка у реализацији програма професионалне 

оријентације. 

Са педагогом школе кроз часове одељењске заједнице припремљене су и реализоване  

презентације на теме:  

- „ Вршњачко насиље“ 

- „Пронађи себе, направи избор“. 

Учешће у реализацији пробног и завршног испита. 

 

5. РАД СА РОДИТЕЉИМА/ СТАРАТЕЉИМА 

Дефектолог је обављао саветодавне разговоре са родитељима ученика који имају различите 

тешкоће у развоју, учењу и понашању. На тај начин су и јачане компетенције родитеља да 

препознају и разумеју развојне потребе и проблеме своје деце. 

Родитељи су свакодневно могли да добију информације о напредовању деце. 

Рад са родитељима у циљу прикупљања података о ученицима. 

Оспособљавање родитеља за пружање помоћи деци у подстицању њиховог професионалног 

развоја, рад на професионалном информисању родитеља и плановима уписа. 

6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 

Дефектолог је у сарадњи са директором, помоћницима директора,  стручним сарадницима и 

педагошким асистентом учествовао у решавању специфичних проблема и потреба установе, 

затим учествовао у припреми извештаја, планова, пројеката и реализацији свих школских 

активности. Учествовао је у раду на унапређивању педагошке документације у установи.  

7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

Дефектолог је активно учествовао на седницима Наставничког и Одељењског већа. Активно је 

сарађивао са Стручним активом за развојно планирање,  Стручним тимом за заштиту ученика 

од насиља, Стручним тимом за инклузивно образовање, Стручним тимом за самовредновање, 

Тимом за професионалну оријентацију, Тимом за квалитетно образовање, Педагошким 
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колегијумом, Ученичким парламентом,  као и у раду свих осталих тимова установе који су 

формирани због остваривања одређеног задатка. 

Рад на пројекту „Квалитетно образовање за све“. 

У овиру пројекта „Премошћавање дигиталног јаза за најугроженију децу“ и подршка раду 

Клуба за учење дефектолог је током првог полугодишта започео обуку „Подршка ученицима 

из осетљивих група у дигиталном окружењу“ која траје 12 недеља (96 сати), а циљ обуке је 

унапређивање педагошких, методичких и психолошких компетенција и примена тих 

компетенција у игиталном окружењу, посебно у раду са ученицима из осетљивих група. 

8. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Дефектолог је сарађивао са Центром за породични смештај Ваљево, Центром за социјални рад 

Уб,  Центром за социјални рад Лазаревац, председником ИРК и другим установама које 

доприносе остваривању стандарда и постигнућа.  

Због пружања саветодавне помоћи у раду са ученицима којима је потребна додатна подршка у 

учењу дефектолог је контуирано одлазио у друга издвојена одељења. 

Активно је учествовао у раду Стручног актива стручних сарадника кроз размену искустава о 

планирању и реализацији рада школе у актуелним епидемиолошким условима. 

Дефектолог је активно учествовао у изради  дела документа „План јавног здравља општине 

Коцељева“ који се односи на основно образовање. 

9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМЕ ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Дефектолог је водио документацију - дневну евиденцију, дневник рада дефектолога, извештај 

о раду, евиденција о раду са родитељима и наставницима, стручно усавршавање праћењем 

стручне литературе, акредитованих семинара, разменом искуства са другим дефектолозима и 

стручним сарадницима на подручју образовања. Поседује лични план професионалног развоја, 

као и извештај о професионалном развоју. 

                                                                          Данијела Јанковић, стручни сарадник - дефектолог 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДЕФЕКТОЛОГА 

Извештај је сачињен на основу документације и оперативног плана рада дефектолога  у сладу 

са годишњим планом рада стручног сарадника дефектолога за школску 2021/2022. годину, што 

је евидентирано у следећим документима: развојни план школе, извештајима о раду школских 

тимова у којима је дефектолог активни члан, портфолио стручног усавршавања, дневнику рада 

дефектолога и документације у раду са ученицима, наставницима и родитељима. 

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

Учествовање у изради планских докумената школе и израђивање годишњег програма и 

оперативних планова за свој рад, као и у припремање делова годишњег плана рада школе , 
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посебно оних који се  односе на планове и програме за рад са ученицима којима је потребна 

додатна образовна подршка. 

Дефектолог је учествовао у изради индивидуалних образовних планова и пружању  додатне 

подршке ученицима који се школују по ИОП-у. 

Учествовање у избору превентивних програма, програм заштите ученика од насиља, програм 

злоупотребе психоактивних супстанци и други програми у складу са потребама ученика. 

Учествовао је у изради планова за корективно стимулативне третмане за ученике који су 

евидентирани као ученици са тешкоћама у учењу и као деца са потешкоћама у социјалном 

понашању. 

Учествовао у изради завршног испита за ученике који су по ИОП2. 

2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ  РАДА 

Континуирано је пратио и учествовао у вредновању примењених мера индивидуализације и 

ИОП-а  за поједине ученике и предлагао мере за отклањање узрока школског неуспеха код 

ученика.систематски је пратио и усклађеност програмских захтева за рад са ученицима којима 

је потребна додатна образовна подршка. 

3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

Дефектолог је имао консултације са наставницима и пружао им је помоћ у раду са децом из 

осетљивих група. Пружао подршку наставницима у раду са ученицима са сметњама у 

психофизичком и социјалом развоју.Иницирао  пружање стручне подршке наставницима у 

одабиру и адекватном коришћењу специфичних метода рада, као и помоћ у прилагођавању 

дидактичког материјала, простора и намештаја потребама ученика са сметњама у развоју. 

4. РАД  СА УЧЕНИЦИМА 

На почетку школске године дефектолог је извршио идентификацију ученика са проблемима у 

интелектуалном, сензомоторном и социјалном понашању и након тога је предузео низ мера за 

пружање подршке тим ученицима. 

Свакодневно је спроводио дефектолошке третмане у договору са родитељима и наставницима. 

Дефектолог је и спроводио корективно стимулативне третмане, као и организовање 

заједничких активности на нивоу одељења ради побољшања социјализације ученика. 

Праћење и проучавање ученичких колектива, одељењских заједница и пружање помоћи у 

отклањању проблема и формирању добре климе на нивоу одељења и школе је једна од области 

рада дефектолога у првом полугодишту. 

Континуиран рад са ученицима који имају проблеме у породици (сиромаштво, болест родитеља 

, поремећени породични односи). 

Активно је учествовао у структуирању одељења првог разреда. 

5. РАД СА РОДИТЕЉИМА 
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Дефектолог је обављао саветодавне разговоре са родитељима ученика који имају различите 

тешкоће у развоју, учењу и понашању. На тај начин су и јачане компетенције родитеља да 

препознају и разумеју развојне потребе и проблеме своје деце. 

Родитељи су свакодневно могли да добију информације о напредовању деце на индивидуалним 

третманима. 

6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 

Дефектолог је у сарадњи са директором и стручним сарадницима школе учествовао у решавању 

специфичних проблема и потреба установе, затим учествовао у припреми извештаја, планова, 

пројеката и реализацији свих школских активности.Учествовање у раду на унапређивању 

педагошке документације у установи. 

7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

Дефектолог је активно учествовао на седницама Наставничког и Одељењског већа. Активно је 

сарађивао са Стручним тимом за заштиту ученика од насиља , Стручним тимом за инклузивно 

образовање, као и у раду свих осталих тимова установе  који  су формирани ради остваривања 

одређеног задатка.  

8. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Дефектолог је сарађивао са Центром за социјални рад, Домом здравља, локалном самоуправом, 

као и председником ИРК и другим установама које доприносе остваривању стандарда и 

постигнућа. Током првог и другог полугодишта више пута дефектолог је одлазио у друга 

издвојена одељења ради пружања саветодавне помоћи у раду са ученицима којима је потребна 

додатна подршка у учењу. 

9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМЕ ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Дефектолог је водио документацију - дневну евиденцију, дневник рада дефектолога, извештај 

о раду, евиденција о раду са родитељима и наставницима, припреме за индивидуалне и групне 

третмане, стручно усавршавање праћењем стручне литературе, акредитованих семинара, 

разменом искуства са другим дефектолозима на подручју образовања, припремање и извођење 

радионица.  

                                                                                                  Дефектолог: Александар Пајић 

 

6.4.4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКАРА 

Време 

Реали-

зације 

Садржај/ 

Активност 
Начин остваривања активности 

 

Носиоци 

активности 

 

Начин 

праћења 

сеп
т
ем

б
а
р

 

-Планирање 

за школску 

2020/21.годин

у 

- Израда Годишњег плана рада 

школске библиотеке (План по 

областима рада и план по месецима) 

- Израда Школског програма 

библиотеке  

Директор, 

стручни 

сарадници, 

помоћници 

директора 

Увид у 

документаци

ју 
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- Израда месечног плана рада 

школске библиотеке за септембар 

-Рад на сређивању библиотеке за 

почетак нове школске године 

- Формирање библиотечке секције. 

- Обележавањ

е Дана 

писмености - 

8.септембар  

 

- Због актуелне ситуације са 

вирусом и због предузетих мера 

заштите наставника и ученика, ове 

године Дан писмености обележен је 

у просторијама наше школе . 

Учесници 

драмске и 

ликовне 

секције,наст

авница 

српског 

језика 

Татјана 

Јеремић, 

наставница 

ликовне 

културе 

Весна 

Поповић, 

школски 

библиотекар 

  

Фотографије 

и граничници 

за књиге које 

ће добити 

ученици 

првог разреда 

о
к

т
о
б
а
р

 

Дечја недеља 

и Дан школе 

Под слоганом "Поклон на дар" 

ученици 6. разреда и наставница 

Татјана Јеремић су традиционално у 

школској библиотеци обележили 

Дечју недељу презентујући дечја 

права и обавезе и своје литерарно 

стваралаштво. 

 

Дан школе обележен је свечано 

различитим активностима у оквиру 

школе 12.10.2021. године. Кроз 

књигу обавештења у свим 

одељењима прочитан је пригодан 

текст о дугогодишњој традицији 

школства у Општини Коцељева. 

Професор 

српског 

језика 

Татјана 

Јеремић, 

Наставница 

ликовне 

културе 

Весна 

Поповић, 

наставник 

музичке 

културе 

Иван 

Марковић 

библиотекар 

Фотографије

, дечји 

радови 

- 

Обележавање 

Међународног 

дана 

заштите 

животиња - 

4. октобар  

–  Обевљен је разгово у библиотеци 

са ученицима на тему "Мој ... (пас, 

мачка, папагај, коњ,...), ученици су 

читали песме  и приче о 

животињама . Направљен је пано са 

песмицама и илустрацијама ученика 

на тему ,,Мој љубимац“ 

Ученици 

млађих 

разреда, 

библиотека

р 

Фотографије

, 

извештај 
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- Сређивање и 

естетско 

уређење 

библиотеке 

Заједно са ученицима Библиотечке 

секције средили смо полице у 

библиотеци и оплеменили простор 

са неколико нових, занимњивих 

паноа. 

Учесници 

библиотечк

е секције, 

библиотека

р  

 

 

Увид 

посетиоца и 

корисника 

библиотеке, 

директора… 

н
о
в

ем
б
а
р

 

-Стручни 

послови 

-Издавање и враћање књига, -

Инвентарисање, сигнирање, 

класификација, каталогизација, 

отпис,  ревизија, сређивање и 

естетско уређење библиотеке, 

статистика 

 

 

Библиотека

р 

Увид 

директора 

-Обележавање 

Дана деце - 

20. новембар  

- Ученици из Продуженог боравка 

радили су ликовне радове на тему ,, 

Деца су украс света „ који красе 

зидове наше библиотеке. 

Ученици 

млађих 

разреда, 

Учитељи из 

дневног 

боравка 

библиотекар

, учитељи 

 

фотографије 

ја
н

у
а
р

 

- Учешће у 

активностим

а поводом 

обележавања 

Светог Саве 

-Стручни 

послови 

- Учешће у обележавању славе 

Светог Саве 

 

- Издавање и враћање књига, -

Инвентарисање,сигнирање, 

класификација, каталогизација, 

отпис,  ревизија, сређивање и 

естетско уређење библиотеке, 

статистика 

 

 

Библиотека

р, ученици 

и радници 

школе 

Извештај 

Увид 

директора 

ф
еб

р
у
а
р

 

- 

Обележавањ

е 

Међународно

г дана 

матерњег 

језика, 

21.фебруар 

 

 

- 

Обележавањ

– Разговор са ученицима о важности 

очувања језика и његове правилне 

употребе кроз предавања, трибине... 

 - Оганизовање креативне радионице 

на тему "Весела азбука" (сваки 

ученик на часу ликовног треба да 

уради по једно слово ћирилице од 

различитог материјала и различитом 

техником. 

 

-Писање порука о љубави, 

презентација најбољих радова са 

конкурса у Библиотеци. 

 

Библиотека

р, 

наставници 

српског 

језика, 

ученици 4. 

Разреда, 

библиотечк

а секција 

 

Библиотека

р, 

наставници 

страног 

језика, 

Фотографије 

Увид 

педагога, 

психолога, 

директора 
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е Дана 

заљубљених, 

14.фебруар 

 

 

 

 

наставници 

ликовног 

м
а
р

т
 

-Најбољи 

текст за 8. 

март 

- Креативна 

радионица 

„Рам за 

слику моје 

маме“ . 

-Стручни 

послови 

- Израђени су панои и изабрани 

најлепши радови. 

 

 

 

Ученици 

од 1.-

4.разреда, 

библиотека

р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а
п

р
и

л
 

- 

Обележавањ

е Светског 

дана дечије 

књиге -  2. 

априла 

-

Обележавањ

е Светског 

дана књиге и 

ауторских 

права, 

23.априла . 

-Пано – 

Шарени 

Ускрс. 

- Стручни 

послови 

- Урађене су креативне радионице 

на тему "Мој букмаркер". 

-Ученици од 5.-8. разреда урадили 

су паное. 

Ученици 

од 5.-

8.разреда, 

библиотека

р 

Фотографије 

панои 

Увид 

директора 

м
а
ј 

-Стручни 

послови 

- Издавање и враћање књига, -

Инвентарисање,сигнирање, 

класификација, каталогизација, 

отпис,  ревизија, сређивање и 

естетско уређење библиотеке, 

статистика 

-Направљен је  списак ученика по 

разредима који дугују књиге из 

претходних година. 

Библиотека

р 

Увид 

директора 
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Библиотекар: Снежана Ђурђевић 

 

6.4.5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ АСИСТЕНТА 

Педагошки асистент је  укључен у следеће активности: 

1. Сарадња са родитељима односно старатељима . 

2. Сарадња са ученицима. 

3. Сарадња са васпитачима и  наставницима. 

4. Сарадња са директором и стручним сарадницима. 

5. Присуствовање  часовима. 

6. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне 

самоуправе. 

7. Остало. 

1.Сарадња са родитељима  

Педагошки асистент је обилазио   ромске породице чија деца похађају школу , од  првог до 

осмог разреда. Сагледавао је њихову социјалну ситуацију, учествовао у разговору са 

ју
н

 

- Набавка 

књига – 

награда  

- Подела 

диплома и 

награда. 

-Израда 

Годишњих 

извештаја за 

школску 

2021/2022. 

годину и 

статистике. 

Писање награда и Диплома за 

ученике који су освојили прва три 

места на општ., окружном и 

републичком такмичењу и 

наставнике, који су се истакли у 

ваннаст. активностима.  

Израђен Годишњи извештаја 

библиотеке, 

-Израђен Годишњи извештај 

библиотечке секције. 

Библиотека

р, директор 

Извештај о 

додели 

диплома 

Увид 

директора, 

педагога 
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родитељима, анимирао родитеље да редовно шаљу децу у школу јер самим тим што ромска 

деца често одсуствују са часова, губе континуитет у раду.  Обавештавао родитеље о разним 

активностима која се одржавају у школи као и о оценама, тј. успеху, проблемима и понашању  

ученика у школи. Успостављена је добра комуникација педагошког асистента са родитељима.  

2.Сарадња са ученицима 

 Успостављена је добра сарадња са децом. Педагошки асистент је у периоду од септембра до 

децембра  текуће године, свакодневно  помагао деци у решавању домаћих задатака (деца од 

првог до осмог разреда). Сагледавао је проблеме које ромска  деца имају у школи и заједно 

покушавали да их реше. Ти проблеми су углавном слабе оцене и  понашање у школи и ван ње. 

3.Сарадња са васпитачима и наставницима  

Успостављена је добра сарадња са свим наставницима, одељенским старешинама, као и 

наставницима резредне наставе.  Педагошки асистент је у свакодневном контакту са њима,  

консултује се и договара  за предвиђени  рад са децом. 

4.Сарадња са директором и стручним сарадницима  

Остварена је одлична сарадња са педагогом, психологом и директором школе. Педагошки 

асистент је у свакодневном контакту са њима,  консултује се и договора  за предвиђени  рад са 

децом. 

5.Присуствовање  часовима 

-По  налогу заменице директора Биљане Андрић и по налогу наставника и учитеља мењао сам 

и присуствовао  часовима као вид подршке наставницима и учитељима. 

-Педагошки асистент је у неколико наврата држао наставу, тј. мењао учитеље у њиховом 

одсуству.  

6.Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне 

самоуправе 

-Сарадња са Центром за социјални рад. 

-Сарадња са Црвеним крстом . 

-Сарадња са  Општинском  управом  и учесник у писању „ЛОКАЛНОГ  АКЦИОНОГ  ПЛАНА 

ЗА РОМЕ“  

- Сарадња са Домом здравља у Коцељеви. 

7.Остало   

-Током полугодишта   односио  писани материјал ученицима који су били онлајн, а нису имали 

приступ микрософт тимсу и осталим платформама, а такође и односио материјал ученицима 

који су по ИОП-у. 

-По налогу разредних старешина и помоћника директора Биљане Андрић одлазио на терен, 

односно посећивао ученике због недолажења у школу, тј. због нередовности похађања наставе. 

Мере: 

У наредном периоду, педагошки асистент, пратиће децу и излазити на терен у посету 

породицама и присуствоваће часовима  како би увидео њихову активност и помогао им да 

редовније похађају наставу. 

Такође ће обилазити породице, уколико се за тим укаже потреба. 

                                                                                               

 Педагошки асистент:  Жељко Алексић 

 

7. ИЗВЕШТАЈ РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

 7.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА 

Помоћник директора: Оливера Дајић 
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У складу са законским одредбама, помоћник директора: организује, руководи и одговоран је 

за педагошки рад установе, координира рад стручних актива и других стручних органа 

установе, обавља друге послове, у складу са статутом установе. 

АВГУСТ -У сарадњи са директором утврђена организациона шема  рада школе 

у ванредним околностима према допису МПНТР; 

-Пружена помоћ у формирању одељења и евидентирању бројног 

стања ученика за потребе Годишњег плана рада школе и електронске 

базе ,,ЈИСП“; 

-Утврђивање броја  и састава група за извошење наставе према 

комбинованом моделу који је школа изабрала у ванредним 

околностима; 

 -Учествовање у изради распореда часова као и распореда 

дежурстава наставника; 

- Редовно уношење података у Школски летопис; 

- Одржавање Facebook странице школе; 

-Утврђивање броја  и састава група за изборне предмете и њихово 

уношење у електронску базу ,,ЈИСП“ и Годишњи план; 

-Учествовање у организовању седница стручних органа; 

- Вршен преглед педагошке документације и извештавање о 

евентуалним неправилностима; 

- Присуствовање стручним семинарима. 

СЕПТЕМБР - Учествовање у свечаном пријему ученика првог разреда; 

- Учествовање у изради задужења наставника за 40 часовну радну 

недељу; 

- Урађен јеловник за ђачку кухињу; 

- Вршена верификација глобалних и оперативних планова 

наставника; 

- Одржавана Facebook страница школе; 

- Уношени подаци у информациони систем ,,ЈИСП“; 

- Иницирано на раду Стручних актива; 

- Координирање  Активом за развој школског програма;  

- Праћен и верификован есДневник; 

- Урађен Годишњи извештај за школску 2020/21. годину; 

- Урађен Летопис за школску 2020/21. годину; 

- Подељени ученицима бесплатни уџбеници; 

- Координирање Мicrosoft Timsom; 

- Редовно уношени подаци у школски Летопис; 

- Сарадња са Домом здравља поводом систематског прегледа деце; 

-Редовно праћени захтеви  МПНР и редовно извршавани. 

ОКТОБАР - Учествовање у унапређивању организације обрaзовно-васпитног 

рада; 

- Праћени планови педагошко-инструктивног рада; 

- Вршена контрола вођења педагошке документације (матичне 

књиге за прошлу школску годину) и есДневника; 

- Извршен увид у рад разредних старешина, стручних актива, 

слободних активности ученика и секција; 

- Извршен предлог набавке опреме и наставних средстава за 

унапређење наставног процеса; 

- Одржавана Facebook страница школе; 

-Учествовање у планирању и реализацији Дечје недеље; 
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- Вођена евиденција школских, општинских и окружних такмичења 

ученика; 

- Учествовање у припреми активности за организацију и реализацију 

прославе Дана школе; 

- Координирање између ШЗММ „Диофант“ и компаније 

„Раух“ Србија која је стипендирала ученике наше школе за 

похађање онлајн додатне наставе из математике; 

- Урађен јеловник за ђачку кухињу; 

- Уношени подаци у информациони систем ,,Доситеј“; 

-Учешће у организацији распореда предавања, посета, систематских 

прегледа; 

- Организовање и присуствовање седницама Одељењског и 

Наставничког већа; 

- Пружена помоћ одељењским старешинама у изради распореда 

контролних и писмених задатака; 

- Координирање Мicrosoft Timsom; 

- Координирање Е-уџбеницима и дигиталним кодовима; 

- Учествовање у активностима Црвеног крста; 

- Редовно уношени подаци у Школски летопис; 

- Редовно праћени захтеви МПНР и редовно извршавани. 

НОВЕМБАР -Учествовање у организацији и раду Одељењских већа и 

Наставничког већа; 

-Анализирање успеха и изостајања ученика на крају првог 

класификационог периода од  1- 8. разреда (помоћ ПП служби); 

- Учествовањеу предлагању евентуалних мера за унапређење 

образовно-васпитног рада; 

- Одржавање Facebook странице школе; 

- Координирање Е-уџбеницима и дигиталним кодовима; 

- Вршена анализа и пружана помоћ у изради извештаја за потребе 

стручних органа; 

- Подршка за МICROSOFT TEAMS; 

- Уношени подаци у информациони систем ,,ЈИСП“; 

- Вршена контрола вођења педагошке документације и есДневника; 

-Према утврђеном распореду праћене ваннаставне активности и 

евидентирано  присуство ученика; 

- Учествовање у организацији семинара; 

- Урађен јеловник за ђачку кухињу; 

- Редовно уношени  подаци у Школски летопис; 

- Редовно праћени захтеви  МПНР и редовно извршавани. 

ДЕЦЕМБАР -  Учествовање у унапређивању организације обрaзовно-васпитног 

рада; 

- Вршење анализе и пружање помоћи у изради извештаја за потребе 

стручних органа; 

- Уношење података у информациони систем ,,ЈИСП“; 

- Вршење контроле вођења педагошке документације и есДневника; 

- Према утврђеном распореду праћење ваннаставних активности и 

евидентирање присуства ученика; 

- Урађен јеловник за ђачку кухињу; 

- Редовно уношени подаци у Школски летопис; 

- Одржавање Facebook странице школе; 

- Редовно праћени захтеви  МПНР и редовно извршавани. 
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ЈАНУАР -  Учествовање у унапређивању организације обрaзовно-васпитног 

рада; 

- Вршење анализе и пружање помоћи у изради извештаја за потребе 

стручних органа; 

- Координирање  Активом за развој школског програма;  

- Одржавање Facebook странице школе; 

- Вршена контрола вођења педагошке документације и есДневника; 

- Учествовање у организацији школске славе;  

- Према утврђеном распореду обилажене ваннаставне активности и 

евидентирано присуство ученика; 

- Урађен јеловник за ђачку кухињу; 

- Посећени часови наставника; 

- Редовно уношени  подаци у Школски летопис; 

- Присуствовање састанцима стручних Тимова и Актива и 

координирање Стручним активом за развој Школског програма;  

- Редовно праћени захтеви  МПНР и редовно извршавани; 

- Учествовање у изради Полугодишњег извештаја за текућу годину. 

ФЕБРУАР -  Учествовање у унапређивању организације обрaзовно-васпитног 

рада; 

- Редовно праћени захтеви  МПНР и редовно извршавани; 

- Учествовање у изради Полугодишњег извештаја за текућу годину; 

- Вршена контрола вођења педагошке документације и есДневника; 

- Редовно уношени  подаци у Школски летопис; 

- Учествовала у организацији Наставничког већа; 

- Одржавање Facebook странице школе; 

- Прикупљала документацију за бесплатне уџбенике: 

- Учествовање у организацији Општинских такмичења. 

МАРТ -  Учествовање у унапређивању организације обрaзовно-васпитног 

рада; 

- ОдржавањеFacebook странице школе; 

- Редовно уношени подаци у Школски летопис; 

-Редовно праћени захтеви  МПНР и редовно извршавани; 

- Вршење контроле вођења педагошке документације и есДневника; 

- Редовно уношени  подаци у Школски летопис; 

- Прикупљала документацију за бесплатне уџбенике: 

- Учествовање у организацији Општинских такмичења. 

АПРИЛ - ОдржавањеFacebook странице школе; 

- Редовно уношени подаци у Школски летопис; 

-Редовно праћени захтеви  МПНР везаних за новонасталу ванредну 

ситуацију и редовно извршавани; 

- Вршење контроле вођења педагошке документације и есДневника; 

- Учествовање у организацији пробног завршног испита; 

- Прикупљала документацију за бесплатне уџбенике: 

- Учествовање у организацији Окружних такмичења. 

МАЈ - Урађен списак уџбеника за наредну шклоску годину; 

- Уношење бесплатних уџбеника у информациони систем ,,Доситеј“; 

- Присуствовање састанцима стручних Тимова и Актива и 

координирање Стручним активом за развој Школског програма;  

- Редовно праћени захтеви  МПНР и редовно извршавани; 

- Одржавање Facebook странице школе; 

- Редовно уношени подаци у Школски летопис; 
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- Уношени подаци у информациони систем ,,ЈИСП“; 

- Подељене шифре за Е-учионицу; 

- Сарадња са Домом здравља поводом вакцинације деце; 

- Вршење контроле вођења педагошке документације и есДневника; 

 

ЈУН - Израда Годишњег Извештаја рада школе; 

- Учествовање у организацији и реализацији ЗИ; 

- Уношени подаци у информациони систем ,,ЈИСП“; 

- Одржавање Facebook странице школе; 

- Редовно уношени подаци у Школски летопис; 

- Организовање и присуствовање седницама Одељењског и  

Наставничког већа; 

- Вршење контроле вођења педагошке документације и есДневника; 

- Учествовање у унапређивању организације обрaзовно-васпитног 

рада. 

ЈУЛ - Израда Годишњег Извештаја рада школе; 

- Одржавање Facebook странице школе; 

- Редовно уношени подаци у Школски летопис; 

-Учешче у изради Ценуса за нову школску годину; 

- Набавка наставних средстава и школског намештаја за нову школску 

годину. 

 

Помоћник директора: Биљана Андрић 

 У складу са законским одредбама, помоћник директора: организује, руководи и одговоран је 

за педагошки рад установе, координира рад стручних актива и других стручних органа 

установе, обавља друге послове, у складу са статутом установе. 

Месец Активност 

Август -У сарадњи са директором утврђена је организациона шема  рада 

школе 

-Пружена помоћ одељењским старешинама у формирању одељења и 

евидентирању бројног стања ученика за потребе Годишњег плана рада 

школе  

- Пружање подршке помоћним раднцима у припремању школског 

објекта у ИО Драгиње и Свилеува за почетак нове школске године 

- Израда распореда рада и задужења помоћним радницима и домарима 

школе у ИО Драгиње и Свилеува 

 -Учешће у изради распореда часова као и распореда дежурстава 

наставника 

-Утврђен број  и састав група за изборне предмете  

-Присуство  седницама стручних органа 

-Учешће у изради Школског развојног плана 

-Израда плана професионалног развоја за школску 2021/2022.годину 

-Учешће у изради Годишњег програма за школску 2021/2022.годину 

-Сређивање педагошке документације и сравњење Матичних књига у 

ИО Драгиње и Свилеува 

-Вршен преглед педагошке документације и извештавано о 

евентуалним неправилностима 
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- Организовање младих волонтера на нивоу наше школе са циљем 

уређења и покретања рада школске библиотеке, као и пружања помоћи 

помоћним радницима у уређењу школског простора 

-Контрола спровођења препоручених мера заштите и дезинфекције 

школских просторија 

-Обезбеђивање поштовања правила понашања у дворишту и згради 

школе, и спровођења прописаних препорука 

-Организација,учешће и пружање неопходне подршке колегама и 

родитељима приликом пријема првака и петака 

-Пружање подршке родитељима и саветодавни рад на тему ,,корона 

вируса“ и како да заштитимо себе и друге; 

Септембар -Организовање образовно – васпитног процеса у складу са 

препорукама МПНТР и прилагођавање постојећих школских ресурса 

новонасталој ситуацији насталој услед ,,корона вируса“ 

-Пружање неопходне подршке наставницима око логовања на 

платформу Микрософт Тимс 

- Организован пријем првака и ученика петог разреда и пружање 

неопходне подршке наставницима и ученицима како би се што лакше 

уклопили у систем функционисања установе 

-Свакодневна сарадња са са родитељима и контрола снабдевености 

ученика неопходним школским прибором и уџбеницима 

-Свакодневна брига о безбедности ученика, нарочито ученика путника 

-Пружање подршке педагошком асистенту  

-Праћена редовна предаја глобалних и оперативних планова 

наставника и анализа истих у сарадњи са стручном педагошком 

службом 

-Ангажовање око замене одсутних колега заражених ,,корона 

вирусом“ или одсуства са наставе због изолације 

-Подршка наставницима око вођења есДневника 

- Ангажовање у пројекту ,,Премошћавање дигиталног јаза у Србији за 

најугроженију децу“   

-Планирање, организовање и учешће у раду Тима за професионално 

усавршавање 

-Прикупљање и обрада података из Личних планова професионалног 

развоја наставника и стручних сарадника 

 -Учешће на састанцима стручних органа 

-Пружање подршке педагошком асистенту у планирању и реализацији 

активности 

-Пружање неопходне подршке у спровођењу пројекта „Квалитетно 

образовање за све“ 

-Уређење школског хола и библиотеке 

- Уређење ентеријера школе 

-Свакодневна брига о безбедности ученика, наставника и осталих 

радника школе 

-Пружање подршке наставницима, ученицима и родитељима у 

коришћењу ИК технологија 

-Свакодневни саветодавни рад са ученицима и наставницима око 

спровођења препоручених мера заштите 

-Пружање непоходне подршке ученицима који наставу похађају по 

ИОП-у, као и њиховим родитељима и наставницима 
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-Саветодавни рад са ученицима који имају потешкоћа у учењу и 

владању, као и са њиховим родитељима и наставницима 

 

Октобар -Ангажовање око замене одсутних колега заражених ,,корона 

вирусом“ или одсуства са наставе због изолације 

-Припремљене активности за обележавање Дана школе  

-Учешће у планирању и реализацији Дечје недеље 

-Вршен преглед педагошке документације и извештавано о 

евентуалним неправилностима 

- Пружена помоћ одељењским старешинама у изради распореда 

контролних и писмених задатака и ваннаставних активности 

- Свакодневна сарадња сарадња са наставницима и одељењским 

старешинама у циљу решавања постојећих проблема као и 

саветодавни рад  ради побољшања успеха и владања ученика 

-Пружање непоходне подршке ученицима који наставу похађају по 

ИОП-у, као и њиховим родитељима и наставницима 

- Организовани разговори са ученицима који имају проблема у 

понашању и нередовном похађању наставе као и са њиховим 

родитељима,  у сарадњи са ПП службом 

-Саветодавни рад са ученицима који имају потешкоћа у учењу и 

владању, као и са њиховим родитељима и наставницима 

- Сарадња са школом за образовање одраслих „ Обреновац“ 

- Ангажовање око отварања Дигиталне библиотеке 

- Уређење ентеријера школе 

- Учествовање у организацији и раду Одељењских већа 

Новембар -Ангажовање око замене одсутних колега заражених ,,корона 

вирусом“ или одсуства са наставе због изолације 

-Саветодавни рад са ученицима који имају потешкоћа у учењу и 

владању, као и са њиховим родитељима и наставницима 

-Анализа успеха и понашања ученика на крају првог класификационог 

периода од 1. до 8. разреда  

-Учествовање у анализи и помоћи у изради извештаја за потребе 

стручних органа 

-Свакодневно пружање подршке ученицима, наставницима и 

родитељима у организацији и реализацији онлајн наставе  

-Пружање непоходне подршке ученицима који наставу похађају по 

ИОП-у, као и њиховим родитељима и наставницима 

-Вршен преглед педагошке документације и извештавано о 

евентуалним неправилностима као и есДневника 

- Сарадња са Црвеним крстом и младим волонтерима  

- Свакодневна сарадња са педагошким асистентом 

- Пружање неопходне помоћи ученицима путницима 

- Посете часовима 

-Свакодневно извештавање надлежних лица о здравственом стању 

наставника, ученика и њихових родитеља  

- Послови око организације рада Клуба за учење 

Децембар -Свакодневно пружање подршке ученицима, наставницима и 

родитељима у организацији и реализацији онлајн наставе за ученике 

који за то имају здравствену документацију 

-Ангажовање око замене одсутних колега заражених ,,корона 

вирусом“ или одсуства са наставе због изолације 
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- Пружање непоходне подршке ученицима који наставу похађају по 

ИОП-у, као и њиховим родитељима и наставницима 

- Сарадња са Црвенм крстом на организовању предавања ученицима у 

ИО Свилеува и Драгиње 

- Сарадња са школом за образовање одраслих „ Обреновац“ 

-Вршен преглед педагошке документације и есДневника и 

извештавано о евентуалним неправилностима 

-Посете часовима 

-Пружање подршке наставницима и ученицима око коришћења 

еучионице 

-Свакодневно извештавање надлежних лица о здравственом стању 

наставника, ученика и њихових родитеља 

- Свакодневна сарадња са педагошким асистентом 

-Учествовање у организацији и раду Одељењских већа  

-Анализа успеха и понашања ученика од 1. до 8. разреда на крају првог 

полугодишта  

-Учествовање у анализи и помоћи у изради извештаја за потребе 

стручних органа 

-Учешће у организацији и реализацији стручног професионалног 

развоја наставника 

-Послови око организације рада Клуба за учење 

Јануар 

 

-Учешће у организација рада школе у другом полугодишту школске 

2021/2022.године 

-Пружање подршке ученицима, наставницима и родитељима у 

организацији и реализацији онлајн наставе за ученике који због 

здравствених проблема наставу прате од куће  

-Пружање подршке помоћном особљу школе 

-Послови око координације Тима за професионални развој 

-Сређивање архивске грађе у ИО Свилеува 

-Организација и учешће у обележавању школске славе  

-Свакодневна сарадња са педагошким асистентом 

-Свакодневно извештавање надлежних лица о здравственом стању 

наставника, ученика и њихових родитеља 

-учешће у и ажурирању сајта наше школе 

-Пружање неопходне подршке наставницима, ученицима и 

родитељима око рада на платформи Микрософт Тимс и употребом 

других ИК технологија 

-Присуство јавним часовима  

-Пружање подршке стручним службама наше школе 

-Пружање подршке ученицима и наставницима у Клубу за учење и 

обављање осталих послова око пројекта ,,Премошћавање дигиталног 

јаза у Србији за најугроженију децу“ 

 

Фебруар 

 

-Свакодневно пружање подршке ученицима, наставницима и 

родитељима у организацији и реализацији онлајн наставе у ИО 

Свилеува и Драгиње 

-Послови око координације Тима за професионални развој 

-Сређивање архивске грађе у ИО Свилеува 

-Свакодневна сарадња са педагошким асистентом 

-Свакодневно извештавање надлежних лица о здравственом стању 

наставника, ученика и њихових родитеља 
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-Извршавање послова око слања штампаних материјала ученицима 

који наставу похађају онлајн 

-Ажурирање сајта наше школе 

-Пружање неопходне подршке наставницима, ученицима и 

родитељима око рада на платформи Микрософт Тимс и употребом 

других ИК технологија 

-Присуство јавним часовима 

-Пружање подршке стручним службама наше школе 

-Припремање услова уз поштовање свих епидемиолошких мера за 

организовану процену знања ученика који наставу похађају онлајн  

- Пружена помоћ одељењским старешинама у изради распореда 

контролних и писмених задатака 

- Свакодневна сарадња са наставницима и одељењским старешинама 

у циљу решавања постојећих проблема као и саветодавни рад  ради 

побољшања успеха и владања ученика 

- Организовани разговори са ученицима који имају проблема у 

понашању и нередовном похађању наставе као и са њиховим 

родитељима,  у сарадњи са ПП службом 

 

Март 

 

-Пружање подршке ученицима, наставницима и родитељима у 

организацији и реализацији онлајн наставе за ученике који због 

здравствених проблема наставу прате од куће  

-Пружање подршке помоћном особљу школе 

- Свакодневна сарадња са наставницима и одељењским старешинама 

у циљу решавања постојећих проблема као и саветодавни рад  ради 

побољшања успеха и владања ученика 

- Организовани разговори са ученицима који имају проблема у 

понашању и нередовном похађању наставе као и са њиховим 

родитељима,  у сарадњи са ПП службом 

-Ажурирање сајта наше школе 

-Пружање подршке ученицима и наставницима у Клубу за учење и 

обављање осталих послова око пројекта ,,Премошћавање дигиталног 

јаза у Србији за најугроженију децу“ 

-Сарадња са Црвеним крстом Коцељева 

-Пружање подршке наставницима и ученицима у реализацији 

такмичења 

-Учешће у реализацији пробног завршног испита за ученике осмог 

разреда 

-Посете часовима према распореду, анализа и саветодавни рад 

-Пружање подршке стручним службама наше школе  

-Извршавање осталих послова по налогу директора школе 

Април 

 

-Сарадња са представницима стоматолошке службе ДЗ Коцељева у 

пројекту ,,Осмехни се здраво“ 

-Спроведена акција у сарадњи са Црвеним крстом коцељева под 

називом ,,Крв живот значи“ 

- Сарадња са школом за образовање одраслих „ Обреновац“ 

-Уређење ентеријера и екстеријера школе 

-Свакодневно ангажовање у пружању подршке ученицима и 

наставницима у Клубу за учење 

-Рад у школској библиотеци 
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-Пружање подршке наставницима и ученицима у реализацији 

такмичења 

-Организовани разговори са ученицима који имају проблема у 

понашању и нередовном похађању наставе као и са њиховим 

родитељима,  у сарадњи са ПП службом 

-Пружање неопходне подршке и саветодавни рад са колегама 

почетницима у настави 

Мај  

 

-Учешће у организацији и спровођењу Кроса РТС-а 

-Послови око организације и реализације ђачких екскурзија 

-Ажурирање сајта наше школе 

-Сарадња са школом за образовање одраслих „ Обреновац“ 

-Сарадња са педагошким асистентом 

-Пружање неопходне подршке и саветодавни рад са колегама 

почетницима у настави 

-Свакодневно ангажовање у пружању подршке ученицима и 

наставницима у Клубу за учење 

-Рад у школској библиотеци 

-Пружање подршке наставницима и ученицима у реализацији 

такмичења 

-Организовани разговори са ученицима који имају проблема у 

понашању и нередовном похађању наставе као и са њиховим 

родитељима,  у сарадњи са ПП службом 

-Стручно усавршавање путем вебинара у циљу побољшања наставе и 

пружању квалитетније подршке наставницима, ученицима и 

родитељима  

- Свакодневна сарадња са наставницима и одељењским старешинама 

у циљу решавања постојећих проблема као и саветодавни рад  ради 

побољшања успеха и владања ученика 

-Свакодневна комуникација са родитељима у циљу решавања 

постојећих проблема 

-Мотивисање ученика за учење у циљу постизања бољих резултата на 

завршном испиту 

-Извршавање осталих послова по налогу директора школе 

Јун 

 

-Пружање неопходне подршке и саветодавни рад са колегама 

почетницима у настави 

-Организована посета цркви Вазнесења Господњег у Брдарици 

-Послови око организације и реализације ђачких екскурзија  

-Сарадња са школом за образовање одраслих „ Обреновац“ 

-Мотивисање ученика за учење у циљу постизања бољих резултата на 

завршном испиту 

-Свакодневно ангажовање у пружању подршке ученицима и 

наставницима у Клубу за учење 

-Рад у школској библиотеци 

-Организовање и спровођење разредних испита за ученике првог и 

другог образовног циклуса 

-Учешће и организација пробног тестирања ученика 4. и 7. разреда 

-Пружање помоћи наставницима око организовања припремне наставе 

-Ажурирање сајта наше школе 

-Учешће у реализацији завршног испита за ученике осмог разреда 

-Учешће и организација у реализацији Одељењских већа 
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-Учешће на скупу Сусрет представника 30 пројектних школа у оквиру 

пројекта ,,Премошћавање дигиталног јаза у Србији за најугроженију 

децу“ 

-Пружање подршке родитељима, ученицима и одељењским 

старешинама у попуњавању Листе жеља за упис у средњу школу 

-Координисање Тимом за професионални развој 

-Учешће у пословима око реализације АМРЕС мреже 

-Израда Годишњих извештаја   

-Сарадња са педагошким асистентом 

-Преглед електронских дневника према задужењу директора школе и 

подношење извештаја 

-Извршавање осталих послова по налогу директора школе 

Јул 

 

-Ажурирање сајта школе 

-Контролни преглед есДневника 

-Преглед Матичних књига и остале педагошке документације 

-Писање Годишњих извештаја на основу задужења 

-Извршавање осталих послова по налогу директора школе 

Август 

 

-Ажурирање сајта школе 

-Учешће у изради потребне документације за почетак нове школске 

године 

-Уређење ентеријера и екстеријера школе и припреме за почетак нове 

школске 2021/2022. године.  

-Извршавање осталих послова по налогу директора школе 

             8. ИЗВЕШТАЈ УПРАВНИХ  ОРГАНА ШКОЛЕ 

 8.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА      

      Дана 4.2.2022. године одржана је 15. редовна седница Школског одбора на којој је донета 

одлука о усвајању Извештаја о финансијском пословању  ОШ „Мића Станојловић“ број 1686/22 

од 31.1.2022. године и одлука о усвајању Финансијског плана ОШ „Мића Станојловић“ број 

1607/2022 од 11.1.2022. године.  

          На истој седници су усвојене Измене и допуне Годишњег плана рада ОШ „Мића 

Станојловић“ у Коцељеви за школску 2021/22. годину број 1678/2022 од 31.1.2022. године. 

          Исто тако су усвојени су и следећи извештаји: 

-Полугодишњи Извештај о раду ОШ „Мића Станојловић“ у Коцељеви број 1679/2022 од 

31.1.2022. године;  

-Полугодишњи Извештај о раду директора ОШ „Мића Станојловић“ број 1683/2022 од 

31.1.2022. године; 

Усвојена су и документа која се односе на јавне набавке и то: 

-План јавних набавки ОШ „Мића Станојловић“ број 14/2022 од 4.2.2022; 

-Интерни План набавки ОШ „Мића Станојловић“ број 21/2022 од 4.2.2022. године. 

          На 16. редовној седници Школског одбора која је одржана дана 8.4.2022. године усвојене 

су измене и допуне Годишњег плана рада ОШ „Мића Станојловић“ у Коцељеви број 267/22 од 

30.3.2022. године. Такође је усвојен Акциони план унапређивања резултата на завршном испиту 
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у школској 2021/2022. години ОШ „Мића Станојловић“ у Коцељеви број 315-1/2022 од 8.4.2022. 

године.  

         Пошто су усвојени нови закони који уређују област образовања потребно је да се и статут 

школе усклади са њима, тако да је на овој седници усвојен Статут ОШ „Мића Станојловић“ у 

Коцељеви број 316/22 од 8.4.2022. године.  

         Директору школе истиче мандат до краја школске 2021/2022. године, а закон предвиђа да 

се конкурс за директора школе расписује најраније шест, а најкасније четири месеца пре истека 

мандата, па је у складу са тим донета Одлука о расписивању конкурса за избор директора број 

319/2022 од 8.4.2022. године и Одлука о образовању комисије за избор директора број 318/2022 

од 8.4.2022. године.  

           На ванредној седници школског одбора која је одржана дана 9.5.2022. године донета је 

одлука о учешћу школе у реализацији пројекта „Унапређени равноправни приступ и завршавање 

предуниверзитетског образовања за децу којој је потребна додатна образовна подршка“ (скраћени назив 

„Учимо сви заједно“) који спроводи МПНТР и УНИЦЕФ уз подршку Европске уније. 

           Седамнаеста редовна седница Школског одбора одржана је дана 20.5.2022. године и на њој су 

усвојене Измене и допуне Годишњег плана рада ОШ „Мића Станојловић“ у Коцељеви за школску 

2021/22. годину број 489/22 од 20.5.2022. године. 

           Усвојене су Измене и допуне Пословника о раду Школског одбора ОШ „Мића 

Станојловић“ у Коцељеви број 488/22 од 20.5.2022. године, као и Измене и допуне Пословника 

о раду Наставничког већа ОШ „Мића  Станојловић“ у Коцељеви број 487/22 од 20.5.2022. 

године. 

           Дана 26.5.2022. године одржана је 18. редовна седница Школског одбора на којој су се 

чланови Школског одбора изјашњавали о предложеним кандидатима за директора школе. 

Након тајног изјашњавања сачинили су образложену листу кандидата који испуњавају услове 

за избор директора ОШ „Мића Станојловић“ у Коцељеви број 528/22 од 30.5.2022. године и 

предлог за избор директора ОШ „Мића Станојловић“ број 530/22 од 30.5.2022. године. 

          Ванредна седница Школског одбора ОШ „Мића Станојловић“ у Коцељеви одржана је 

дана 15.6.2022. године и на њој је донета одлука о отварању издвојеног одељења ШОМО „Петар 

Стојановић“ из Уба број 637/22 од 16.6.2022. године. 

          На 19. редовној седници Школског одбора одржаној дана 22.6.2022. године усвојене су 

Измене и допуне Финансијског плана ОШ „Мића Станојловић“ у Коцељеви за 2022. годину 

број 679/22 као и Измене и допуне Плана набавки ОШ „Мића Станојловић“ у Коцељеви за 2022. 

годину број 679-1/22 од 22.6.2022. године због повећања средстава потребних за набавку огрева 

за потребе школе. 

           Усвојене су измене и допуне следећих школских докумената са новодонетим прописима 

у области образовања: 

-Измена Пословника о раду ученичког парламента ОШ „Мића Станојловић“ у Коцељеви број 

675/22 од 22.6.2022. године; 

-Измене Правилника о избору ученика генерације ОШ „Мића Станојловић“ у Коцељеви број 

676/22 од 22.6.2022. године; 
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-Измене Правилника о организацији и раду библиотеке ОШ „Мића Станојловић“ у Коцељеви 

број 677/22 од 22.6.2022. године; 

-Измене и допуне Правилника о васпитно-дисциплинској одговорности ученика ОШ „Мића 

Станојловић“ у Коцељеви број 678/22 од 22.6.2022. године; 

-Измене Развојног плана за период 2020-2025. година ОШ „Мића Станојловић“ у Коцељева број 

686/22 од 22.6.2022. године. 

На истој седници је усвојен Школски програм ОШ „Мића Станојловић“ Коцељева за период 

2022-2026. година. 

              Двадесета редовна седница Школског одбора одржана је дана 7.7.2022. године и на њој 

је усвојен Извештај о самовредновању квалитета рада ОШ „Мића Станојловић“ у Коцељеви за 

школску 2021/2022. годину број 850/22 од 7.7.2022. године. 

               На истој седници су усвојене измене и допуне следећих школских докумената како би 

се она ускладила са новим прописима: 

-Измене и допуне Правила понашања у Основној школи „Мића Станојловић“ у Коцељеви број 

837/22 од 7.7.2022. године; 

- Измене и допуне Правилника о испитима ОШ „Мића Станојловић“ у Коцељеви број 838//22 

од 7.7.2022. године; 

- Измене Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности запослених ОШ  „Мића 

Станојловић“ у Коцељеви број 839/22 од 7.7.2022. године; 

- Измене и допуне Правила понашања у Основној школи „Мића Станојловић“ у Коцељеви број 

837/22 од 7.7.2022. године; 

- Измене Правилника о начину евидентирања и праћења друштвено корисног односно 

хуманитарног рада и извештавања о његовим ефектима ОШ „Мића Станојловић“ у Коцељеви 

број 840/22 од 7.7.2022. године; 

- Измене Правилника о начину управљања и коришћења службених и приватних аутомобила у 

службене сврхе  ОШ „Мића Станојловић“ у Коцељеви број 841/22 од 7.7.2022. године; 

- Измене Правилника о заштити и безбедности ученика ОШ „Мића Станојловић“ у Коцељеви 

број 847/22 од 7.7.2022. године; 

- Измене Правилника о организацији рада и систематизацији послова ОШ „Мића Станојловић“ 

у Коцељеви број 843/22 од 7.7.2022. године; 

- Измене Правилника о похваљивању и награђивању ученика ОШ „Мића Станојловић“ у 

Коцељеви број 844/22 од 7.7.2022. године; 

- Измене Правилника о поступку унутрашњег узбуњивања у ОШ „Мића Станојловић“ у 

Коцељеви број 845/22 од 7.7.2022. године; 

- Измене Програма заштите од насиља, злостављања и занемаривања у ОШ „Мића 

Станојловић“ у Коцељеви број 846/22 од 7.7.2022. године; 

- Измене Правилника о похваљивању и награђивању запослених ОШ „Мића Станојловић“ у 

Коцељеви број 842/22 од 7.7.2022. године; 
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Ванредна седница Школског одбора одржана је дана 14.7.2022. године и на њој је именована 

комисија за формирање технолошких вишкова и усвојене су измене плана јавних набавки. 

 

9. ИЗВЕШТАЈ САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА 

9.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА 

Време 

реализације 
Програмски садржаји: 

 
Закључци: 

9.9.2021. 1. Конституисање Савета 

родитеља за школску 

2021/2022. годину и избор 

председника Савета родитеља 

и замена председника; 

 

2. Усвајање пословника о раду 

Савета родитеља; 

 

3. Отварање понуда и 

доношење Одлуке о избору 

осигуравајућег друштва за 

осигурање ученика у школској 

2020/2021 години; 

 

4. Предлог ученичких давања 

за школску 2020/21 годину; 

 

 

 

5. Предлагање и избор члана 

Савета родитеља за 

представника и заменика за 

Локални Савет родитеља; 

 

6. Разматрање извештаја о 

резултатима разредног и 

завршног испита за школску 

2020/21. годину; 

 

 

 

7. Разматрање Извештаја о 

раду школе за школску 

2020/21. Годину; 

 

 

 

 

8. Разматрање Летописа школе 

за школску 2020/21. годину; 

1. На коститутивној седници Савета 

родитеља, која је одржана дана 

9.9.2021. године у 16 часова 

једногласном одлуком изабран је 

председник и заменик Савета 

родитеља. 

2. Пословник о раду Савета родитеља 

је једногласно усвојен. 

 

3. Отворене су и прочитане понуде 

које су стиле од осигуравајућих 

друштава. Као најповољнија понуда 

једногласно је изабрана понуда 

компаније „Дунав осигурање“. 

 

4.Предлог ученичких давања за 

школску 2021/2022. годину је да 

износе 1.000,00 динара. Предлог за 

ученичка давања је једногласно 

усвојен. 

5. Једногласно су усвојени и предлози 

за представника и заменика за 

Локални Савет родитеља. 

 

 

6. Директор школе Соња Поповић 

упознала је чланове Савета родитеља 

са Извештајем о резултатима 

разредног и завршног испита за 

школску 2020/21. годину. Извештај је 

разматран од стране чланова Савета 

родитеља. 

7. Директор школе Соња Поповић 

упознала је чланове Савета родитеља 

са Извештајем о раду школе за 

школску 2020/21. годину. Извештај је 

разматран од стране чланова Савета 

родитеља. 

 

8. Представљен је Летопис школе за 

школску 2020/21. годину путем видео 
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9. Разматрање Извештаја о 

раду директора школе за 

школску 2020/21. годину; 

 

 

 

 

10. Разматрање предлога 

Годишњег плана рада школе за 

школску 2021/22. годину; 

 

11. Разматрање предлога 

Измена и допуна Школског 

програма за школску 2021/22. 

годину; 

 

12. Разматрање Извештаја о 

самовредновању квалитета 

рада школе у школској 

2020/2021. години; 

 

13. Разматрање Извештаја о 

остварености Плана 

унапређивања наставе за 

школску 2020/2021. годину; 

 

 

14. Разматрање Плана 

унапређивања наставе за 

школску 2021/2022. годину; 

 

15. Разматрање Извештаја о 

стручном усавршавању за 

школску 2020/21. годину; 

 

 

 

16.Разматрање Плана стручног 

усавршавања за школску 

2021/22. годину; 

 

17. Разматрање извештаја о 

реализацији ШРП за школску 

2020/21. годину; 

 

 

18. Разматрање Плана ШРП за 

школску 2021/22. годину; 

пројекције. Летопис је разматран од 

стране чланова Савета родитеља. 

 

9. Директор школе Соња Поповић 

упознала је чланове Савета родитеља 

са Извештајем о раду директора за 

школску 2020/21. годину. Извештај је 

разматран од стране чланова Савета 

родитеља. 

 

10. Предлог Годишњег плана рада за 

школску 2021/22. gодину је разматран 

од стране чланова Савета родитеља. 

 

11. Чланови Савета родитеља су 

упознати са Изменама и допунама 

Школског програма за школску 

2021/22. годину. 

 

12.Извештај је разматран од стране 

чланова Савета родитеља. 

 

 

 

13. Директорка школе упознала је 

чланове Савета са Извештајем о 

остварености Плана унапређивања 

наставе за школску 2020/2021. 

годину; 

 

14. Извештај је разматран од стране 

чланова Савета родитеља. 

 

. 

15. Директор школе Соња Поповић 

упознала је чланове Савета родитеља 

са Извештајем о стручном 

усавршавању за школску 2020/21. 

годину. 

 

16. План стручног усавршавања за 

школску 2021/22. годину је разматран 

од стране чланова Савета родитеља. 

 

17. Директор школе Соња Поповић 

упознала је чланове Савета родитеља 

са Извештајем о реализацији ШРП за 

школску 2020/21. годину. 
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19. Разматрање Извештаја о 

екскурзијама и настави у 

природи за школску 2020/21. 

годину; 

 

 

20. Разматрање и давање 

сагласности на Програм 

екскурзија и наставе у природи 

за школску 2021/22. годину; 

 

21. Организација и реализација 

наставе у складу са 

Упутствима МПНТР и 

Оперативним планим школе уз 

поштовање свих здравствено-

хигијенских мера; 

 

 

22. Општа сагласност; 

 

 

 

 

 

 

23. Текућа питања и предлози; 

18. Годишњи План ШРП за школску 

2021/22. годину разматран је од 

стране чланова Савета родитеља. 

 

19. Због ванредне ситуације  

екскурзије није било могуће одржати 

по планираном распореду. Извештај 

је разматран од стране чланова Савета 

родитеља. 

 

20. Савет родитеља је једногласно дао 

сагласност на Програм екскурзија и 

наставе у природи за школску 

2021/22. годину. 

 

21. Директор школе Соња Поповић 

упознала је чланове Савета родитеља 

са организацијом и реализацијом 

наставе у складу са Упутствима 

МПНТР и Оперативним планом 

школе уз поштовање свих 

здравствено-хигијенских мера. 

 

22. Предложено је да свим се свим 

родитељима да на потпис генерална 

сагласност за све активности које су 

планиране Годишњим планом рада. 

Једногласно је усвојен предлог 

генералне сагласности.  

 

23. Других питања и предлога није 

било. 

10.2020.  Седница је због 

епидемиолошке ситуације 

одржана преко апликације 

Вајбер  

1.Извештај о раду Тима за 

заштиту ученика од насиља; 

 

 

 

 

2. Измене и допуне школског 

календара; 

 

 

 

 

3.Текућа питања. 

 

 

 

 

 

1.Чланови Савета родитеља упознати 

су са обукама за родитеље о 

превенцији насиља у школама под 

називом ,, Чувам те,,. Члановима је 

прослеђен и линк за приступ обукама. 

 

2.За сада нема измена школског 

календара за 2021/22. годину . 

Директорка школе подсетила је 

родитеље о битним датумима током 

школске 2021/2022. године , 

распустима и радним данима. 

3. Организовани одлазак ученика у 

Српско народно позориште.. 
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18.1.2022. 1.Организација екскурзија и 

наставе у природи; 

 

 

 

 

2. Избор уџбеника за наредну 

школску годину; 

 

 

 

3. Успех и дисциплина ученика 

на крају првог полугодишта; 

 

 

4. Избор кључне области 

самовредновања рада школе за 

школску 2021/2022. годину; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5. Анализа процеса рада од 

почетка школске године – 

тешкоће, препреке, предлози за 

унапређење; 

 

6. Светосавска прослава -

Школска слава; 

 

 

7.Договор о организацији и 

полагању пробног завршног 

испита; 

 

 

 

1.Чланови Савета упознати са 

органзацијом екскурзије и понудама у 

школској 2021/2022. години и 

сагласни су са ценом дневница по 

ученику. 

2. Закључак је да за следећу годину 

остају исти уџбеници као ови које 

користимо у овој 

школској години. 

 

3. Чланови Савета родитеља упознати 

са успехом и дисциплином ученика на 

крају првог полугодишта. 

 

4.За школску 2021/2022. годину 

одлучили смо да вреднујемо две 

области:  

Подршку ученицима и Наставу и 

учење. У другој области 

анализираћемо стандарде који су у 

претходном процесу самовредновања 

оцењени као слабији: 

2.2. Наставник прилагођава рад на 

часу образовно-васпитним потребама 

ученика 

2.3. Ученици стичу знања, усвајају 

вредности, развијају вештине и 

компетенције на часу. Поступци 

вредновања су у функцији даљег 

учења. 

 

5. Анализиран је процес рада од 

почетка школске године – тешкоће, 

препреке, предлози за унапређење. 

 

6.Чланови Савета упознати са 

планираним активностима и 

начинима одржавања Школске славе. 

 

7.Пробни завршни испит биће 

реализован у склду са упутствима 

МПНТР. Планиран је 25.и 26. марта 

2022. године ( петак и субота). 
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8. Пројекти у којима учествује 

школа; 

 

9.Праћење и утврђивање 

резултата рада ученика 

( такмичења, конкурси); 

 

 

 

 

 

 

10. Текућа питања; 

8.Чланови Савета упознати са 

пројектима у којима школа учествује. 

 

9. Велики број наших ученика, а 

самим тим и наставника узео је 

учешће на такмичењима, смотрама и 

конкурсима који су до сада 

организовани и постизали су врло 

запажене резултате. 

 

 

10. Додатних питања није било. 

5.4.2022. 1. Измене и допуне  

Пословника о Савету 

родитеља; 

 

 

2.Разматрање извештаја са 

пробног завршног испита ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. План унапређивања 

резултата на завршном испиту 

1.Чланови Савета родитеља 

упознатуи су са Изменама и допунама 

Пословника о Савет родитеља и 

једногласно су се сложили са њима. 

 

2.Директорка школе је саопштила да 

је  Пробни завршни испит реализован 

по важећем Школском календару за 

школску 2021/2022. годину 25. и 26 

марта у просторијама матичне школе 

у складу са дописима  и упутствима 

ШУ Ваљево. Укупан број ученика на 

јединственом списку ученика је 107, 

од тога 3 ученика ИОП 2 и 7 ученика  

ИОП 1 за које је организована 

подршка. У 8 учионица дежурао је по 

један наставник и подршка у 

учионицама где су ученици који се 

образују по ИОП-у. 

Детаљна анализа резултата саставни 

је део записника Стручних већа из 

области предмета. Све области које 

нису добро урађене саставни су део 

Плана  унапређивања резултата на 

завршном испиту ОШ ,,Мића 

Станојловић“ за  школску  2021/2022.  

Процена и наставника и ученика је да 

је тест био лак и да треба наставити 

рад на часовима припремне наставе.  

 

3. Све области које нису добро 

урађене саставни су део Плана  
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ОШ,,Мића 

Станојловић“ Коцељева за 

школску 2021/2022. годину; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Разматрање Измена и 

допуна Годишњег плана рада 

школе за школску 2021/2022. 

годину; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Учествовање у 

поступку избора уџбеника; 

унапређивања резултата на завршном 

испиту ОШ ,,Мића Станојловић“ за  

школску  2021/2022. Директорка 

школе је истакла да се припрема 

ученика мора организовати у складу 

са Законом. Школа може да 

организује припрему током другог 

полугодишта осмог разреда , а дужна 

је да организује припрему десет дана 

пре полагања испита у трајању од 

најмање два часа дневно из предмета 

који су обухваћени полагањем. 

У оквиру пројекта ,, Премошћавање 

дигиталног јаза за најугроженију децу 

Србије,, са циљем  подршке 

ученицима у учењу, у нашој школи од 

прошле школске године,  

функционишу Клубови учења. На 

сваком класификационом периоду  

слали смо детаљне  извештаје Центру 

за образовне политике Републике 

Србије. У претходној години 

реализовали смо део  припремне 

наставе, уз велико задовољство 

ученика и наставника. Ове године у 

Клубовима учења  реализују  се и  

остали облици наставе, а посебан 

акценат у наредном периоду биће 

стављен на часове припремне н 

аставе. 

4. Измене и допуне Годишњег плана 

рада школе за школску 2021/2022. 

годину врше се увек када дође до 

промена у неком делу плана. Чланови 

Савета родитеља су упознати са 

изменама и допунама и разлозима 

због којих је до њих дошло . У овом 

записнику неће се детаљно 

образлагати. Разматране су и 

једногласно усвојене  Измене и 

допуне Годишњег плана рада школе 

за школску 2021/2022. годину . 
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6.Текућа питања. 

 

 

 

5. У складу са  Законом о уџбеницима 

и на основу Каталога уџбеника за 

школску 2022/2023. годину Стручна 

већа разредне наставе и Стручна већа 

из области предмета извршили су 

избор уџбеника који ће разматрати и 

усвајати стручни и саветодавни 

органи школе. 

Уџбеници за 4. и 8. разред су прошле 

школске године изабрани на период 

од годину дана и коришћени су у овој 

школској години. Стручна већа 

предлажу да се потврди тај избор 

уџбеника на период од четири године. 

Није било предлога да се мења нешто 

од уџбеника за остале разреде. 

Одлука ће у законском року бити 

достављена ШУ Ваљево а спискови 

уџбеника бити истакнути на огласним 

таблама и сајту школе. 

Захтев Савета родитеља  био је да се 

користе исти уџбеници и у наредним 

годинама због могућности 

наслеђивања истих у породицама са 

више деце. 

Родитељи су упознати са избором 

уџбеника и једногласно су се сложили 

са тим. 

 

6. Чланови Савета родитеља упознати 

су да ће се у наредном периоду , по 

истеку мандата директора школе, 

поново бирати директор за наредни 

период. У току је припрема 

докумената за Конкурс за избор 

директора школе . 

 

13.6.2022. 1. Предлог родитеља 

посматрача приликом 

спровођења завршног испита у 

јуну 2022.године; 

 

 

 

1. Директорка школе Соња Поповић 

упознала је преко Вајбер групе све 

чланове Савета родитеља о предлогу 

родитеља посматрача приликом 

спровођења завршног испита. 
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2.Организација матуре за 

ученике 8.разреда; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Фотографисање ученика по 

школама и фотографисање 

матуре – избор фотографа; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Иницијатива за отварање 

издвојеног одељења Школе за 

основно музичко образовање ,, 

Петар Стојановић“ из Уба; 

Није било заинтересованих родитеља 

за посматрача приликом спровођења 

завршног испита. 

 

2. Састанку је присуствовао по један 

представник родитеља и одељењске 

старешине осмог разреда. 

Директорка школе Соња Поповић 

упутила је родитеље да се на основу 

Закона о основном образовању члан 

39, матура може организовати у 

просторијама школе или у установама 

културе у сарадњи са локалном 

самоуправом. У локалној самоуправи 

не постоји установа културе у којој би 

било могуће организовати прославу 

матуре. Договор је да се матура одржи 

у просторијама матичне школе. 

 

3. Директорка школе Соња Поповић 

упознала је чланове Савета родитеља 

да избор фотографа није јавна 

набавка, јер је у питању мала 

вредност. Стигле су две понуде 

фотографа: 

- FOTO BORA R – Коцељева 

- PR ,, BUCKO -1“ – Коцељева 

Представници родитеља су се 

једногласно изјаснили да 

фотографисање матуре изведе PR ,, 

BUCKO -1“ – Коцељева. 

 

4. Због великог броја заинтересованих 

ученика из Коцељеве да се додатно 

музички образују а нису то у 

могућности, родитељи су покренули 

иницијативу за отварање издвојеног 

одељења Школе за основно музичко 

образовање ,, Петар Стојановић“ из 

Уба. 

 

10. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 
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Ученички парламент чине по два представника сваког одељења седмог и осмог разреда основне 

школе. На почетку  школске 2021/2022. године свака одељењска заједница ученика седмог и 

осмог разреда  изабрала је по два ученика који ће их представљати у парламенту. Парламент 

броји 28 чланова и одржао је пет састанака у току школске године. На првој седници  изабрано 

је  руководство, представници за тимове и школски одбор, усвојен програм рада и Пословник 

о раду парламента. На следећој седници чланови су упознати  са школским документима 

(Школски програм, Годишњи план рада школе, Развојни план школе, Извештај о 

самовредновању рада школе). 

У току школске године чланови парламента су на састанцима износили своје идеје и у складу 

са Пословником о раду парламента дискутовали и расправљали о бројним питањима везаним 

за боље услове рада у школи.На састанцима парламента анализиран је успех ученика на крају 

класификационих периода и договарали се о различитим видовима подршке ученицима (бољи 

ученици помажу слабијима,допунска настава,сарадња са родитељима,сарадња са пп 

службом...). Ученицима су представљени  резултати са пробног  испита и план припремања за 

завршни испит, као и резултати такмичења. Чланови парламента су учествовали у обележавању 

Дана школе, Дечје недеље и самовредновању рада школе. Упознати су са извештајем о 

спроведеном самовредновању. Хуманитарани рад је остварен кроз прикупљање средстава за 

помоћ ученицима којима је била потребна. На састанцима парламента разговарало се и о другим 

битним питањима за ученике као што је: професионална оријентација,безбедност ученика, 

видови подршке за поједине ученике и низ других питања. На иницијативу парламента одржана 

је заједничка журка крајем полугодишта и прослава матуре у школи за ученике осмих разреда. 

На крају школске године анализиран је рад парламента.Чланови парламента су добро оценили 

рад парламента. 

 

11. ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ 

На почетку школске 2021/2022. године, програм професионалног развоја смо планирали тако 

да се очува здравље наставника, стручних сарадника, ученика и родитеља, и да се 

професионални развој одвија у континуитету, да се квалитет наставе одржи на постојећем 

нивоу и да се, ако је то могуће, побољша. Већ на почетку школске године смо се суочили са 

проблемом обољевања колега од корона вируса или изолацијом због обољевања чланова 

њихових породица. То је у самом старту узроковало померање планираних активости и 

продужетак рокова за њихову реализацију. Одржан је квалитет наставе, како непосредне, тако 

и онлајн, која је реализована за ученике којима је била неопходна. Настављене су обуке које су 

од јавног значаја и које су планиране од стране МПНТР и ЗУОВ-а, и предвиђене су за 

наставнике и стручне сараднике који нису прошли ове обуке.  Прикупљени су и анализирани 

Годишњи извештаји наставника и стручних сарадника за школску 2020/2021. годину као и  

Лични планови стручног усавршавања за школску 2021/2022. годину са малим кашњењем, због 

померања рокова због оболевања колега и изолације и измена у Календару образовно - 

васпитног рада основне школе за школску 2021/2022. годину. Успешно су реализоване скоро 

све предвиђене активности које су и планиране за реализацију. Прикупљени су и  анализирани 

Лични планови стручног усавршавања за школску 2021/2022. годину, на основу чега су 

предложени и изабрани семинари које ће наставници и стручни сарадници похађати. При 

избору семинара је вођено рачуна да се испоштује потреба наставника и стручних сарадника 
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наше школе за унапређењем компетенција из области информатичке писмености, препорука 

колега из ПП службе и Извештаја екстерне инспекције и њихових препорука. 

            Обрадом прикупљених података из Личних планова наставника и стручних сарадника, 

добијени су подаци који се тичу професионалног напредовања наставника и стручних 

сарадника ван установе и у установи, и саставни су део посебног документа „Извештај о 

професионалном развоју наставника и стручних сарадника ОШ „Мића Станојловић“ Коцељева 

за школску 2021/22. годину“. 

Професионални развој наставника и стручних сарадника реализован је у складу са планом и 

епидемиолошком ситуацијом.  

                                                                                               Помоћник директора: Биљана Андрић 

12. ИЗВЕШТАЈ O РЕАЛИЗАЦИЈИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НОВИНАРСКЕ СЕКЦИЈЕ 

Новинарска секција се током школске године бавила упознавањем ученика са техникама 

писања новинарског текста, као и прикупљањем материјала који ће бити објављен у 

школском часопису. Чланови секције су упознати са различитим облицима новинарског 

изражавања. План је да био да се радови ученика објаве у школском часопису у току другог 

полугодишта, али нажалост није реалишован. 

 Новинарска секција (извештај реализације за прво полугодиште) 

Наставни 

период 

Садржај 

рада 

Облици 

рада 

Средства 

рада 

Методе 

Рада 

Носиоци 

задатака 

Начин 

реализ

ације 

сетембар 1.Избор 

руководств

а секције 

2.Формира

ње радих 

група   

Фронт. 

Индив. 

Групни 

рад у 

паровима 

 

Свсека, 

оловка, 

компјутер 

 

 

Разговор 

 

Чланови 

секције 

 Актив 

реализо

вано 
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Октобар 3.Упућива

ње ученика 

у писање 

новинских 

текстова 

4.Упућива

ње ученика 

у писање 

критика   

Фронт. 

Индив. 

Групни 

рад у 

паровима 

 

Свсека, 

оловка, 

компјутер 

 

Разговор

, писање 

тексова 

 

Чланови 

секције 

 Актив 

реализо

вано 

Новембар 5.Упознава

ње са 

облицима 

новинарско

г 

изражавањ

а 

6. Читање 

различитих 

облика 

новинарск

их текстова 

Рад у 

Пар. 

Рад у пар. 

Рад у пар 

Текст. 

Свсека, 

оловка, 

компјутер 

 

Читање, 

анализа 

текста 

Чланови 

секције 

Актив 

реализо

вано 

Децембар 7. Писање 

новинарско

г 

ствараласт

ва ученика 

и 

објављива

ње у 

школском 

листу 

 

8.Истражи

вање 

живота и 

рада наших  

познатих 

новинара 

Групни 

Индиви. 

Свсека, 

оловка, 

компјутер  

Разговор

, 

писање, 

читање 

текстова

, анализа  

Чланови 

секције 

Актив 

Није 

реализо

вано у 

потпун

ости 

Јануар 9. интервју 

са 

ученицима 

чији су 

радови 

објављени 

у 

литерарни

м 

конкурсим

а 

Групни  Свеска, 

оловка, 

диктафон, 

камера 

Разговор

, читање 

текстова

, анализа 

Чланови 

секције 

Актив 

реализо

вано 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНФОРМАТИЧКЕ СЕКЦИЈЕ 

У оквиру информатичке секције ученици су подељени у мешовите групе, где има ученика из 

различитих одељења. Они међусобно могу да сарађују и да млађи ученици уче од старијих, а 

уједно и да подсете нешто старије из претходног градива. 

Планом и програмом информатичке секције предвидели смо да ученици утврде знања из из 

основне информатичке писмености, како би имали добар основ за даље напредовање.  

Фебруар 10. 

интервју са 

познатим 

личностим

а нашег 

краја 

Индивиду

а лни, 

дијалог 

Свсека, 

оловка, 

компјутер

, 

диктафон, 

камера 

Разговор

, читање 

текстова

, анализа 

Чланови 

секције 

Актив 

реализо

вано 

Март 11. писање 

радова на 

задату 

тему 

Индивиду

а лни, 

дијалог 

Свсека, 

оловка, 

компјутер

, 

диктафон, 

камера 

Разговор

, 

писање,

читање 

текстова

, анализа 

Чланови 

секције 

Актив 

реализо

вано 

Април одабир 

радова за 

школске 

новине 

ажурирање 

материјала 

за школски 

часопис 

Групни компјутер Писање, 

читање, 

уклапањ

е слика 

и текста 

Чланови 

секције 

Актив 

реализо

вано 

Мај 14. лектура 

часописа и 

припрема 

за штампу 

Групни Диктафон

, камера, 

микрофон 

Разговор

, 

снимање 

Чланови 

секције 

Актив 

Није 

реализо

вано 

Јун презентаци

ја часописа 

анализа 

рада 

новинарске 

секције 

Групни 

индивиду

а лни 

Текст. 

Текст. 

Анализа 

текстова 

Чланови 

секције 

Актив 

Делими

чно 

реализо

вано 
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По плану и програму информатичке секције ученици обрађују следеће области: хардвер и 

софтвер, компоненте рачунара (принцип рада), оперативни систем, микрософт офис, обраду 

фотографија, креирање филмова.  

Када је секција у питању ученици нису стриктно везани за план и програм, дозвољено им је да 

на часовима секције завршавају пројекте, ученици који немају рачунар кући могу у кабинету у 

току секције да доврше и неки рад предвиђен другим предметом. Консултују се око недоумица 

са наставником када је потребно да ураде нешто на рачунару. Комбинују рад на информатичкој 

секцији са осталим предметима, креирају филмове од слика и презентације.                                                                  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ХОРА „ЛИРА“ 

Циљ наставног програма: развијање интересовања за музичку уметност и упознавање 

музичке традиције свог и других народа, оспособљавање музичког изражаја, упознавање основа 

музичке писмености 

Образовни циљ обухвата развијање слуха и ритма, ширење гласовних могућности и 

учвршћивање интонације, способност за фино нијансирање и изражајно певање применом 

елемената музичке изражајности (темпо, динамика...), упознавање страних језика, литерарних 

текстова, што све води ка развијању естетских критеријума.  

Вaспитни циљ oбухвaтa рaзвиjaњe oсeћaњa припaднoсти кoлeктиву – тимски рад, развијање 

тoлeрaнциje, дисциплине, пoштoвaњa рaзличитoсти и прaвилa пoнaшaњa, рaзвиjaњe 

oдгoвoрнoсти, стицање самопоуздања, саваладавање треме и пружање помоћи у смислу 

вршњачког учења и сарадње. Значајан је утицај музике на здравље (психолошки, социолошки, 

емоционални развој), тако да и певање у хору значајно доприноси смањењу стреса, 

агресивности и побољшању здравља уопште 

Оперативни задаци наставног програма:  оспособљавање за разумевање могућности 

музичког изражавања ( певања, слушања и свирања ); 

Начин остваривања програма: певање, основе музичке писмености и дечје стваралаштво; 

Активности ученика: групно и појединачно певање; 

 

ХОР  

 

Часови Хора, као редовне наставе, одвијају с у континуитету током целе школске године по 

један (недељни фонд може бити и већи у зависности од планираних наступа) час недељно. 

Пробе хоре су понедељком 7. час, односно у 12:45 часова. 

У току школске године, на разним манифестацијама и међународним фестивалима (уколико 

епидемијска ситуација дозволи), хор изводи репертоар на следећи начин – самостално са без 

инструменталне пратње или уз клавирску пратњу наставника, оркестра, ученика или музичких 

апарата. 

 

У току године Хор ће извести најмање десет (10) композиција различитог садржаја и 

карактера. 

У току школске године може да се оформира и група певача (зависно од интересовања 

ученика и наступа). 

Хор представља школу на разним манифестацијама, учествује на међународним фестивалима 

у Србији иу иностранству, па се води рачуна о разноврсности програма. 
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Песме су прилагођене узрасту. Један део програма сачињавају песме свечаног карактера, а 

другу народне песме и композиције домаћих и страних аутора и забавне песме намењене 

школском узрасту. 

Свака хорска проба састоји се из два дела: 

 

- техничког рада (рад на правилном дисању и упевавању уз помоћ вокализа) 

 

- учење нових композиција 

 

Оставеност активности:  

 

Септембар: разврставање ученика по гласовима, рад на дисању, вокализе. Припрема наступа 

са Фестивал зимнице у Коцељеви; 

Октобар: канони и вокализе,  прослава Дана школе. 

Новембар и децембар: 1. новембар наступ хора у оквиру свечаности обележавања 

Стогодишњице постојања Завода за јавно здравље у Шапцу, Шабац. Видео презентовање 

Новогодишње честитке дечјег хора „Лира“.  

Јануар – мај: реалитација проба кроз извођење вокализеа и композиција предвиђених по 

плану и програму.  

У другом полугодишту хор није имао забележене активности ван оквира установе. 

                                                                                                                 

 

ИЗВЕШТАЈ  О РАДУ БИБЛИОТЕЧКЕ СЕКЦИЈЕ             

Време 

Реали-

зације 

Садржај/ 

Активност 

Начин остваривања 

активности 

 

Носиоци 

активности 

 

Начин 

праћења 

сеп
т
ем

б
а
р

 

-Планирање за 

школску 

2020/21.годину 

- Израда Годишњег плана 

рада школске библиотеке 

(План по областима рада и 

план по месецима) 

- Израда Школског програма 

библиотеке  

- Израда месечног плана рада 

школске библиотеке за 

септембар 

-Рад на сређивању 

библиотеке за почетак нове 

школске године 

- Формирање библиотечке 

секције. 

Директор, 

стручни 

сарадници, 

помоћници 

директора 

Увид у 

документа

цију 
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- Обележавање 

Дана 

писмености - 

8.септембар  

 

- Због актуелне ситуације са 

вирусом и због предузетих 

мера заштите наставника и 

ученика, ове године Дан 

писмености обележен је у 

просторијама наше школе . 

Учесници 

драмске и 

ликовне 

секције,наста

вница 

српског 

језика Татјана 

Јеремић, 

наставница 

ликовне 

културе 

Весна 

Поповић, 

школски 

библиотекар 

  

Фотографи

је 

и 

граничниц

и за књиге 

које ће 

добити 

ученици 

првог 

разреда 

о
к

т
о
б
а
р

 

Дечја недеља 

и Дан школе 

Под слоганом "Поклон на 

дар" ученици 6. разреда и 

наставница Татјана Јеремић 

су традиционално у 

школској библиотеци 

обележили Дечју недељу 

презентујући дечја права и 

обавезе и своје литерарно 

стваралаштво. 

 

Дан школе обележен је 

свечано различитим 

активностима у оквиру 

школе 12.10.2021. године. 

Кроз књигу обавештења у 

свим одељењима прочитан је 

пригодан текст о 

дугогодишњој традицији 

школства у Општини 

Коцељева. 

Професор 

српског 

језика Татјана 

Јеремић, 

Наставница 

ликовне 

културе 

Весна 

Поповић, 

наставник 

музичке 

културе Иван 

Марковић 

библиотекар 

Фотограф

ије, дечји 

радови 

- Обележавање 

Међународног 

дана заштите 

животиња - 4. 

октобар  

–  Обевљен је разгово у 

библиотеци са ученицима на 

тему "Мој ... (пас, мачка, 

папагај, коњ,...), ученици су 

читали песме  и приче о 

животињама . Направљен је 

пано са песмицама и 

илустрацијама ученика на 

тему ,,Мој љубимац“ 

Ученици 

млађих 

разреда, 

библиотекар 

Фотограф

ије, 

извештај 
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- Сређивање и 

естетско 

уређење 

библиотеке 

Заједно са ученицима 

Библиотечке секције средили 

смо полице у библиотеци и 

оплеменили простор са 

неколико нових, занимњивих 

паноа. 

Учесници 

библиотечке 

секције, 

библиотекар  

 

 

Увид 

посетиоца 

и 

корисника 

библиотек

е, 

директора

… 

н
о
в

ем
б
а
р

 

-Стручни 

послови 

-Издавање и враћање књига, 

-Инвентарисање, сигнирање, 

класификација, 

каталогизација, отпис,  

ревизија, сређивање и 

естетско уређење 

библиотеке, статистика 

 

 

Библиотекар 

Увид 

директора 

-Обележавање 

Дана деце - 20. 

новембар  

- Ученици из Продуженог 

боравка радили су ликовне 

радове на тему ,, Деца су 

украс света „ који красе 

зидове наше библиотеке. 

Ученици 

млађих 

разреда, 

Учитељи из 

дневног 

боравка 

библиотекар, 

учитељи 

 

фотограф

ије 

ја
н

у
а
р

 

- Учешће у 

активностима 

поводом 

обележавања 

Светог Саве 

-Стручни 

послови 

- Учешће у обележавању 

славе Светог Саве 

 

- Издавање и враћање књига, 

-Инвентарисање,сигнирање, 

класификација, 

каталогизација, отпис,  

ревизија, сређивање и 

естетско уређење 

библиотеке, статистика 

Библиотекар

, ученици и 

радници 

школе 

Извештај 

Увид 

директора 
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ф
еб

р
у
а
р

 

- 

Обележавање 

Међународног 

дана матерњег 

језика, 

21.фебруар 

 

 

- 

Обележавање 

Дана 

заљубљених, 

14.фебруар 

 

 

– Разговор са ученицима о 

важности очувања језика и 

његове правилне употребе 

кроз предавања, трибине... 

 - Оганизовање креативне 

радионице на тему "Весела 

азбука" (сваки ученик на часу 

ликовног треба да уради по 

једно слово ћирилице од 

различитог материјала и 

различитом техником. 

 

-Писање порука о љубави, 

презентација најбољих 

радова са конкурса у 

Библиотеци. 

 

 

 

Библиотекар

, наставници 

српског 

језика, 

ученици 4. 

Разреда, 

библиотечка 

секција 

 

Библиотекар

, наставници 

страног 

језика, 

наставници 

ликовног 

Фотограф

ије 

Увид 

педагога, 

психолога

, 

директора 

м
а
р

т
 

-Најбољи 

текст за 8. 

март 

- Креативна 

радионица 

„Рам за слику 

моје маме“ . 

-Стручни 

послови 

- Израђени су панои и 

изабрани најлепши радови. 

 

 

 

Ученици од 

1.-4.разреда, 

библиотекар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а
п

р
и

л
 

- 

Обележавање 

Светског дана 

дечије књиге -  

2. априла 

-Обележавање 

Светског дана 

књиге и 

ауторских 

права, 

23.априла . 

-Пано – 

Шарени 

Ускрс. 

- Стручни 

послови 

- Урађене су креативне 

радионице на тему "Мој 

букмаркер". 

-Ученици од 5.-8. разреда 

урадили су паное. 

Ученици од 

5.-8.разреда, 

библиотекар 

Фотограф

ије 

панои 

Увид 

директора 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЛИТЕРАРНЕ СЕКЦИЈЕ 

 План Литерарне секције за 1. полугодиште 2021/2022. године је реализован. Ученици су 

учествовали у многобројним активностима Школе (обележавање Дечје недеље, Дана школе, 

Вече родољубиве поезије) пишући литерарне радове на одређене теме (,,Дете“, ,,Дечја права и 

обавезе“, Србија је велика тајна“) и тиме показали велико интересовање и таленат. Неке од 

активности пропратиле су локалне новине ,,Глас Подриња“. 

Планом Литерарне секције, између осталог, предвиђено је и учешће на конкурсима. 

У првом полугодишту на конкурсу: 

-Наш војник, наш херој, који је организовало Министарство просвете и Министарство одбране 

Републике Србије Миодраг Тадић, ученик 6/2, освојио је 2. место (републички ниво 

такмичења); 

- Божић, празник радости, који је организовао интернет часопис ,,Табла'' из Ниша са којим 

сарађујемо, Матеја Бојић, ученик 6/1, освојио је 1. место (међународно такмичење);  

м
а
ј 

-Стручни 

послови 

- Издавање и враћање књига, 

-Инвентарисање,сигнирање, 

класификација, 

каталогизација, отпис,  

ревизија, сређивање и 

естетско уређење 

библиотеке, статистика 

-Направљен је  списак 

ученика по разредима који 

дугују књиге из претходних 

година. 

Библиотекар Увид 

директора 

ју
н

 

- Набавка 

књига – 

награда  

- Подела 

диплома и 

награда. 

-Израда 

Годишњих 

извештаја за 

школску 

2021/2022. 

годину и 

статистике. 

Писање награда и Диплома за 

ученике који су освојили прва 

три места на општ., 

окружном и републичком 

такмичењу и наставнике, који 

су се истакли у ваннаст. 

активностима.  

Израђен Годишњи извештаја 

библиотеке, 

-Израђен Годишњи извештај 

библиотечке секције. 

Библиотекар

, директор 

Извештај 

о додели 

диплома 

Увид 

директора

, педагога 
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- Да се ја питам које је организовало Удружење ,,Чеп за хендикеп“ поводом 3. децембра, Дана 

особа са инвалидитетом и новогодишњих празника, Миодраг Тадић, ученик 6/2, освојио је 

слатки пакетић; 

-Смешне приче и песме, на литерарном конкурсу који је посвећен Бранку Ћопићу, а у 

организацији Дечјег културног центра из Београда, Марија Ераковић, ученица 6/2, освојила је 

1. место (регионални ниво такмичења). Изражајно читање песме биће објављено у 

електронском часопису ,,Чика Јова Змај“. 

Ученици су, поред наведених, учествовали на Међународном конкурсу за децу Кад ђаци 

постану вилењаци у организацији Луткољубице Аните (радови су објављени на Фејсбук 

страници организатора конкурса), а Марија Ераковић, ученица шестог разреда, похваљена је за 

свој литерарни рад (награда је књига и похвалница). 

На Литерарном конкурсу ,,Писмо Божић Бати“ који је организовало ЈП ,,Пошта Србије“ за 

победницу је проглашена Марија Ераковић, ученица 6/2 наше школе. Награда за 1. место 

(електрични тротинет) биће накнадно уручена. 

За Литерарни конкурс Новогодишња чаролија који организује Дечји савез града Врања 

очекујемо резултате у 2. полугодишту. 

На свим конкурсима на којима су учествовали, наши ученици су освајали награде и у најбољем 

светлу представили нашу школу.                                             

Друго полугодиште смо започели признањима за постигнућа ученика и Светосавским 

литерарним конкурсом (најбољи рад је написала Ана Ранковић, ученица 6/2, који је на дан 

школске славе награђен књигом). 

Осим што су на Литерарној секцији стицали теоријска знања из књижевности, ученици су 

учествовали на 25. Књижевним сусретима ,,Гордана Брајовић“ (,,Има нешто у мени“) на којима 

је Марија Ераковић, ученица 6/2, освојила 2. место, а Матеја Бојић, ученик 6/1, похвалу за 

учешће, и конкурсима: 

- На Литерарном конкурсу ,,Новогодишње чаролија“ који је организовао Дечји савез 

града Врања (у децембру 2021. године) наши ученици: Марија Ераковић 6/2 освојила је 

1. место и Милош Поповић 6/1 – 2. место; 

- ,,Лепо је волети,“ 7. Литерарном конкурсу ДКЦ Београд посвећеном Мирославу Антићу 

на којем је Матеја Бојић, ученик 6/1, освојио 3. место. Његова песма налази се у 8. броју 

електронског часописа ,,Чика Јова Змај“;  

- ,,Кад се памет с говором дружи“ у организацији Градске општине Медијана из Ниша: 

три похвале: Марији Ераковић и Миодрагу Тадићу, ученицима 6/2, и ментору Татјани 

Јеремић; 

- ,,Одбрана земље“ у знак сећања на Бранка Миљковића ОШ ,,Бранко Миљковић“ из 

Ниша организовала 11. Литерарни конкурс-Марија Ераковић, ученица 6/2, 1. место 

(награда је Бранково перо); 

- ,,Деца воле чудне приче...авантуре и јунаке из књиге“, 21. Међународни литерарно-

ликовни конкурс поводом 2. априла, Светског дана књиге за децу и стогодошњице 

рођења Душка Радовића, у организацији Народне библиотеке ,,Стеван Сремац“ из Ниша 

ученица 6/2 Марија Ераковић освојила је 2. место; 

- ,,Љубав (ни)је само реч“ у организацији КЦ Футог; 
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- ,,Март-месец српског језика (најлепша реч), организатор Друштво за српски језик 

Београд; 

- ,,Мој смешни свет“ ДКЦ Београд; 

- Конкурс за Фестивал дечјег стваралаштва ,,Табла Фест 22“; 

- 10. Литерарни конкурс ,,Ко каже да не читам лектиру“ ОШ ,,Ђура Јакшић“ Јелашница-

похвала за учешће Милошу Поповићу, ученику 6/1; 

- Први Таблин васкршњи конкурс“ Ниш, ,,Христос васкрсе, радост донесе“ на којем су 

ученици 6. разреда постигли запажене резултате: Марија Ераковић-1. место и Матеја 

Бојић-3. место;  

- ,,Шантићева реч“, међународни конкурс који организује ОШ ,,Алекса Шантић“ 

Калуђерица; 

- ,,Дани ћирилице Баваниште“, Министарство просвете; 

- Народна библиотека Пожаревац, организатор конкурса ,,Читај да би живео“; 

- Седми републички фестивал ,,Ризница талената“ који организује Учитељско друштво из 

Ниша – Марија Ераковић ,ученица 6/2, 2. место; 

- Литерарни конкурс Српске књижевне задруге ,,Бескрајно плаво коло“ на тему 

,,Породица и породичне вредности“; 

- Међународни фестивал хумора за децу ,,Смеха, смеха деци“-Милош Поповић, 6/1-3. 

место, похвале: Марији Ераковић и Тамари Панић; 

- Литерарни конкурс ,,Мој љубимац“ ДКЦ Београд: похвале-Марији Ераковић, Матеји 

Бојићу, Милошу Поповићу и Татјани Јеремић; 

- ,,Рашин шешир“ 2022, чији је организатор Удружење грађана ,,Раша Попов“ из 

Мокрина-похвала Марији Ераковић, ученици 6/2.  

Дакле, ове школске године Литерарна секција је постигла значајне резултате. 

Ученици наше школе учествовали су на регионалним, републичким и међународним 

литерарним конкурсима, а освојене дипломе и награде за прва три места, као и похвале, додатна 

су мотивација за напредовање и убудуће. 

За освојене резултате и промоцију школе на републичком и међународном нивоу такмичења, 

Школа и Општина Коцељева је ученике наградила књигом. 

ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ   МАКЕТАРСКО-МОДЕЛАРСКЕ  СЕКЦИЈЕ 

Рад макетарско - моделарске секције извођен је непосредним радом у 5. и 6. разреду. 

Ученици 5. разреда израђивали су макете саобраћајних знакова, семафора, раскрснице, 

украсних кутија, модела саобраћајних средстава, као и израду ИКТ уређаја од картона. Све 

вежбе ученици  су радили по сопственој идеји и од расположивих материјала. 

Ученици 6. разреда бавили су се израдом макета грађевинских објеката, израдом 

пољопривредних објеката (кућа, чардака...) и машина, израдом модела аутомобила 

„формула“ као и израдом макета енергетски ефикасних објеката који користе обновљиве 

изворе енергије 

Ученици су били вредни и креативни. 
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13. ИЗВЕШТАЈ ТИМОВА  КОЈИ РЕАЛИЗУЈУ ПОСЕБНЕ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМЕ 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

13.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ 

УСТАНОВЕ  

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе чине представници запослених, родитеља, 

Локалне самоуправе, стручни сарадници и директор школе. 

Тим има следеће надлежности : 

- прати обазбеђивање и унапређивање квалитета образовно – васпитног рада у установи; 

- стара се о остваривању школског програма 

- стара се о остваривању циљева и стандарда постигнућа ; 

 - стара се о развоју компетенција; 

  -  прати и утврђује резултате рада ученика и одраслих; 

 

Време 

реализације 

Програмски садржаји: Реализатори 

 

5.10. 

2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1.Усвајање Плана рада  

Конституисан је тим за школску 2021/2022. годину и План 

рада тима је једногласно усвојен уз закључак да ће се током 

године допунити тачкама које буду у интересу подизања 

квалитета рада школе, а у складу са тренутним ситуацијама 

и потребама..  

2.Разматрање Извештаја о реализацији Годишњег плана 

рада школе за школску 2020/2021.годину 

Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину је 

реализован у складу са ситуацијом са Корона вирусом и 

упутствима МПНТР. Разматран је и усвојен од стране органа 

управљања. 

3.Разматрање извештаја о остваривању  Школског 

програма школе за школску 2020/21. 

Детаљно и пажљиво је анализиран Извештај о остваривању 

Развојног плана по областима квалитета рада установе. 

Детаљан извештај је саставни део записника са састанака 

тима. Извештај је био полазишна тачка за формулисање 

новог Развојног плана на годишњем нивоу. 

4.Разматрање Развојног плана и Школског програма за 

школску 2021/2022. (давање сугестија )  

Развојним планом на годишњем нивоу за школску 

2021/2022. годину предвиђено је даље унапређивање рада 

школе по областима квалитета рада. Које су дате у самом 

плану који је усвојен од стране органа управљања. Школски 

програм је допуњен новим програмима у складу са Законом. 

5.Разматрање Годишњег плана рада школе за школску 

2021/22 .(давање сугестија ) 

 

 

Директор, 

чланови 

тима 
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Годишњи план рада школе за школску 2021/2022. годину  

разматран је на седници Наставничког већа и усвојен од 

стране органа управљања.  

Настава се од почетка школске године изводи по плану. На 

састанку Педагошког колегијума и Наставничког већа 

анализирано је извођење наставе. 

6.Анализа усклађености рада Стручних већа , Тимова и 

Актива школе 

Програм рада стручних већа је саставни део Годишњег плана 

рада школе за школску 2021/20222. годину, а сачињен је на 

основу Извештаја стручних већа за претходну школску 

годину. 

Констатовано је да су плановима предвиђене све потребне 

активности али уколико буде било потребе планови се могу 

допунити актуелним темама и током године, а могу се ако 

буде потребно држати и ванредни састанци ..  

Предлог је да се у будућем времену користе све доступне 

могућности и одржавање састанака на даљину. 

7.Анализа резултата на завршном испиту и предлог мера 

за побољшање (након пристиглог званичног извештаја 

ЗИ) 

Одржани су састанци стручних већа из области предмета. 

Предлози и акциони планови по предметима за унапређење 

постигнућа ученика су анализирани и увршћени у План 

унапређења образовно- васпитног рада . 

8.Договор о начину праћења ваннаставних активности 

за  школску 2021/22. и начину пружања подршке 

ученицима, наставницима и родитељима 

Одељењске старешине  ће предузимати мере из своје 

надлежности а стручни сарадници и помоћници директора 

ће пратити  извођење  ваннаставних активности за школску 

2021/22. и пружати подршку ученицима, наставницима и 

родитељима. То је став и Наставничког већа. Акценат 

ставити на све врсте ваннаставних активности. 

Помоћници директора и стручни сарадници ће као и у 

претходној школској години на основу интерних образаца 

пратити одржавање наставе и ваннаставних активности у 

складу са распоредом часова , а након тога обавештавати 

одељењске старешине и анализирати резултате. 

9.Разматрање Плана унапређења наставе за школску 

2021/2022. годину 

На предлог директора школе који је и координатор Тима , на 

почетку школске године усвојен је  План унапређивања 

образовно-васпитног рада  за школску 2021/2022. годину. 

Предлог је једногласно прихваћен и сви чланови су активно 

учествовали у раду. План је резултат детаљних анализа, 

између осталог, закључака и предложених мера са састанака 

Стручних већа из области предмета.  

10.Текућа питања –Безбедност у школским објектима 
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21.1. 

2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безбедност ученика и запослених је приоритетни циљ 

школе. Свакодневно се ради на подизању нивоа безбедности 

кроз различите активности и области деловања.  

 

1.Анализа реализације наставе током првог полугодишта 

школске 2021/2022.године 

Настава је у потпуности реализована током првог 

полугодишта школске 2021/2022. године у складу са 

упутствима МПНТР  и  изменама школског календара. 

Посећен је велики број часова. Успех и дисциплина су 

усвојени на седницама стручних органа и саставни су део 

записника.  

2.Анализа рада Стручних већа, тимова и Актива школе у 

оку првог полугодишта 

Анализиран је  рад Стручних већа, тимова и Актива школе у 

оку првог полугодишта и утврђено да су сви састанци по 

плану из Годишњег плана рада школе за школску 2021/2022. 

годину реализовани.  

3.Сагледавање стања осипања ученика 

У овој школској години нема евидентираних нови случајева 

осипања ученика. Неколицина ученика су евидентирана у 

претходним годинама и то углавном у ИО Драгиње , ученици 

из осетљивих група.Треба истаћи да у истој категорији 

ученика имамо и повратника, што је веома важно за нашу 

школу. Различитим начинима, активностима који су саставни 

део школских докумената истрајни смо у борби против 

осипања и раног напуштања основног образовања. 

4.Праћење примене прописа у обезбеђивању квалитета и 

развоја установе 

У установи се  у сарадњи са секретаром школе прате сви 

прописи из области образовања и осталих области везаних за 

успешан и квалитетан рад . У складу са важећим прописима 

усклађују се школска документа. Школа се укључује у 

пројекте који доприносе квалитету рада и подижу га на виши 

ниво, а  препознали смо  потребу и начин да кроз пројекте 

подигнемо ниво образовно - васпитног рада и укупног 

функционисања школе. 

5.Анализа извештаја о реализацији школског развојног 

плана 

Стручни актив за развојно планирање на основу Развојног 

плана ОШ „Мића Станојловић“ за период 2020-2025. годину 

предложио је део активности које су приказане кроз Развојни 
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29.3.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

план за школску 2021/2022. годину. Активности се реализују 

у складу са планом. 

6.Анализа извештаја о раду школе и директора у првом 

полугодишту школске 2021/2022. године 

Сва школска документа су разматрана на састанцима  

стручних  и саветодавних органа и усвојена од стране 

Школског одбора. Настава се од почетка школске године 

изводи по плану. На састанку Педагошког колегијума и 

Наставничког већа анализирано је извођење наставе.   

На састанку Педагошког колегијума одржаног донет је План 

унапређења образовно-васпитног рад. План обухвата све 

сегменте рада школе које треба унапредити, а који су резултат 

анализе наставног процеса од почетка школске године. 

 

1.Анализа резултата пробног завршног испита ученика 8. 

разреда и припрема ученика и школе за организацију и 

реализацију ЗИ; 

На пробни завршни испит изашло је 102 ученика, а осталих 5 

ученика није приступило полагању из здравствених разлога. 

Другог дана полагања током теста из српског језика имали 

смо контролу реализације пробног завршног испита од стране 

просветног саветника ШУ Ваљево Владимира Илића. 

Све је прошло у складу са упутствима и у најбољем реду.   

2.Разматрање и усвајање Плана  унапређивања резултата 

на завршном испиту ОШ ,,Мића Станојловић“ за  

школску  2021/2022. годину на предлог Стручних већа из 

области предмета; 

У просторијама матичне школе    прегледани су пробни 

тестови. Детаљна анализа резултата саставни је део записника 

Стручних већа из области предмета. Закључак је да су 

резултати на пробном завршном испиту задовољавајући, али 

и да тестови нису били тешки. Све области које нису добро 

урађене саставни су део Плана  унапређивања резултата на 

завршном испиту ОШ ,,Мића Станојловић“ за  школску  

2021/2022. годину. 

3.Избор уџбеника за школску 2022/2023. годину на предлог 

Стручних већа  

У складу са  Законом о уџбеницима и на основу Каталога 

уџбеника за школску 2022/2023. годину Стручна већа 

разредне наставе и Стручна већа из области предмета 

извршили су избор уџбеника који су разматрали и усвојили 

стручни органи школе. 

4.Учешће ученика школе на такмичењима; 
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30.6.2022. 

Евидентно је да је велики број ученика учествовао на 

такмичењима и да имамо и добрих резултата. Доста ученика 

и наставника је учествовало на различитим смотрама где су 

освајали завидне резултате.  

5.Подршка учењу кроз Клубове учења у оквиру пројекта 

„ Премошћавање дигиталног јаза за најугроженију децу 

Србије“ 

 У оквиру пројекта ,, Премошћавање дигиталног јаза за 

најугроженију децу Србије,, са циљем  подршке ученицима у 

учењу, у нашој школи од прошле школске године,  

функционишу Клубови учења. На сваком класификационом 

периоду  слали смо детаљне  извештаје Центру за образовне 

политике Републике Србије. У претходној години 

реализовали смо део  припремне наставе, уз велико 

задовољство ученика и наставника. Ове године у Клубовима 

учења  реализују  се и  остали облици наставе. 

У матичној школи опремљен је и реновиран нови кабинет за 

ТИТ који ће нам служити за одржавање ових часова, а у свим 

осталим осморазредним   школама часови се могу 

реализовати у кабинету за информатику.  

6.Разматрање Измена и допуна Годишњег плана рада 

школе за школску 2021/2022. годину; 

 Измене и допуне Годишњег плана рада школе за школску 

2021/2022. годину врше се увек када дође до промена у неком 

делу плана. Чланови Педагошког колегијума су упознати са 

изменама и допунама и разлозима због којих је до њих дошло. 

Разматране су и усвојене. 

7.Текућа Питања – усклађивање школских докумената са 

новим законима из области образовања 

Чланови Педагошког колегијума и Тима су упознати са 

обавезом школе да сва школска документа усклади са 

изменама закона у области образовања. У складу са тиме на 

наредним седницама Школског одбора биће разматране и 

усвајане измене докумената који ће бити усклађени са 

важећим законима. 

1.Анализа постигнућа ученика у току наставне 2021/2022. 

годину  

На крају школске године резултати су бољи него на 

полугодишту. Подаци о успеху су и део извештаја о раду 

школе. Ове школске године имамо 6 ученика носиоца Вукове 

дипломе 

2.Анализа реализациje наставе 
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Годишњег плана рада школе за школску 2021/2022. годину је 

у потпуности реализован у складу са изменама школског 

календара којих је било више током године 

3Разматрање стручног усавршавања наставника у току 

школске године и могућност стицања звања наставника 

и стручног сарадника 

Током школске године реализованао је стручно усавршавање 

како обуке од националног значаја за наставнике који их нису 

прошли, тао и семинари у складу са планом стручног 

усавршавања али велики број обука реализујемо  и кроз 

пројекте у које смо укључени.  

4.Давање сугестија за даља стручна усавршавања 

наставника на основу Извештаја о сталном стручном 

усавршавању 

Извештај о стручном усавршавању разматраћемо почетком 

наредне школске године и на основу њега сачинити план за 

2022/2023. годину. 

5.Анализa Извештаја о  самовредновању школе у 

току школске   2021/2022. Године 

Самовредновање је извео Тим који је формиран почетком 

школске године. На првом састанку у сарадњи са Тимом за 

обезбеђивање квалитета рада школе анализиране су области 

које су раније вредноване. Област коју ће пратити и 

анализирати Тим у 2021/2022.години је 4. област ПОДРШКА 

УЧЕНИЦИМА.Наставничко веће је потврдило избор области 

која ће се самовредновати у овој школској години. 

6.Разматрање Школског програма за период 2022-

2026. година 

Школски програм се доноси на преиод од четири године и 

усваја га орган управљања два месеца пре примене. Биће на 

дневном реду ШО крајем јуна. Садржи све програме у складу 

са законом. Разматран је и на седници Наставничког већа. 

Садржи све законом предвиђене програме а у складу са 

Развојним планом школе. На основу њега радимо годишње 

планове рада.  

7.Текућа питања-  

Редован инспекцијски надзор 

Чланови Наставничког већа упознати су са садржином 

поменутог записника. Закључак је да смо веома задовољни јер 

смо остварили максималан број бодова и школа ради у складу 

са прописима. Нема утврђених незаконитости а оствареност 

свих питања по контролној листи је 100 процената.  

Стручно упутство о формирању одељења за школску 

2022/2023. годину не иде нам у прилог јер предвиђа 

комбинована одељења и у другом циклусу 

                                                      

Координатор Tима, директор  школе: Соња Поповић 
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            13.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 

 Самовредновање је континуиран поступак којим се вреднује сопствена пракса и сопствени 

рад.Почетком школске године формиран је Тим за спровођење самовредновања изабране 

области који је сарађивао са стручним Активом за развојно планирање и Тимом за 

унапређивање  квалитета рада установе. 

На основу одлуке Наставничког већа, а скаладу са Развојним планом школе за школску 

2021/2022. годину изабрана  је област самовредновања: 4. ПОДРШКА 

УЧЕНИЦИМА.Наведена област самовредновања уврштена је у план самовредновања за 

школску 2021/2022.годину. У току школске године одржано је четири састанака тима. Састанци 

су одржавани непосредно у матичној школи. На састанцима су анализиране планиране 

активности, вршена расподела послова и задужења у тиму, анализирана реализација задужења 

и договорених активности. Урађени су упитници за ученике, наставнике и родитеље у циљу 

што објективнијег сагледавања стања у овој области.Вршена је анализа уптника, документације 

и коришћени су подаци других тимова у периоду март/април, а писање извештаја о 

самовредновању и процена квалитета ове области у мају и јуну. Урађен је извештај о наведеној 

области и одређени су приоритети које треба реализовати као део акционог плана што би довело 

до унапређења подршке ученика.                       

                                                               Координатор Tима: педагог, Весна Јевтић Ранковић 

13.3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ И 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО  

Чланови тима за развој међупредметних компетенција и   предузетништва: Ружица 

Михаиловић, Биљана Мићић, Весна Ераковић,  Златана Петровић, Александар Јовичић, 

Валентина Адамовић,  Јелена Тешић, представник Савета родитеља –Славица 

Лазаревић,представник Ученичког парламента-Емилија Васић 8/3. 

 Тим је одржао три састанка. 

 

 

датум Садржај рада тима Активност Исходи и ефекти реализације 

 

9.11.202

1 

-  Јачање и оснаживање 

компетенција 

наставника за развој 

међупредметне 

компетенције и 

предузетништво –

интерна обука у школи, 

похађање семинара, 

обука обука од стране 

наставника, стручне 

службе... 

 

 

 

 

Операционализац

ија рада 

 

Анализа 

проблематике 

наставе на 

даљину. 

 

 

 

 

 

 

- Дефинисане  су активности  које 

ће тим реализовати у овој 

школској години. Усвојен је План 

рада тима. 

-Наставници су упознати са 

карактеристикама наставе 

платформе 

Microsoft Teams и повезани са 

ученицима и другим 

наставницима.Како 

имплементирати међупредметне 

компентенције у настави на 
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- Размена 

искустава/Искуство 

наставника  проблеми 

на које су наилазили 

при 

планирању,анализатран

зиције ученика са 

разредне на предметну 

наставу и ученика 

првог разреда, 

одговори на питања 

колега. 

-Пројекти и активности 

које доприносе развоју 

међупредметних 

компентенција и 

предузетништва у 

нашој школи. 

 

 

 

 

- Обука 

наставника за 

коришћење 

Microsoft Teams 

платформи и 

дигиталних ала 

даљину и кроз употребу 

електронских уџбеника и како 

користити е-учионицу путем 

платформе Microsoft Teams 

наставници су упознати на 

стручном скупу који је реализован 

непосредно и онлајн на 

тему“Примена едукативне 

платформе у настави на 

даљину“и „Примена 

едукативних платформи у 

настави у школи“ 

-Разматрана су искустваи 

привикаваање ученика петог 

разреда при преласку из четвртог у 

пети разред и закључено је да је 

период транзиције прошао без 

већих потешкоћа и да су управо 

тематски повезани садржаји 

различитих предмета имали 

значајму улогу у привикавању 

ученика на предметну наставу. 

 

-Развијање међупредметних 

компентенција и предузетништва 

може се пратитти кроз активности 

током обележавања“Фестивала 

зимнице“,“Дечје недеље“и „Дана 

здраве хране“,кроз пројектну 

наставу повезивањем садржаја 

различитих предмета тематским 

планирањем. 

28.12. 

2021. 

-  Анализа годишњих и 

оперативних планова-

утврдити однос 

планираних и 

реализованих 

међупредметних 

компентенција,као и 

евалуацију истих 

-Размена 

искустава/Искуство 

наставника,проблеми 

на које су наилазили 

при 

- Анализа 

Оперативних 

планова и 

тематских 

планова 

 

 

 

 

 

 

Састављање 

Извештаја рада 

-Анализом месечних планова и 

дневних припрема у сарадњи са 

педагошком службом закључено је 

да се при планирању наставе води 

рачуна о захтевима МПК.Чланови 

тима и педагошка служба ће 

пружити подршку при планирању 

наставе 

 

 -При планирању наставе 

наставници су сарађивали са 

стручним већима,анализирали 

месечне планове.Своја искуства и 

резултате рада објављивали су на 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQ29Hulc7tAhWvk4sKHaD6D-4QFjACegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.microsoft.com%2Fen-us%2Fmicrosoft-365%2Fmicrosoft-teams%2Flog-in&usg=AOvVaw1GijuXSnUQJ3BiahtRHh6n
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQ29Hulc7tAhWvk4sKHaD6D-4QFjACegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.microsoft.com%2Fen-us%2Fmicrosoft-365%2Fmicrosoft-teams%2Flog-in&usg=AOvVaw1GijuXSnUQJ3BiahtRHh6n
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планирању .Одговори 

на питања колега 

-Пројекти и активности 

које доприносе развоју 

међупредметних 

компентенција и 

предузетништва у 

нашој школи 

 

 

 

-Избор руководства 

тима 

 

 

 

 

тима за прво 

полугодиште 

друштвеним мрежама и 

наставничким блоговима 

-Развијае међупредметних 

компентенција и предузетништва 

може се пратитти кроз активности 

током обележавања“Фестивала 

зимнице“,“Дечје недеље“и „Дана 

здраве хране“,кроз пројектну 

наставу повезивањем садржаја 

различитих предмета тематским 

планирањем 

-Предложено је да координатор 

тима буде учитељ који ће у 

Брдарици заменити учитељицу 

Драгану Ђурић и преузети њена 

задужења 

25.5. 

2022. 

- Избор координатора 

тима 

 

 

-Размена 

искустава/Искуство 

наставника  1.2. 3.4.и 5. 

6.7.8.разреда,проблеми 

на које су наилазили 

при 

планирању,одговори на 

питања колега. 

- Анализа тематских 

планова у школској 

2021/22.години 

 

 

 

- Утицај 

међупредметне 

повезаности  на 

индивидуални развој 

ученика и развој 

Анализа 

Оперативних 

планова, 

Тематских 

планова, 

пројектне наставе 

 

 

 

 

 

 

 

Састављање 

Извештаја рада 

тима за друго 

полугодиште 

 

. Одласком координатора тима 

Драгане Ђурић у другу школу,за 

координатаора је избрана Ружица 

Михаиловић ,која је дошла на 

упражњено учитељско место у 

Брдарици. 

 

-При планирању наставе 

наставници су сарађивали са 

стручним већима,анализирали 

месечне планове и реализацију  он 

лајн наставе која се повремено 

одвијала у првом 

полугодишту.Своја искуства и 

резултате рада објављивали су на 

друштвеним мрежама 

 

 

При планирању непосредне 

наставе и наставе на даљину 

водило се рачуна о садржајима 

који развијају међупредметне 

компентенције.То се види у 

богатству дигиталног материјала 

које су наставници осмислили и у 

размени са колегама на нивоу 

школе и путем друштвених мрежа. 
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њихових и развој и 

развој њихових 

предузетничких односа 

 

-Праћење и вредновање 

резултата 

рада/Евалуација рада 

тима.Извештавање 

-Ученици 1.и2.разреда ,развијали 

су своје дигиталне компетенције у 

оквиру предмета дигитални свет. 

Ученици од 5.до 8.разреда ,даље 

су унапређивали  своје дигиталне 

компетенције у току нставе на 

даљину која се по потреби 

одвијала у току првог 

полугодишта. 

 

-Тим се редовно састајао.Прва два 

састанка  одржана су путем 

платформе Mikrosoft  Teams.По 

престанку КОВИД мера  састанци  

су  одржани у просторијама 

школе.Анализа планова и 

извештаја рађена је у сарадњи са 

педагошком службом 

 

 

 

                                                                                              Координатор тима:  

                                                                                       Проф.разр.наставе:Ружица Михаиловић 

 

  13.4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

Тим за инклузивно образовање је током школке 2021/2022. године реализовао активности 

предвиђене годишњим планом рада школе. Кључни сегмент инклузивног образовања је 

усмерен да систем образовања и васпитања мора да обезбеди за сву децу квалитетно и 

уравнотежено учење и васпитање прилагођено узрасним и личним развојним потребама.  

Координатор тима : Данијела Јанковић - дефектолог  

Чланови тима: Весна Јевтић Ранковић – педагог, Александар Пајић – дефектолог, Драгица 

Симић – психолог, одељењске старешине и наставници у чијим одељењима су ученици који 

наставу похађају по ИОП – у, представник Савета родитеља и представник ученичког 

парламента – Нађа Тодоровић 7/2. 

За сваког ученика је формиран Тим за додатну подршку ученику (родитељ, учитељ/одељењски 

старешина, стручни сарадник). Тим за инклузивно образовање је предложио чланове директору 

школе Тима за пружање додатне подршке ученику. 

Сви ИОП – и су урађени у складу са важећим Правилником о ближим упутствима за утврђивање 

права на ИОП, његову примену и вредновање који има за циљ оптимални развој детета. 

Сви подаци прикупљени од стране Тима ради израде ИОП-а су заштићени од злоупотребе у не 

користе се у друге сврхе без сагласности лица чија сагласност је потребна за спровођење ИОП- 

а. 

Број ученика који су се  образовали по ИОП1 по разредима у школској 2021/22. години: 
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 1.  

разред 

 

2. разред 3. разред 4. разред 5. разред 6. разред 7. разред 8. разред 

Матична 

школа 

/ / 1 / 1 / 1 1 

ИО 

Драгиње 

1 3 2 2 / 3 2 3 

ИО Доње 

Црниљево 

/ / / / / 1 / / 

ИО 

Каменица 

/ / / / / / / 1 

ИО 

Свилеува 

/ / 1 / 1 / / 2 

 

 

Број ученика који су се образовали по ИОП2 по разредима у школској 2021/22. години: 

 1. 

 разред 

 

2. разред 3. разред 4. разред 5. разред 6. разред 7. разред 8. разред 

Матична 

школа 

/ / / / / 1 / / 

ИО 

Драгиње 

 

/ / / / / 3 1 3 

ИО 

Брдарица 

/ / / 1 / / / / 

ИО Доње 

Црниљево 

/ / / / / / / / 

 

Током школске 2021/2022. године 26 ученика су похађала наставу по ИОП-у са прилагогођеним 

програмом (ИОП1), 8 ученика по ИОП-у са измењеним програмом наставе и учења (ИОП2) и 

по проширеном и продубљеном програму наставе и учења наставу није похађао ни један 

ученик.  

За ученике четвртог разреда Горана Димитрова и Наташу Петровић који наставу похађају у ИО 

Драгиње упућен је захтев Интерресорној комисији због наставка образовања по ИОП 2. 

Тим за инклузивно образовање је у сарадњи са родитељима/другим законским заступницима 

анализирао и утврдио потребне врсте подршке за припрему и полагање завршног испита за 

ученике који образовање стичу по ИОП –у. 

Стручни тим за инклузовно образовање је сачинио Акциони план за планирање, организовање 

и спровођење завршног испита са свим потребним елементима и припремљени су тестови из 

српског језика, математике и пет предмета који се проверавају комбинованим тестом. 

Од укупног броја ученика осмог разреда који су наставу похађали по ИОП 1 односно по 

прилагођеном програму наставе и учења сви ученици, укупно 7 ученика (Виолета Вукашиновић 

8/2, Милица Петровић 8/3, Рада Стојковић 8/3, Живан Петровић 8/4, Милан Урошевић 8/5, 

Станислава Зарубац 8/7 и Срећко Симић 8/7) су полагали завршни испит. Ученицима су током 

полагања завршног испита имали подршку (Снежана Ђурђевић, Биљана Мићић и Биљана 

Андрић). Полагали су заједно са осталим ученицима у спортској сали. 
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Од укупно три ученика који су завршили осми разред према индивидуалном образовном плану 

са измењеним програмом наставе и учења из српског језика, математике и пет предмета који  

се проверавају комбинованим тестом, два ученика су полагала завршни испит (Милан Ристић 

8/3 и Драгица Јанковић 8/3), док ученица Глорија Петровић 8/4 није полагала завршни испит 

први дан. Ученик Милан Ристића  је полагао завршни испит у кућним условима. И за овог 

ученика поред сталног пратиоца или асистента током испита одређен је један дежурни 

наставник из наше школе. Ученица Глорија Петровић је полагала завршни испит у 

августовском року у кућним условима. 

Ученици којима је потрбна додатна подршка су обухваћени одређеним видом подршке 

(психосоцијалне, подршке у учењу...) од стране стручне службе, чланова Стручног тима за 

инклузивно образовање, као и од стране осталих наставника у школи. Потпуна сагласност 

Стручног тима за инклузивно образовање, предметних наставника, разредних старешина од 1. 

до 8. разреда је постигнута да већи број ученика који имају потешкоће у учењу су ученици који 

у редовном процесу наставе остварују планиране исходе образовања и васпитања и могу бити 

оцењени. Ова деца остварују постигнућа у учењу у складу са очекиваним напредовањем и њима 

је потребна континуирана допунска настава и индивидуализовани начин рада специфичан за 

њихове развојне  потребе.  

За све ученике који су наставу похађали по ИОП – у урађен је План транзиције у циљу успешне 

адаптације ученика у новој школи, али за ученике Срећка Симића, Виолету Вукашиновић, Станиславу 

Зарубац и Милана Урошевића су родитељи потписали и сагласност за реализацију истог. 

Тим за инклузивно образовање је дао и  препоруку у писаној форми на основу које је Педагошки 

колегијум донео одлуку за ангажовање педагошког асистента који пружа подршку ученицима 

Ромске националности. 

 

Тим за инклузивно образовање радио је континуирано, састанци су се одржавали планирано и 

по потреби.  

                                                   Координатор Тима: стручни сарадник – дефектолог Данијела Јанковић                                                                                            

  13.5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

        У току школске 2021/2022. године, одржани су сви планирани састанци Тима за 

професионални разој, како је и било планирано, али и ванредни састанци, који нису били 

планирани. Записници о састанцима Тима су уредно вођени и заведени. Све активности 

предвиђене за реализацију у протеклом периоду су успешно реализоване коришћењем ИК 

технологије.  Одржан је квалитет наставе, како непосредне, тако и онлајн, која је реализована 

за ученике којима је била неопходна. Настављене су обуке које су од јавног значаја и које су 

планиране од стране МПНТР и ЗУОВ-а, и предвиђене су за наставнике и стручне сараднике 

који нису прошли све обуке.  

                Други састанак Тима је уместо у октобру, одржан у децембру због отежаних услова 

рада и преоптерећености наставног кадра узроковано и обољевања од ,,корона вируса“. Са 

оправданим кашњењем су прикупљени и анализирани Годишњи извештаји наставника и 

стручних сарадника за школску 2020/2021. годину. Прикупљени су и анализирани Годишњи 

извештаји наставника и стручних сарадника за школску 2020/2021. годину као и  Лични 

планови стручног усавршавања за школску 2021/2022. годину са малим кашњењем, због 

померања рокова због оболевања колега и изолације и измена у Календару образовно - 
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васпитног рада основне школе за школску 2021/2022. годину. На основу тога су предложени и 

изабрани семинари које су наставници и стручни сарадници похађали. При избору семинара је 

вођено рачуна да се испоштује потреба наставника и стручних сарадника наше школе за 

унапређењем компетенција из области информатичке писмености, препорука колега из ПП 

службе и Извештаја екстерне инспекције и њихових препорука. 

                  Обрадом прикупљених података из Личних планова наставника и стручних 

сарадника, добијени су подаци који су приказани у табели, а односе се на професионално 

напредовање наставника и стручних сарадника ван установе. 

 

Бр.  

семинар

а 

Назив семинара Број 

заинтересован

их наставника 

1. • Настава оријентисана  ка исходима (обука од јавног 

интереса) – наставници који нису прошли обуку 

24 

2. • Дигитална учионица (обука од јавног интереса) - 

наставници који нису прошли обуку 

16 

3. • Програмиране обуке од јавног интереса - наставници који 

нису прошли обуку 

35 

4. • Развој дигиталних компетенција(обука од јавног интереса) – 

наставници који нису прошли обуку 

24 

5. • Школе за 21. век 

 

34 

6. • Зимски сусрети учитеља 34 

7. • Сабор учитеља Србије 21 

8. • Обука за успостављање и функционисање клубова за учење 

– 2 дела (само за чланове Тима КЗУ) у оквиру пројекта  

Премошћавање дигиталног јаза у Србији за најугроженију 

децу  

17 

9. 439 – еТвитинг за почетнике – први кораци – Фондација 

Темпус 

47 

 

               Што се тиче усавршавања у установи, за ову школску годину се наставља  са 

организованом обуком наставника и стручних сарадника за коришћење платформе Микрософт 

Тимс за оне колеге које нису прошле обуку, а обуку одржавају колеге информатичари Владимир 

Белензада, Милан Алимпић, Драган Исић  и Владимир Недељковић. За обуку за коришћење 

платформе Микрософт  Тимс се до сада изјаснило 16 наставника. 

                За дводневну наставничку екскурзију која је планирана  почетком јула 2022. године, 

на релацији Сарајево – Мостар ... – изјаснило се 60 наставника, а за једнодневну Нови Сад и 

околина... – изјаснило се 11 колега.   

                Фестивал зимнице је за ову школску годину већ реализован али не онако како смо 

навикли до сада, већ онако како су налагале законом прописане мере против пандемије ,,корона 

вируса“, а учествовало је 45 колега.  

                За програм обуке за директоре, супервизоре, прегледаче и дежурне наставнике на 

завршном испиту у основном образовању до сада се изјаснило 26 наставника. 

                За унапређивање међупредметне компетенције ученика Одговоран однос према 

здрављу, изјаснило се 27 колега. 
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                Иако су услови рада били отежани, нарочито у првом полугодишту, континуитет 

стручног усавршавања наставника и стручних сарадника је настављен. Планирано  одржавање 

угледних и јавних часова и тематских  дана, је успешно реализовано, али је био неочекивано 

велики број јавних часова, што је за сваку похвалу. Огледних часова и тематских недеља није 

било у овој школској години. Било је доста успешних такмичења, учешћа на конкурсима  и 

других активности, вебинара, пројеката, стручних скупова, трибина и приказа уџбеника 

издавачких кућа Клет, Логос, Фреска, Едука, Креативни центар. Одржан је велики број 

радионица, квизова и приредби којима се традиционално обележавају важни датуми и празници 

( Фестивал зимнице, Дечја недеља, Нова година, школска слава, Међународни дан толеранције, 

Дан особа са инвалидитетом, Међународног дана сећања на жртве Холокауста током Другог 

светског рата, Дан планете Земље, Дан жена, Дан демократске културе, Светскои дан борбе 

против трговине људима, Дан примирја, Дан државности Србије, Међународног дана матерњег 

језика, Светски дан јабука, Васкрс, Дан Рома, Дан броја ПИ, Светски дан борбе против ХИВ-а, 

Четврта коцељевачка кликеријада, Националног дана без дуванског дима, Дан ружичастих 

мајица... ).  

                  Морамо напоменути и пројекте у које је наша школа укључена и који се успешно 

реализују, а то су : 

- Квалитетно образовање за све 

- „Улога ученика у заштити животне средине“ у организацији Министарства заштите 

животне средине и Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 

- ,,Премошћавање дигиталног јаза у Србији за најугроженију децу“ у организацији 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, УНИЦЕФА и Делегације Европске 

уније 

- ,,Унапређени равноправни приступ и завршавање предуниверзитетског образовања за децу 

којој је потребна додатна образовна подршка“  у организацији Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја, УНИЦЕФА и Делегације Европске уније. 

- " Засади дрво". 

             У оквиру пројекта ,,Премошћавање дигиталног јаза за најугроженију децу Србије", са 

циљем подршке ученицима у учењу, у нашој школи од прошле школске године функционишу 

Клубови учења. На сваком класификационом периоду слали смо детаљне извештаје Центру за 

образовне политике Републике Србије. У претходној години реализовали смо део припремне 

наставе, уз велико задовољство ученика и наставника. Ове године у Клубовима учења реализују се 

и остали облици наставе. У матичној школи опремљен је и реновиран нови кабинет за ТИТ који ће 

нам служити за одржавање ових часова, а у свим осталим осморазредним школама часови се могу 

реализовати у кабинету за информатику.  

                 *НА ТИМ ЧАСОВИМА ЋЕ КОРИСТИТИ ТАБЛЕТИ КОЈЕ СМО ДОБИЛИ У ОКВИРУ 

ПРОЈЕКТА.  

                 *НАСТАВНИЦИ МОГУ КОРИСТИТИ КАБИНЕТЕ И РЕСУРСЕ ПРОЈЕКТА У 

РЕАЛИЗОВАЊУ ЧАСОВА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА, КАО И 

У РЕАЛИЗАЦИЈИ СВИХ ОСТАЛИХ НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ У 

СВИМ РАЗРЕДИМА, ЧАК И КАО ПОДРШКУ У ИЗРАДИ ДОМАЋИХ ЗАДАТАКА. 

                  *Таблети са интернет картицама су прошле школске године подељени свим 

осморазредним одељењима, а има их и у четвороразредним у којима нема рачунара, а за сваку 

осморазредну школу одређени су координатори са којма се наставници могу договорити око 

термина коришћења и изнајмљивања таблета. 

                    Лепо, драгоцено и ново искуство за наше ученике и наставнике је било 1.12.2021. 

године, у матичној школи у Коцељеви, када је одржана аудиција у организацији Вел-Вет 
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Продукције и Тима без граница за одабир јунака игране дечје серије "Ветовци". Иза овог пројекта 

као аутор серије стоји др ветеринарске медицине и дипл. биолог Драгиша Јестротић (аутор емисија 

"Ветеринари без граница" и "Путовања без граница"), сценариста Никола Миладиновић и 

редитељка Вера Павловић са Факултета драмских уметности - Београд, директор фотографије 

Данијел Стоиљковић Бишоп и многобројна екипа људи из продукције.  

Део емисије " Путовање без граница - Коцељева", снимљен је у нашој школи. 

Учествовали су наставници и ученици на многобројним  литерарно-ликовним 

конкурсима и освајали значајне награде и похвале као што су: 

- „Наш војник, наш херој“,  

- ,,Крв живот значи " 

-  ,,5. таблин божићни конкурс“ 

- ,,Да се ја питам" 

- "Смешне приче и песме" 

- "Кад ђаци постану вилењаци" 

- "Ко каже да не читам лектиру?" 

- "Деца воле чудне приче...авантуре и јунаке из књиге" 

- "Лепо је волети" 

- "Кад се памет са говором дружи“ 

- ,,Новогодишња чаролија" 

- ,,Пиши Божић Бати“ 

- ,,Међународном фестивал хумора за децу“ 

- ,,Мој љубимац" 

 

  Неке наше колеге су својим радом и пожртвовањем, на репрезентативан и врло 

успешан начин представљали нашу школу у широј друштвеној заједници: 

                 * У првом броју часописа „Учење и настава“ за 2021. годину, наша колегиница Весна 

Ераковић објавила је рад ПРОЈЕКТНА НАСТАВА-ТЕМАТСКО ПЛАНИРАЊЕ КРОЗ 

ВАСПИТНУ УЛОГУ БАСНЕ. У раду је указала на предности пројектне наставе и значај 

тематског планирања као и на начин организације и реализације тематског дана у партнерству 

са породицама ученика, а све то кроз практичан пример „Васпитна улога басне“ - тематски дан 

реализован у првом разреду. 

                * Професор Миленко Марковић је написао још једну књигу, нови роман „Фанђови 

коњи“.   

                   * У оквиру пројекта "Квалитетно образовање за све", изашла је дигитална 

публикација под називом "Демократска култура у дигиталном окружењу". У склопу 

публикације је и рад наше колегинице Весне Ераковић са темом "У свету басни". 

           * У оквиру ЛЕКТИРЕ МАТЕМАТИСКОПА изашла је из штампе нова књига 

"СУДОКУ БУКВАР", нашег драгог колеге Верољуба Бабића, са објашњењем више од 175 

судоку врста и бројним примерима за самостално решавање. 

Ова је јединствена књига на нашим просторима (а и шире) и изузетно смо поносни што у 

колективу имамо енигматичара и ентузијасту са много креативних идеја. 

            * На четвртом конкурсу Центра за професионално усавршавање Филозофског 

факултета Универзитета у Нишу, међу најбољим изабраним и награђеним припремама из 

области филолошких и друштвено-хуманистичких наука, нашла се и припрема „Инфинитив“ 

колегинице Татјане Јеремић у категорији Национална филологија. 
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             Што се тиче менторског рада, чланови нашег Тима и ту дају свој допринос и пружају 

неопходну подршку у сарадњи са ПП службом, директором школе, наставницима менторима и 

приправницима. Сви наставници који су  претходних школских година започели са увођењем 

у посао наставника неопходно је да ове школске године заврше обуку подношењем неопходне 

документације и организовањем наставног часа на којем ће присуствовати школска комисија, 

која ће проценити да ли је наставник савладао програм увођења у посао наставника. Наставници 

и стручни сарадници који раде више година у школи, а нису укључени у процес увођења у посао 

наставника, треба да се пријаве како би им био додељен ментор с циљем савладавања програма 

за увођење у посао наставника и стручног сарадника. Приправник који савлада програм 

увођења у посао наставника и стручног сарадника полаже испит за лиценцу. Приправнику 

престаје приправнички стаж када положи испит за лиценцу.  

                   У току школске 2021/2022.године полагала су и положила три наставника који су 

претходних година пријављени за полагање испита за лиценцу. Више детаља о овим 

активностима се налази у Годишњем извештају о професионалном развоју наставника и 

стручних сарадника за школску 2021/2022. годину. 

                  Од почетка школске године,  успели смо да реализујемо све активности предвиђене 

Личним плановима наставника, осим семинара 439 – еТвитинг за почетнике – први кораци – 

Фондација Темпус, који ће бити реализован идуће школске године. 

                  Померено  је и време извођења дводневне наставничке екскурзије на релацији 

Сарајево – Мостар – Требиње - Вишеград, која је била планирана почетком јула, а биће изведена 

24. и 25. августа  2022. године.  

                Чланови Тима за професионални развој су имали одличну међусобну сарадњу, као и 

сарадњу са свим наставницима и стручним сарадницима наше школе, представницима 

педагошко-психолошке службе, педагошким асистентом, директором школе, као и са Црвеним 

крстом из Коцељеве, Домом здравља и другим јавним установама. 

                Поред ових активности, наставници и стручни сарадници наше школе су 

присуствовали акредитованим и неакредитованим онлајн предавањима и вебинарима 

који су им били доступни , а које су бирали према сопственим потребама и афинитетима, 

што ће документовати потврдама и сертификатима, а сви детаљи ће бити видљиви у 

њиховим појединачним Годишњим извештајима које подносе на крају школске године.  

Сасвим прецизне и детаљне информације о свим активностима везано за професионално 

усавршавање наставника и стручних сараднка од почетка па до краја школске 2021/2022. 

године, налазе се у Годишњем извештају о професионалном усавршавању наставника. 

                    У ОШ „Мића Станојловић” – Коцељева, у току школске 2020/2021. године, и поред  

отежаних услова рада и измена у Календару образовно - васпитног рада, наставници наше 

школе су успели да одрже 20 угледних часова, 36 јавних часова, 13 тематских дана, док 

тематских недеља и  огледних часова није било. Одржано је доста радионица и других 

активности  у сарадњи са другим јавним институцијама, о којима ће више речи бити у 

тимовима, тако да можемо бити задовољни постигнутим резултатима, професионалним 

развојем радника наше школе, успешно оствареним планом  и постављеним циљем 

професионалног развоја  на почетку школске године. Један део активности и постигнућа и 

залагања наставника и стручних сарадника, приказан је по издвојеним одељењима у табели. 
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Место Угледни 

час 

Јавни  

час 

Тематски 

дан 

Тематска 

недеља 

Огледни 

час 

МШ 

Коцељева 

8 13 7 / / 

ИО 

Драгиње 

5 9 2 / / 

ИО 

Д. 

Црниљево 

5 3 / / / 

ИО 

Каменица 

/ 8 / / / 

ИО 

Свилеува 

2 3 4 / / 

Укупно 20 36 13 / / 

 

               Из свих горе наведених чињеница, можемо закључити да је професионални развој 

наставника и стручних сарадника реализован у складу са планираним, сходно развоју ситуације 

са ,,корона вирусом“, уз поштовање препоручиваних мера од стране надлежних, и уз очување 

здравља како наставника и стручних сарадника, тако и ученика и родитеља. 

               Тренутно, чланови Тима раде на припремању новог Документа о вредновању 

професионалног развоја наставника и стручних сарадника основне школе ,,Мића Станојловић“, 

Коцељева, у сарадњи са представницима ПП службе стручним сарадницима и директором 

школе.            

                                                        Координатор Тима: помоћник директора, Биљана Андрић 

 

 

13.6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИАЦИЈЕ, НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА  

 

Тим за заштиту ученика од насиља, оформљен је школске 2021/2022. године, на седници 

Наставничког већа 19.8.2020. године и почео је са радом ове школске године. На почетку 

школске године тим је урадио Програм рада, односно програм заштите деце од насиља. Тим је 

планирао, организовао и управљао активностима на превенцији насиља. Превентивне 

активности доприносе благовременом откривању насиља, припрему за адекватно реаговање 

уколико се насиље догоди, ресоцијализацију учесника у насиљу, као и смањење патње свих 

који су укључени у насиље. 

Тим је задужен за спровођење превентивних активности у оквиру борбе против насиља над 

децом, али и за заштиту ученика у случајевима насиља. Тим чине координатор Драгица Симић 

(психолог школе) и чланови: 

 

1. Данијела Јанковић – стручни сарадник – дефектолог; 

2. Радмила Пимић – професор разредне наставе; 

3. Александар Пајић - стручни сарадник – дефектолог; 

4. Бранка Михаиловић – професор разредне наставе; 

5. Милка Будаковић – професор разредне наставе; 
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6. Томислав Живановић – професор разредне наставе; 

7. Драгица Тадић – професор разредне наставе; 

8. Кристина Којић VII-2 – представник ученичког парламента; 

9. Соња Поповић – директор школе- 

 

Тим је у току првог и другог полугодишта школске 2021/22. године имао улогу у спровођењу 

многих превентивних али и интервентних активности. Што се превентивних активности тиче, 

постигнута је адекватна сарадња са родитељима и са другим институцијама, донета су правила 

понашања и рађено је на њиховој доследној примени; ученици имају разноврсну понуду 

слободних активности; активиран је школски и рекреативни спорт. У оквиру Дана борбе против 

вршњачког насиља, а који се обележава сваке године последње среде у фебруару, као Дан 

ружичастих мајица, одржана су предавања ученицима другог циклуса у матичној школи као и 

у свим издвојеним одељењима на тему дигиталног насиља. Ученицима првог циклуса је 

прослеђена презентација о којој су дискутовали на часу са учитељима. Осим предавања, многи 

наставници су имали своје превентивне активности током последње недеље фебруара, а које су 

у склопу превенције насиља и наглашавања важности толеранције у међуљудским односима.  

Што се тиче интервентних активности, у току ове школске године, Тим се састајао десет пута 

и то: једном у матичној школи у Коцељеви, седам пута у издвојеном одељењу у Драгињу и 

једном у издвојеном одељењу у Свилеуви. Донете су различите мере: над ученицима ће се 

вршити појачан васпитни рад, сарадња са родитељима неопходна, као и са Центром за 

социјални рад. Ученици су као једну од мера имали друштвено – користан рад који је давао 

позитивне резултате. Појачан васпитни рад је вршен над 12 ученика који су имали проблема са 

понашањем у току првог и другог полугодишта. Посебна пажња је посвећена злоупотреби 

интернета која је била честа појава приликом држања наставе на даљину. Овакав начин рада је 

дао очекиване, позитивне резултате. Све мере које су одређене ученицима дале су очекиване, 

позитивне резултате, осим за два ученика којима је владање остало добро на крају школске 

године.  

 

САДРЖАЈ 
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-Формирање Тима и усвајање Плана и 

програма активности; 

-састављање евиденционог листа за 

евидентирање облика насилног понашања. 

А
в
гу

ст
 

Директор, 

 

чланови 

Тима 

Чланови 

Тима, 

запослени 

Формиран 

Тим. 

Састављен 

евиденцион

и лист. 
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-Презентовање Посебног протокола за 

заштиту деце и ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања у образовно-

васпитним установама;  

-успостављање сарадња Тима са ЦСР 

Коцељева, ПС у Коцељеви и Домом 

здравља у Коцељеви и упућивање позива да 

одрже предавања и трибине на тему 

насиља, занемаривања и злостављања деце; 

-спортом против насиља. 

с
еп

те
м

б
ар

 

Чланови 

Тима, 

Ученички 

парламент 

 

Стручна већа, 

Савет 

родитеља, 

Наставничо 

веће, 

ученици, 

родитељи 

Сви актери 

школе 

упознати са 

Посебним 

протоколом. 

Договорен 

начин 

сарадње са 

наведеним 

институција

ма. 

Реализована 

недеља 

спорта. 

-Спровођење анкете о постојању насиља у 

школи 

 

-Успостављање сарадње са Ђачким 

парламентом 

 

-Учешће у Дечијој недељи кроз ликовне 

радове ученика млађих разреда на тему 

толеранције 

О
к
то

б
ар

 
Тим 

 

 

 

Ученички 

парламент 

 

учитељи 

Запослени, 

ученици и 

родитељи 

Истакнути 

панои у 

свим ИО 

 

Спроведена 

и 

анализирана 

анкета-

смерница за 

нове 

активности 

Изложба 

 

-Обележавање Међународног дана 

толеранције (16.10) и позивање наставника 

грађанског васпитања и верске наставе да 

осмисле едукативно-стимулативну 

радионицу; 

-Састанак Тима и анализа стања; 

Н
о
в
ем

б
ар

 

Тим, 

Ученички 

парламент,  

наставник 

грађанског 

васп. и 

верске наст. 

Ученици, 

родитељи 

Формиран 

Тим. 

Одржана 

радионица. 

Анализиран

и резултати 

рада Тима 

(записник). 
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-Светски дан борбе против ХИВ-а и 

проблеми наркоманије; 

-Прављење кутије поверења; 

- Организовање квиза (фер-плеј кроз 

знање). 

д
ец

ем
б

ар
 

Дом 

здравља, 

наставник 

биологије,  

 

Ученички 

парламент 

 

Ученици и 

родитељи 

Одржано 

предавање, 

урађена 

кутија 

поверња у 

сваком ИО. 

Квиз није 

реализован 

због 

временских 

услова и 

епидемије 

грипа. 

- Састанак Тима и анализа урађеног; 

- Недеља лепих порука; 

- Информативна радионица ,,Превенција у 

борби против трговине људима“. 
ја

н
у
ар

 

Тим,  

одељењске 

старешине, 

Црвени крст 

Запослени, 

ученици, 

родитељи 

Направљена 

атмосфера 

толеранције 

и другарства 

на почетку 

другог 

полугодишт

а. 

Одржано 

предавање. 

-Прављење паноа СТОП НАСИЉУ и 

спровођење литерарног конкурса на тему 

„У туђој кожи“; 

-Састанак Тима и анализа урађеног. 

ф
еб

р
у
ар

 

Наставници 

српског 

језика,  

учитељи 

 

ученици Направљени 

панои у 

сваком ИО 

Похвањени 

и у 

школском 

листу 

објављени 

најуспешниј

и радови. 

-Предавање на тему „Facebook и 

злоупотреба на интернету“ 

 

м
ар

т 

Психолог, 

наставник 

информ. 

 

Запослени, 

ученици, 

родитељи 

Одржано 

предавање. 

-Недеља различитих култура; 

Јавни час „Алкохол као узрочник 

насиља“(ученици Средње школе); 

-Састанак Тима и анализа урађеног. 

ап
р
и

л
 

Психолог, 

проф. 

хемије, 

Тим 

Запослени, 

ученици, 

родитељи 

Одржана 

приредба 

поводом 

Светског 

дана Рома и 

Дани 

страних 

језика. 

Одржан 

јавни час. 
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-Обележавање Међународног дана 

породице (радионице са родитељима); 

-Организовање спортског дана посвећеног 

безбедном и сигурном окружењу. 

м
ај

 

Педагог, 

одељењске 

старешине, 

наставници 

физичког 

васп.и 

учитељи 

Запослени, 

ученици, 

родитељи 

Одржане 

радиопнице 

са 

родитељима

. 

Реализована 

спортска 

недеља. 

- Писање годишњег извештаја и 

информисање колектива, родитеља и 

ученика о учинку рада Тима. 

 

ју
н

 

Чланови 

Тима 

Запослени, 

ученици,  

родитељи, 

Савет 

родитеља, 

Наставничко 

веће, 

Школски 

одбор  

Извештај о 

раду Тима  

 

                                                                                           Координатор тима: Драгица Симић, психолог 

 

 

13.7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ 

Програм професионалне оријентације је реализован  током школске године, у  оквиру ког су  

реализоване  активности као професионално информисање, саветовање и праћење ученика, 

усмеравање ученика у даљем избору средње школе и занимања. На првом састанку формиран 

је тим за ПО кога чине одељењске старешине седмог и осмог разреда, педагошко-психолошка 

служба и директор школе. Активности тима су се одвијале у складу са програмом ПО. 

Са реализацијом програма професионалне оријентације почиње се у првом и наставља  у другом 

циклусу кроз реализацију часова обавезне и изборне наставе,као и ваннаставних активности.На 

часовима ЧОС-а  реализован је програм  кроз садржаје: 

Први разред: Упознавање са занимањима из најближе околине, Занимања у школи. 

Други разред:  Шта желим да будем кад порастем? 

Трећи разред: Које ми се занимање свиђа и зашто? 

Четврти разред: Интересује ме..., Познајемо разна занимања 

Пети разред: Предмети које волим и зашто? Извештавам вас о себи? Упознавање занимања. 

Шести разред: Упознајемо разна занимања. 

У седмом и  осмом разреду  реализоване су радионице о самоспознаји, упознати су  са мрежом 

средњих школа. Информисање и саветовање ученика у погледу даљег школовања и избора 

занимања вршило се континуирано. Са неопредељеним ученицима обављане су индивидуалне 

консултације. Током другог полугодишта успостављена је сарадња са неким средњим школама. 

Средња школа Коцељева,Средња хемијска и Средња школа примењених уметности из Шапца 

су представиле свој план уписа за наредну школску годину. Чланови тима су упућивали 

ученике на портал ,,Моја средња школа“ МПНТР где су могли видети све информације које се 

односе на упис у средњу школу. Педагог и дефектолог су урадиле презентацију ,,Пронађи себе-

направи избор“ и проследиле одељењским старешинама, а они ученицима осмих разреда. Кроз 
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наведену презентацију ученици су информисани и саветовани  у погледу избора средње школе, 

а родитељима је указано на важност  професионане оријентације. 

                                                              Координатор тима: педагог, Весна Јевтић Ранковић 

 

13.8. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 

Чланови тима су: Бранка Лукић, Слободанка Илић, Силвана Јовић, Ненад Ранковић, Бранка 

Михаиловић и Дубравка Пауновић, а координатор тима је Загорка Ераковић.  

 Током првог полугодишта школске 2021/22. године, Тим за здравствену заштиту ученика 

интензивно је пратио епидемиолошко стање, уз посебан нагласак на спровођењу 

препоручених превентивних мера заштите од Ковид 19: редовно прање и дезинфекција 

руку, редовно и правилно ношење маски, поштовање препоручене физичке дистанце, као 

и често чишћење, дезинфекција и проветравање просторија. Утврђено је да се мере 

спроводе редовно и ефикасно, а у школи није било значајнијег ширења вируса Ковид 19, 

осим током септембра и октобра 2021. године, када је одређени број одељења, према 

препоруци и инструкцијама од стране МПНТР, због два или више заражена ученика 

унутар одељења у истом периоду, прелазио на двонедељни комбиновани модел рада. 

Предузете мере су дале очекиване резултате у циљу спречавања даљег ширења инфекције, 

тако да је наша школа током првог полугодишта све време остала у зеленом режиму 

наставе. Током другог полугодишта, услед значајног побољшања епидемиолошке ситуације, 

како на локалном, тако и на државном нивоу, потврђено је да се мере спроводе редовно и 

ефикасно, тако да у школи није било значајнијих случајева ширења вируса Ковид 19.  

Тим за здравствену заштиту ученика, такође је, у сарадњи са Домом здравља у Коцељеви, и уз 

подршку наставника биологије и свих одељенских старешина, током целе школске године, 

пратио и превентивно реаговао у случају појаве вашљивости код ученика.  

Планиране и спроведене активности Тима за здравствену заштиту ученика током првог 

полугодишта 2021/22. школске године, описане су у Полугодишњем извештају о раду овог 

тима. 

Реализоване активности Тима за здравствену заштиту ученика током другог 

полугодишта школске 2021/22. године обухватају следеће: 11. и 12.04.2022. године обављено 

је локално флуорисање зуба ученика од I до IV разреда основне школе на подручју општине 

Коцељева. 

У сарадњи са Црвеним крстом Коцељева, поводом Националног дана без дуванског дима, 

одржане су радионице у првом циклусу у ИО Драгиње и ИО Свилеува. Обележен је и 

Међународни дан борбе ротив вршњачког насиља, '' Дан ружичастих мајица'', 23-ег фебруара 

2022. године. Наша школа је, 22.03.2022. године, награђена захвалницом Хуманитарне 

организације '' Српска солидарност'' за више пута исказану солидарнот и учествовање у разним 

хуманитарним акцијма. У сарадњи са Црвеним крстом Коцељева, а у циљу подизања свести на 

тему безбедног понашања на води и купалиштима и смањењу ризика, 15.05.2022. године, 

одржана су два предавања за ученике Основне школе у издвојеним одељењима у Доњем 

Црниљеву и Каменици. У петак, 13.05.2022. године, одржан је традиционални Крос РТС-а, у 

матичној школи и свим издвојеним одељењима.  

Тим за здравстевну заштиту ученика редовно је пратио и материјално-социјалну ситуацију 

ученика, опремљеност уџбеницима и наставним материјалом. Тим за здравствену заштиту 
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ученика наставиће и у наредном периоду да спроводи све планиране активности у циљу што 

боље заштите и сигурности ученика наше школе.  

Тим за здравствену заштиту ученика наставиће и у наредном периоду са спровођењем свих 

планираних активности, у циљу што боље заштите и сигурности ученика наше школе.  

Координатор Тима: Загорка Ераковић 

 

13.9. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА САРАДЊУ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ, 
МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ И КУЛТУРНУ И ЈАВНУ ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ 

(САЈТ,ЛЕТОПИС,ШКОЛСКИ ЛИСТ)  

 

По плану, рад Тима у у току школске 2021/2022. године заснивао се на организовању и 

обележавању школских активности са циљем да се школа представи и промовише на 

најбољи начин. 

Неке од активности које су обележиле рад Тима су: 

• обележавање јубилеја и значајних датума, 

• презентација ученичких радова у разним секцијама, 

• укључивање ученика у одређене облике такмичења, у складу са актуелном епидемисјком 

ситуацијом;  

• јачање сарадње са родитељима, 

• редовна промоција школе у (основним) школама из окружења, 

• спровођење и извештавање о трибинама, у сарадњи са Полицијском управом из Коцељеве, 

• сарадња са Црвеним крстом и Домом здравља Коцељева, 

• обележавање међународних догађаја, 

• редовно извештавање преко Фејсбук странице школе и школског сајта. 

Тим за културну и јавну делатност, маркетинг школе (сајт,летопис, школски лист) 

у току школске 2021/2022. године састајао се пет пута, договарао о наведеним активностима, 

реализовао их у сарадњи са другим тимовима и пратио резултате реализованог. 

Дешавања у взи са наставоми ваннаставним активностима  су објављивана на  Фејсбук 

страници школе. 

 
                                                                                                          Координатор Тима: Сузана Перић 

 

13.10. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА КВАЛИТЕТНО ОБРАЗОВАЊЕ   

Тим је проистекао у виду продужене целине пројекта, „Квалитетно образовање за све“, који 

је, у нашој школи, присутан од фебруара 2020. године. Пројекат има за циљ стицања 

компетенција и вештина, наставника, ученика и родитеља, из домена демократске културе. 

Трајање пројекта је предвиђено до краја календарске 2022. године. Пројектни тим школе се 

одлучио за стицање вештина из следећих компетенција: 

1. Отвореност према другим културама и другим уверењима, погледима на свет и 

праксама; 

2. Вештине решавања сукоба; 

3. Знање и критичко разумевање света: политике, права, људских права, култура, 

религије, историје, медија, економије, околине, одрживости; 
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Специфични циљеви пројекта представљају подизање квалитета образовања подстицањем 

демократске културе у систему формалног образовања применом антидискриминаторских 

приступа заснованих на стандардима и пракси Савета Европе. Под тим се подразумева још: 

1. Подизање свести о различитим културама ,националностима, традицијама, погледима на свет 

ипраксама; 

2. Развијање вештине за мирно решавање сукоба у различитим животним ситуацијама; 

3. Стицање знања и вештина, унапређивање критичког мишљења у погледу савремених 

животних схватања која укључују политику, право, људска права, културу, историју, медије, 

економију, околину и одрживости. 

8. септембра обележен је Међународни Дан писмености кроз различите радионице, које су 

креирале наставнице српског језика и књижевности, Сузана Перић и Татјана Јеремић. 

26. септембра реализован је Европски Дан језика кроз активности усмерене на разумевање 

страних језика и комуникација као и начина на који се сваки језик на јединствен начин изражава 

и заједничка значења у култури. Подизање радозналости и степена отворености према 

различитим културама европских земаља. Активност реализовали наставник музичке културе, 

Иван Марковић и наставница немачког језика, Сузана Перић. 

Од 4.-10. октобра, у оквиру школе и осталим издвојеним одељењима, одражана је Дечја 

недеља, под слоганом „Дете је дете да га волите и разумете“. Мнифестација је 

традиционално окупила велики број ученика и ученица као и њихових учитеља, учитељица, 

наставница и наставника и реализована је кроз различите активности са циљем упознавање 

ученика са Конвенцијом о правима и обавезама детета.  

14. октобра је свечано обележен Дан школе, различитим активностима. Кроз књигу 

обавештења у свим одељењима прочитан је пригодан текст о дугогодишњој традицији 

школствау Општини Коцељева. 

21. октобра ученици ИО Каменица, у сарадњи са својом учитељицом Биљаном Мићић, 

обележили су Светски дан јабука, припремом ушећерених јабука. 

18. октобра, поводом Светског дана борбе против трговине људима, одржана је активносту 

сарадњи са волонтерима Црвеног крста из Коцељеве. Ученицима школе је подељен материјал 

под слоганом „Један, два, три...Чувај се ти! са циљем подизања свети, али и пружања 

информација о трговини људима, препознавању, узроцима и ризицима, као и доступној 

подршци. 

1. новембра обележена Стогодишњица постојања Завода за Јавно здравље Шабац, у Шапцу. 

Активности, везане за поменути јубилеј, извео је наставник музичке културе Иван Марковић и 

дечји хор „Лира“. 

5. новембра је, поводом празника Дана примирја у Првом светском рату, у ИО Драгиње, 

одржана активност у оквиру које је приказана презентација на тему „Српски писци у Првом 

светском рату“. Активност су реализовали ученици 6-4 одељења и наставница српског језика 

Бојана Мировић. Истим поводом у обележавању поменутог јубилеја, наставница историје 

Далиборка Марић је са ученицима 8-4 припремила веома креативну презентацију и 

драматизацију кратког историјског догађаја. 

Реализован Дан толеранције, 16. Новембра, пригодном презентацијом, коју је припремила 

колегиница Биљана Мићић. Презентација је прослеђена свим одељенским старешинама који су, 
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исту, представили ученицима на часу ЧОС-а. Активност је забележена и у електронском 

дневнику. 

19. новембра у сврху одрживости енергије, реализована је активност „Улога ученика у 

заштити животне средине“. Активност  „Како смањити употребу фосилних горива“, кроз 

пригодне презентације, су припремиле наставнице биологије са ученицима школе. 

3. децембра обележен је Међународни дан особа са инвалидитетом. За ову прилику, стручни 

сарадници, Данијела Јанковић (дефектолог) и Весна Јевтић – Ранковић (педагог) су припремиле 

презентацију, која је прослеђена одељенским старешинама. Одељенске старешине су, 

припремљени материјал, презентовали ученицима на часу ЧОС-а и забележили активност у 

електронски дневник. 

10. децембра кроз низ различитих садржаја, одржане су активности са циљем обележавања 

„Међународног дана људских права“. 

13. децембра је реализована активност кроз међупредметно повезивање музичке и ликовне 

културе на тему: Беджих Сметана „Влтава“. У реализацији активности су учествовали 

ученици 8-1, 8-2, 8-3 и 8-4 одељења са наставником музичке културе Иваном Марковићем и 

наставницом ликовне културе Весном Поповић. 

21. децембра је реализован пројекат „Прошлост-отргнимо од заборава“. Активности у оквиру 

пројекта су реализовали учитељ Драгутин Лукић и ученици одељења 3-1. 

24. децембра, у оквиру развоја међупредметних компетенција (музичка култура-немачки језик) 

одржан је угледни час на тему обележавања Св. Николе у Немачкој. Циљ активности је 

подразумевао привлижавање културе и тредиције Немачке ученицима 8-2 одељења. Активност 

су реализовали: наставних музичке културе Иван Марковић и наставница немачког језика 

Сузана Перић. 

24. фебруара је обележен Дан ружичастих мајица, кроз различите видове едукативних 

радионица као и ПП презентација, у матичној школи али и свим издвојеним одељењима. 

21. марта је обележен светски Дан особа са Дауновим синдромом кроз ПП презентације, видео 

материјале и едукативне филмове, у матичној школи и свим издвојеним одељењима. 

10. маја је реализован Дан демократске културе под називом „Оријентиринг у природи“. Овај 

дан преставља круну пројекта који се имплементира у школи од 2020. године. Осмишљен је 

кроз мапу, у оквиру које се налази пет станица (пет различитих земаља: Енглеска, Немачка, 

Русија, Грчка и Србија), на којима су ученици одговарали на питања из опште културе и 

информисаности. На нивоу матичне школе одабрана су три тима, која су појединачно бројала 

по 10 ученика. Победник је била екипа која је за најкраће време прошла свих пет станица. За то 

време, остали ученици су испред школе осликавали паное у стилу демократичности, 

међусобног уважавања и поштовања. Ученици су истовремени спознали начин оријентације у 

природи уз помоћ компаса.  

У будућим заједничким плановима Тима, предвиђене активности: „Дан државности Републике 

Турске“, „Дан демократске културе“ и „Међународни дан толеранције“ које су требале бити 

одржане крајем октобра и у новембру месецу, нису реализоване због погоршања сутуације са 

COVID – 19 вирусом.  

                   Координатор Тима:  Иван Марковић 
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13.11. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ И СПОРТСКЕ 

АКТИВНОСТИ 

 

Израда и анализа плана тима за школски спорт; 

Анализа рада у првом полугодишту школске 2021/2022. године; 

Разно 

 

                                                                           -1- 

Тим за школски спорт сачињавају следећи чланови:  Силвана Јовић професор физичког и 

координатор тима, Александар Станојчић професор физичког, Милан Михаиловић професор 

физичког, Ненад Ранковић професор физичког, Никол  Солдатовић професор физичког и 

Павле Алексић професор разредненаставе.  Урађен је план тима који је једногласно усвојен и 

постао саставни део Годишњег плана  рада школе. Тим је у првом полугодишу имао два 

сатанка. 

 

                                                                               -2- 

МПНТР доставило је школи упуство о организацији образовно-васпитног рада у школској 

2021/2022 години и у скаду са тим се рализовала настава и спровела следећа такмичења: 

 

30.9. 2021. године Општинско такмичење у стоном тенису у Доњем Црниљеву.                                         

Учествовале 2 екипе Коцељева и Д. Црниљево.                                                                                                                 

Дубл: Душан Васић  и  Огњен Гавриловић  8 раздед Д. Црниљево: Михаило Антонић 6/2 и 

Арсен Пантелић 8/1 Коцељева 3:0                                                                                                                                                                   

Сингл: Јанко Николић 8/1 Коцељева: Вукашн Васић 8 разред Д. Црниљево  2:1     

Наставници: Силвана Јовић и Милан Михаиловић                                                                                                                                           

3.10.2021. одржан крос РТС-а, (за ученике 1-8 разреда).                                                                                  

Реализатори професори физичког.                                                                                                                                      

Прва три места у својој категорији награђени су дипломом.                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

7.10.2021. године одржано Окружно такмичење у стоном тенису у Јадранској Лешници.                        

Ученици  наше школе остварили су запажене резултате.                                                                             

Ученик 8/1 из Коцељеве Јанко Николић освојио је 3. место појединачно .                                                            

Док су ученици 8. разреда из Д. Црниљева Душан Васић и Огњен Гавриловић заузели 3. 

место у дублу.                       

Наставници Силвана Јовић и Милан Михаиловић.                                                                                             

Посeта Сајму спорта је одложена због епидемиолошке ситуације везанене за COVID-19.                                    

 У децембру месецу стигла мања набавка опрме и реквизита која је подељена по школама. 

  Реализација плана тима за школски спорт у другом полугодишту школске 2021/2022 године; 

Разно 

 

Састанак тима за школски спорт је одржан 23.6.2022. године у 15 часова, присутни следећи 

чланови тима: Силвана Јовић (координатор), Александар Станојчић, Милан Михаиловић, 

Марко Нешић професори физичког и Павле Алексић професор разредне наставе.  

 

                                                                              -1- 

У складу са планом Тима за школски спорт а поштујући календар МПНТР и Савеза за школски спорт 

, наша школа је у другом полугодишту организовала следеће активности:  

 

-22.3.2022. године одржано Опшиско такмичење у футсалу за дечаке и девојчице од 5-8 разреда. 

У мушкој конкуренцији биле су пријављене 4. екипе (Коцељева, Свилеува, Д. Црниљево и 
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Драгиње). Победник је била екипа из Коцељеве која је у финалу победила Д.Црниљево са 4:1 и 

пласирала се на Окружно такмичење.  

У женској конкуренцији биле су пријављење 2. екипе Д. Црниљево и Свилеува, победила је екипа 

Црниљева са 2:1 и пласирала се на Окружно такмичење.  (Реализатори: наставници физичког; 

Силвана Јовић, Милан Михаиловић, Ненад Ранковић, Александар Станојчић и Марко Нешић). 

 

-1.4.2022. године Окужно такмичење из футсала у Шапцу. Мушка екипа Коцељеве заузела је 4. 

место, док је женска екипа Д. Црниљева  заузела 1. место. (насаници Силвана Јовић и Милан 

Михаиловић). 

 

-13.4.2022. године је одржано Међуокружно такмиче из футсала у Ваљеву, где је  женска екипа 

Дољег Црниљева заузела је 4. место (наставник Милан Михаиловић).  

 

-21.4.2022. године Окружно такмичење из мини атлетике и атлетике у Шапцу, где  следећи 

ученици из наше школе остварују запажен резултат то су: Лазар Перић 5/1 Коцељева, трчање на 

60 метара, 1. место; Урош Павловић 6/1 Коцељева,  трчање на 300 метара, 1. Место, и пласирају 

се на Међуокружно такмичење. Док је  ученца Наташа Саватић 7 разред из Д. Црниљева заузела 

3. место у бацању кугле. Ученици су добили медаље.  (Наставници: Силвана Јовић, Милан 

Михаиловић, Ненад Ранковић и Марко Нешић). 

 

-10.5.2022.године одржано Међуокружно такмичење из атлетике у Сремској Митровици. 

Представници наше школе Лазар Перић ученик 5/1 Коцељева у дисциплини трчање на 60 метара 

заузео је 3. место; док је ученик Урош Павловић 6/1 Коцељева у дисциплини трчање на 300 метара 

заузео такође 3. место. Ученици су добили дипломе.          (Наставник: Силвана Јовић). 

 

-13.5.2022.године одржан крос РТС-а на коме су учествовали ученици од 1-8 разреда. Прва три 

места у својој узрасној категорији су награђени дипломама. (Реализатори наставници физичког и 

професори разредне наставе). 

 

                                                                           -2- 

Није било предлога, ни питања.  

Закључак је да су ученици наше школе и ове школске године били веома успешни и остварили 

запажене резултате. 

                                                                                

    

                                                                                                    Координатор Тима: Силвана Јовић                

 

13.12. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ОРГАНИИЗОВАЊЕ ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И 

НАСТАВЕ У ПРИРОДИ  

На основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној 

школи,урађен је вишегодишњи програм садржаја екскурзија и наставе у природи који је 

увршћен у Годишњи план рада школе за школску 2021/2022. годину    

  Чланови овог Тима су: Немања Протић, Далиборка Марић, Драгана Павловић, Дубравка 

Пауновић, Милена Вулетић, Горан Вићентијевић, Драгутин Лукић, Славица Софранић, 

Драгана Ђурић, Радмила Пимић, Љиљана Станојловић. 

  У току првог полугодишта школске 2021/2022. године, Тим је у складу са планом рада за ову 

годину, одржао прву седницу 25.8.2021. године. На седници је усвојен план рада Тима, изабран 

је координатор Тима – Немања Протић, и дати су предлози за овогодишње екскурзије и 
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рекреативну наставу од првог до осмог разреда (сви предлози су наведени у званичној свесци 

Тима за екскурзије). 

На другој седници одржаној 25.3.2022. године у складу са Правилником о организовању 

наставе у природи и екскурзија, екскурзије су планиране. На седници је констатовано да је 

изабрана туристичка агенција која ће реализовати екскурзије.  Закључак са седнице је да све 

иде по плану.  

Трећа седница одржана је 20.6.2022. Тема седнице била је наставничка екскурзија. Договорено 

је да буде одржана у августу месецу, да буде дводневна и да релација буде: Сарајево – Мостар 

– Требиње – Вишеград. 

Четврта седница Тима за екскурзије одржана је 22.6.2022. године. Тема - извештај о реализацији 

екскурзија за ову школску годину. Екскурзије су све реализоване по плану и Правилнику, а дате 

су и сугестије за неке измене за наредну школску годину. 

                                                                                                  Координатор Тима: Немања Протић                                                                                                                  

 

13.13. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ОЧУВАЊЕ БРОЈА ДЕЦЕ  

Први састанак је одржан 27.9.2021. године. Састанку су присуствовали сви чланови тима 

.Састанак је одржан онлајн. 

Дневни ред: 

1.Избор координатора Тима за очување броја деце; 

2.Усвајање Плана рада за школску 2021./2022.годину; 

3.Извештај о раду Тима у претходној школској 2020/21.години - анализа постигнутих резултата; 

4.Разно. 

Закључак: 

За координатора Тима,  једногласно је изабрана Љиљана Станојловић.План рада Тима је 

размотрен и усвојен.У претходној школској години неке од активности нису реализоване због 

епидемиолошких мера и учења на даљину у вишим разредима.Током школске године све 

одељењске старешине су кроз часове одељењског старешине и на родитељским састанцима 

водили разговоре са децом и родитељима о значају редовног похађања наставе.У школи у 

Драгињу, посебно нам је помогао педагошки асистент Жељко Алексић, који је утицао на 

родитеље да редовно шаљу своју децу у школу. 

Други састанак је одржан 01.12.2021..године.Састанку су присуствовали сви чланови.Састанак је 

одржан онлајн. 

Дневни ред: 

1.Креирање мера подршке за ученике који су под ризиком од осипања и израда индивидуалних 

планова, превенције осипања; 

2.Укључивање родитеља на припремању и реализацији школских приредби и манифестација; 

3.Договор о организовању састанка са представницима “Црвеног крста” и “Локалне самоуправе”  
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4.Разно. 

Закључак: 

Као и претходних година и ове се креирају индивидуални планови рада ради превенције осипања 

ученика са посебним освртом на ученике у Драгињу.Чланови тимова пружају подршку 

одељењским старешинама. Одељењске старешине ће укључити родитеље за припрему и 

реализацију школских приредби и манифестација, а све у складу са епидемиолошким мерама. И 

даље родитељи треба да буду укључени у рад на часовима пројектне наставе.У договору са 

директором, треба организовати састанке са представницима Локалне самоуправе ради 

решавања проблема осипања броја деце. 

Са” Црвеним крстом” треба наставити сарадњу.До сада смо имали доста активности које су 

успешно реализоване и надамо се да ће и даље та сарадња бити добра. 

У другом полугодишту се надамо да ће епидемиолошка ситуација бити боља и да ћемо моћи да 

реализујемо све планиране активности.                                           

Tрећи састанак је одржан 31.5.2022.године. Састанак је одржан онлајн. 

Дневни ред: 

1. Примена новог концепта допунске наставе; 

2. Укључивање већег броја ученика у реализацији активности у оквиру ученичког парламента; 

3. Едукација родитеља о значају образовања кроз родитељске састанке и радионице; 

4. Разно. 

Закључак: 

Сви ученици и наставници су упознати са новим начином рада допунске наставе, тако да 

часовима могу да присуствују сви ученици без обзира на оцену.Ученички парламент је 

формиран почетком године у кладу са законом.Начин рада је прилагођен у складу са 

епидемиолошком ситуацијом.Реализовао је свој План рада који је део Годишњег плана рада 

школе.Родитељи су током године информисани кроз родитељске састанке и путем вибер групе о 

свим активностима које су реализоване у школи.Одређени број родитеља првог циклуса је 

учествовао и присутвовао у реализацији часова редовне наставе, а и на часовима Пројектне 

наставе.Посебан осврт је на портал “Моја средња школа”, за родитеље и ученике 8.разреда, где 

су могли пронаћи све информације за упис и избор средње школе.Од ове школске године је 

успостављена сарадња са Музичком школом са Уба, која ће почети са радом у нашој школи у 

наредној школској години.Родитељи и ученици су обавештени о начину рада школе, били су 

пријемни испити, а о пријему ученика ће бити обавештени до почетка школске године.Од ове 

школске године , у нашој школи се реализује пројекат “Премошћавање дигиталног јаза за 

најугроженију децу Србије”, у оквиру ког је школи дониран одређен број таблета и рачунара и 

организован је “Кутак за учење” по издвојеним одељењима и у матичној школи. 

Четврти састанак је одржан 30.6.2022.године. 

Дневни ред: 

1. Успостављање сарадње са заинтересованим родитељима који имају утицаја на остале чланове 

заједнице да подрже образовање сваког детета; 
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2. Договор о организовању састанка са представницима Месне заједнице; 

3. Годишњи извештај рада Тима; 

4. Разно. 

Закључак: 

Родитељи су кроз родитељске састанке обавештени и вођени су разговори на тему важности 

образовања и редовног похађања наставе.Ученици су све ове теме прошли на часовима ЧОС-а. 

Ученицима 8.разреда који наставу  похађају по ИОП-у 1 или ИОП-у 2 је пружена подршка током 

полагања завршног испита.У наредном периоду, требало би да се организују састанци 

представника месних заједница и директора школе где би решавали проблеме везане за 

побољшање услова рада. 

Све планирано током године је и реализовано у складу са прописаним мерама 

безбедности.                                                                                                                                                 

Координатор Тима: Љиљана Станојловић 

13.14. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ОЧУВАЊЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Чланови тима: Љиљана Илинчић, Слађана Михаиловић, Ивана Павловић, Драгица Тадић, 

Снежана Илић, Весна Којић. 

Члан тима Владета Мишковић је пре првог састанка пензионисан. 

I састанак тима: 15.12.2021. 

 

Теме: 

1. Учествовање ученика у пилот пројекту „Улога ученика у заштити животне средине“ 

У пројекту учествују ученици који похађају „Чуваре природе“, израдом паноа и презентација 

на тему „Како смањити употребу фосилних горива“ , „Еко бонтон“ и „Еколошке заповести“ 

2. Рециклажа 

Израд предмете од материјала који могу да се рециклирају (пластке и пластике). У ову акцију 

укључени су и ученици од I до IV разреда .  

3. Разно 

Испланиран је транспорт прикупљених чепова у акцији , која се спроводи дуги низ година, 

„Чеп за хендикеп“. 

II састанак тима: 17.6.2022. 

Теме: 

1. Прикупљање секундарних сировина 

(у оквиру акције Чеп за хендикеп, детаљи акције се налазе у записнику) 

2. Годишњи извештај о раду тима 

 је састављен и послат на мејл школе.  

3. Разно 

Успешно је реализован пилот пројекат „Улога ученика у заштити животне средине“. 

 

 

                                                                                  Координатор Тима: Љиљана Илинчић 

 



 Годишњи извештај о раду ОШ „Мића Станојловић“ Коцељева у школској 2021/22. години 

 

179 
 

13.15. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА САРАДЊУ СА ПОРОДИЦОМ 

Записник са првог састанка Тима за сарадњу са породицом одржаног 14.9.2021. године  

 

Дневни ред: 

1.Обавештење око извођења наставе у овој школској години по одлуци МПНТР. 

2.Анализа изборних програма и ваннаставних активности према жељама ученика и школским 

могућностима. 

3.Услови рада у школи 

4.Давање родитеља (уџбеници,исхрана,осигурање, Црвени крст,поправка, посете и сл.) 

5.Превоз и исхрана ученика 

 

I 

По одлуци МПНТР настава у овој школској години ће се одвијати по првом моделу 

наставе,часови трају 45 минута и настава се одвија непосредно,сви ђаци су присутни .У 

зависности од епидемиолошке ситуације и у складу са ослуком МПНТР модел ће се мењати. 

I I 

У току јуна месеца претходне школске године сви ученици су се изјаснили на  које ће изборне 

предмете ићи. Од 1. до 8. разреда ученици су бирали верску наставу или грађанско васпитање. 

Од 5. до 8.разреда   ученицису се опредељивали између чувара природе,цртања, сликања и 

вајања, хора и оркестра, домаћинства и информатике. Одељенске старешине су прикупили 

изјаве од ученика и предали у ПП службу.Донет је закључак да су изабране ваннаставне 

активности, као и изборни предмети резултат како ученичких жеља и интересовања, тако и 

услова које школа може да омогући. 

I I I 

Услови рада у нашој школи су у складу са ситуацијом у којој се налазимо. Поштују се све 

епидемиолшке мере. Ученици, наставници, помоћно и ненаставно особље носи маске и 

међусобно држе дистанцу. Учионице се редовно дезинфикују  и проветравају. На улазу у  школу 

се свима мери температура и дезинфикују руке. Можемо да закључимо да је у нашој школи ово 

организовано на најбољи могући начин. 

IV 

На састанку Савета родитеља усвојена су давања ученика за ову школску годину. Укупно сума 

је 1000 динара. Осигурање ученика износи 383,00 динара, Црвени крст 50,00 динара, а 

преостали износ ће се користити за побољшање рада Установе, односно за побољшање 

извођења наставе. Као најповољнија понуда за осигурање ученика изабрана је понуда компаније 

,,Дунав осигурање а.д.о.“. 

V 

За све ученике који путују обезбеђен је превоз и сатница је усклађена са наставом. И ове године 

кухињу доставља ,,Пекарац“. 

Записник са другог састанка Тима за сарадњу са породицом одржаног 17.11.2021. године путем 

вибер групе. 

Дневни ред: 

1.Саветовање родитеља на теме:учење, израда домаћих задатака и слободно време ученика. 

2 Праћење развоја ученика који раде по инклузији. 

3.Праћење развоја напредовања ученика у учењу и владању у школи. 

4.Безбедност у школи. 

I 
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Родитељски састанци се одржавају путем вибер групе коју је сваки одељенски старешина 

формирао за своје одељење. Морамо сви да се удружимо и заједничким снагама олакшамо 

деци нови начин организовања наставе.  Родитељима су дате сугестије на који начин да 

помогну својој деци како би што квалитетније провели слободно време. 

I I 

У сарадњи са учитељима, предметним наставницима и стручним сарадницима на састанцима 

Стручних већа договорен је начин праћења развоја и напредовања ученика који раде по 

инклузији. Сви наставници и учитељи су у обавези да стручној служби доставе планове и 

програме за ученике који раде по инклузији из свих или из одређених предмета. Родитељи 

ученика могу пратити развој и напредовање своје деце кроѕ индивидуалне разговоре са 

наставницима, као и на родитељским састанцима. 

I I I 

На седницама Одељенских већа утврђен је успех ученика у ученика  у учењу и владању на 

првом класификационом периоду. Коначном успеху претходило је перманентно праћење 

ученика. Учитељи и наставници воде педагошке свеске, где бележе све активности ученика 

и на тај начин имају увид у напредовање ученика за сваки наставни предмет.имајући све ово 

у виду, наставник може благовремено да реагује када примети да ученик не напредује или 

заостаје у учењу. 

IV 

 

У свим школама су појачане безбедносне мере из здравствених разлога. У школу могу да уђу 

само запослени радници и ученици. Сваки дан се дезинфикују учионице пре наставе, између 

смена и после наставе. Обезбеђено је довољно дезинфекциних средстава. 

Записник 

Са четвртог састанка Тима за сарадњу са породицом одржаног 16.6.2022.године путем 

вибер групе. 

Дневни ред: 

1.Праћење развоја напредовања ученика у учењу и владању у школи 

2. Праћење развоја и напредовања ученика који раде по инклузији 

3. Дани професионалне оријентације у школи 

4.Извођење екскурзије и наставе у природи 

4.Консултовање родитеља око изборних предмета 

1. 

Учитељи и наставници перманентно прате напредовање ученика у учењу и владању. 

Ученици нижих разреда иду сваки дан у школу, подељени су у две групе и њихов рад се 

прати кроз часове редовне наставе. Ученици старијих разреда такође су подељени у групе, 
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али редовну наставу похађају три дана у седмици, а друга група два дана.оне дане када нису 

у школи наставу прате онлајн. Све провере знања се раде у школи. Сваку активност ученика 

учитељи и наставници бележили су у педагошке свеске. 

2. 

Ученици који раде по инклузији раде по посебном плану који је прилагођен њиховим 

могућностима. Њихов рад се прати и бележи у педагошке свеске. 

3. 

Програм професионалне оријентације се реализује у 7.и 8.разреду, мада се део тог програма 

реализује кроз часове СА, ЧОС-а и у млађим разредима. У 8.разреду се ученици упознају са 

мрежом средњих школа кроз видео презентације или преко сајта,,Моја средња школа“. Ту се 

упознају са програмом чколе, занимањима. У нашу школу су долазили лично представници 

Средње школе Коцељева и презентовали ученицима 8.разреда које смерове имају, колико 

ученика примају по смеру и упознали су неке професоре који ће им предавати ако упишу ову 

школу. Сваки ученик купује Конкурс при упису у средњу школу где се такође налази списак 

средњих школа на нивоу Републике Србије. 

4. 

            Екскурзије и настава у природи се у овој школској години редовно изводе. 

5. 

Како би наставни план за идућу школску годину био благовремено урађен ученици  су 

добили  анкетне листиће на којима ће заокружити предмете које ће похађати. Ученици 

4.разреда се изјашњавају и који ће други језик учити- бирају између немачког и руског језика. 

 

                                                                                     Координатор Тима: Рената Поповић 

 

 

 

 13.16. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА КЛУБОВА ЗА УЧЕЊЕ  

У оквиру пројекта ,, Премошћавање дигиталног јаза за најугроженију децу Србије,, у нашој 

школи формиран је Тим Клубова за учење. 

ЗАДАЦИ ТИМА: 

- Анализа образовних потреба ученика, 

- Доношење месечних планова рада Клубова за учење, 

Организовање активности у Клубу за учење на основу месечних плановa, 

- Вођење евиденције о раду Клуба за учење, 
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-Праћење реализације активности и евалуација рада Клуба за учење. 

  

Време реализације: Програмски садржаји: 

 
Закључци: 

27.8.2021. 1. Формирање Тима и 

избор координатора; 

 

 

 

 

 

 

2. Усвајање Плана рада 

Тима; 

 

 

 

 

 

3. Текућа питања. 

1. Формиран је ужи састав 

Тима који се налази у 

прилогу овог записника. За 

координатора Тима 

предложен је Владимир 

Белензада , наставник 

информатике. Предлог је 

једногласно усвојен. 

2.План рада Тима није још 

утврђен јер се чека 

планирана Обука за 30 

наставника и смернице у 

изради истог. Накнадно 

ћемо га донети и усвојити 

у новембру. 

3. Чланови ужег састава 

Тима Клубова за учење 

упознати су са претходним 

реализованим 

активностима пројекта. 

27.11.2021. 1Усвајање Плана рада 

Тима; 

 

 

 

2. Договор о начинима 

формирања Клубова за 

учење; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Договор о раду Клубова 

за учење; 

 

 

 

 

 

3. Текућа питања. 

1.План рада Тима усвојен 

је једногласно и чиниће 

саставни део Годишњег 

плана рада школе. 

 

2.После одржане три 

недеље планиране Обуке 

за 30 наставника чланови 

су добили детаљна 

упутства о начинима 

формирања Клубова за 

учење у оквиру својих 

предмета. Идентификовани 

су ученици којима је 

неопходна подршка у 

учењу и у складу са тим 

реализоваћемо и 

формирати Клубове.   

3.Договорили смо се како 

ћемо реализовати наставу у 

Клубовима за учење у 

месецу Децембру за шта 

смо направили месечни 

план који је прослеђен 

ЦОП-у. 

3. У наредном периоду 

треба да реализујуемо 



 Годишњи извештај о раду ОШ „Мића Станојловић“ Коцељева у школској 2021/22. години 

 

183 
 

активност промоције 

Клубова за учење по плану 

који је направљен. 

Подељене су улоге и 

активности сваком члану 

Клуба. 

29.12.2021. 1.Анализа рада Тима на 

крају првог 

класификационог 

периода; 

2. Текућа питања. 

1. Анализиран је рад Тима 

на крају првог 

класификационог периода. 

 

2. Текућих питања није 

било. 

2.3.2022. 1. Праћење реализације     

( редовно попуњавање 

Обрасца за праћење 

подршке); 

 

 

2. Анализа резултата и 

ефеката Клубова са 

препорукама за 

унапређивање приступа 

пружању подршке и 

активностима; 

 

3. Текућа питања. 

1. Подаци о раду Клубова 

за учење прикупљени су у 

претходном периоду и 

извештај је послат Центру 

за образовне политике. 

 

2. На основу прикупљених 

података о раду КзУ 

урадили смо анализу рада 

и разматрали даљи рад . 

 

 

 

3. Додатних питања није 

било. 

19.4 2022. 1.Упознавање чланова 

тима  са доласком 

представника пројекта из 

Центра за образовне 

политике Београд и избор 

представника за фокус 

групе; 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Текућа питања. 

1.Чланови Тима упознати 

су да у четвртак 21.4.2022. 

године у нашу школу 

долазе представници 

Центра за образовне 

политике на разговор са 

ученицима и 

наставницима, учесницима 

у реализацији Клубова за 

учење. На седници смо 

одредили учеснике по 

њиховом упутству. Фокус 

групе биће организоване у 

ИО Драгиње. 

 

2.Члановима је сугерисано 

да наставе са реализацијом 

часове у Клубовима за 

учење и редовно прате 

напредак идентификованих 

ученика. 

 

10.5.2022. 1.Анализа посете 

представника пројекта из 

1.У четвртак 21.4.2022. 

године нашу школу 
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Центра за образовне 

политике и разговора са 

фокус групама; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Препоруке за даљи рад; 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Текућа питања. 

посетиле су Невена Аџић и 

Дина Градинац, 

представнице пројекта из 

Центра за образовне 

политике Београд. 

Организоване су разговори 

са две фокус групе  : 

- група ученика, учесника 

КзУ и  

-група наставника, 

учесника у реализацији 

КзУ 

 

2.Препорука за даљи рад је 

да наставимо релизацију 

Клубова за учење  као до 

сада, да укључујемо што 

више ученика у њихов рад, 

као и појачати рад у осмом 

разреду због предстојећих 

завршних испита. 

 

3.Додатних питања није 

било. 

21.6.2022. 1.Анализа рада Клубова за 

учење у школској 2021/22. 

години; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Анализиран је рад 

Клубова за учење у 

школској 2021/2022. 

години . 

-Рад Клубова за учење 

успешно је реализован , 

мсечни планови редовно 

достављани, 

-Праћење 

идентификованих ученика 

вршено редовно , 

-Образац за праћење 

подршке кроз Клуб за 

учење редовно је 

попуњаван и биће 

достављен Центру за 

образовне политике у 

предвиђеном року, 

-Евиденција за библиотеке 

дигиталних технологија 

редовно је попуњавана и 

биће достављена Центру за 

образовне политике у 

предвиђеном року, 

- Примећује се благо 

смањење одсуства ученика 

са часова као  и 
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2.Обавешавање чланова 

Тима о догађају који се 

организује у Београду под 

називом ,, Клубови за 

учење и психосоцијална 

подршка - размена 

искустава и добре праксе , 

сусрет пројектних школа“ 

у оквиру пројекта , који ће 

бити реализован  4. i 5. 

јула 2022., са почетком у  

11.40h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Текућа питања. 

побољшање успеха 

ученика из неких 

предмета. 

 

2.Пројекат се наставља и у 

наредној школској години .  

Чланови су обавештени о 

догађају који се организује 

у Београду под називом ,, 

Клубови за учење и 

психосоцијална подршка - 

размена искустава и добре 

праксе , сусрет пројектних 

школа“ у оквиру пројекта , 

који ће бити реализован  4. 

i 5. јула 2022., са почетком 

у  11.40h.  

Наши представници на том 

догађају биће Биљана 

Андрић као координатор 

библиотеке дигиталних 

технологија и Драгица 

Симић – школски психолог 

као реализатор 

психосоцијалне подршке. 

3.Додатних питања није 

било. 

 

                                                                                                Координатор Тима: Владимир Белензада 

             14. ОСТАЛИ ИЗВЕШТАЈИ 

 14.1. ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂИВАЊУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 Са циљем унапређивања образовно - васпитног рада у току школске 2021/2022. године 

реализовани су следећи облици и садржаји рада у складу са планом: 

- Примена савремених облика образовно - васпитног рада у наставном процесу 

(индивидуализација, израда ИОП-а, диференцирана настава, настава на даљину, проблемска 

настава). 

-  Платформа која се користи за учење на даљину је Microsoft Teams. 

- Евалуација планова, припрема, вођења есДневника, вођење педагошке документације, 

повећање хоризонталне и вертикалне повезаности између наставних предмета, праћење 

наставе на даљину. 

- Коришћење нових начина учења, чешће петнаестоминутне провере  и давање тестова као на 

завршном испиту, израда презентација и пројеката, учешће на разним конкурсима. Начини  

рада и наставни материјали прилагођавају се према индивидуалним карактеристикама 

ученика. Припрема задатака различите тежине у складу са образовним стандардима и 

самопроцена сопственог напретка. 

- Анализа образовно - васпитног рада на крају сваког класификационог периода. 

- Опремање школе савременим наставним средствима и побољшање услова рада.  

- Школа учествује у разним пројектима и промовише сваки успех. 
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- Директор уважава предлоге запослених, ученика и родитеља у циљу унапређења рада школе, 

прати и подстиче дигиталну зрелост школе, као и професионални развој запослених. 

- Стручно усавршавање у складу са планом усавршавања. 

- Самовредновање кључне области – Подршка ученицима 

- Ученички парламент учествује у раду школе и школским активностима. 

- Реализација превентивних активности у оквиру спровођења акционог плана Тима за заштиту 

од насиља, злостављања и занемаривања. 

 

14.2. ИЗВЕШТАЈ О ПРИПРЕМИ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ  

Организовањем припремне наставе за ученике осмог разреда имамо за циљ да укључимо све 

ученике у припремну наставу како би унапредили  резултате на завршном испиту. Основни 

задатак је понављање градива из свих предмета, интензивнији рад на областима које су 

ученици слабије савладали, вежбање задатака тестова од претходних година и збирки задатака 

како би се што боље припремили за завршни испит. 

Почетком школске године извршено је иницијално тестирање из свих предмета који се полажу 

на завршном испиту. Урађена је анализа резултата иницијалног тестирања и резултата са 

завршног испита претходне школске године и предложене мере за остваривање бољих 

резултата. Планови рада и наставни материјали се прилагођавају према индивидуалним  

могућностима ученика. Примењују се чешћа петнаестоминутна проверавања и тестирања и 

указује се на области на које је потребно посебно обратити пажњу . 

Након одржаних већа анализирана су образовна постигнућа ученика на крају првог  

класификационог периода и предложене мере за побољшање истих. Спроведена је анализа 

одржавања допунске, додатне наставе и посећености те наставе од стране ученика. Закључак 

је да ученици треба више да се укључе у допунску односно додатну наставу. Припремну 

наставу мањи број наставника реализује од почетка школске године.  

Након анализе резултата пробног завршног испита донет је План унапређивању резултата на 

ЗИ за школску 2021/22. годину. Реализована је припремна настава из свих предмета који су 

обухваћени полагањем, посебно у периоду десет дана пре полагања испита у трајању најмање 

два часа дневно из предмета који се полажу. Школа је инсистирала на укључивању родитеља 

у наставни процес јер сматрамо да је то  веома  важно како би се што боље упознали са 

постигнућима ученика, начином организовања и припремања за полагање завршног испита, 

као и важношћу редовног похађања припремне наставе. 

14.3. ИЗВЕШТАЈ О ТРАНЗИЦИЈИ - АКТИВНОСТИ О РАЗМЕНИ ИНФОРМАЦИЈА  

И ПОДРШКA  ТРАНЗИЦИЈИ ДЕЦЕ  СА ЈЕДНОГ НА ДРУГИ НИВО ОБРАЗОВАЊА 

ИЛИ ПРЕЛАСКА  ИЗ ЈЕДНЕ У ДРУГУ ШКОЛУ 

План транзиције је урађен за ученике који прелазе са разредне наставе на предметну. Све 

активности су планиране тако да је подршка планирана дискретно да не указује на ученика са 

циљем да не дође до етикетирања, па сим тим и до отежавања процеса укључивања у наставни 

процес. Активности су усмерене на образовну средину   (физичку, психолошку и социјалну) и 

на отклањање препрека које постоје и отежавају укључивање ученика у живот школе. Све 

планиране активности доприносе добробити свих ученика, водећи рачуна о здрављу, 

безбедности и о најбољем интересу ученика. Приликом планирања активности вођено је 

рачуна о постојећим ресурсима школе, о изводљивости планираних активности, а постављени 
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циљеви су јасни  и достижни. Активности за израду транзиционог плана саставни су део 

планирања индивидуализоване подршке детету и доприносе отклањању физичких и 

комуникацијских препрека у складу са чланом 4. Правилника о ближим упутствима за 

утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање. У циљу 

припреме установе и остваривања континуитета подршке коју ученик Тим установе коју 

похађају ученици је успоставио сарадњу и са Тимом установе у којој су ученици наставили да 

стичу образовање, због проглашења  ванредне ситуације на територији Републике Србије 

услед епидемије вирусом COVID19 потребна сагласност родитеља је добијена током 

септембра месеца. 

            14.4. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЕДАГОШКО – ИНСТРУКТИВНОГ РАДА 

 Педагошко - инструктивни  рад подразумева пружање помоћи наставницима и сарадницима 

да што успешније остваре циљеве и задатке у образовању и васпитању ученика. Током првог 

полугодишта остварен је педагошко - инструктивни рад са наставницима, а посебно са 

наставницима приправницима. 

Инструктивни рад са наставницима реализује се при планирању, извођењу наставе и 

ваннаставних активности, као и вођењу педагошке документације (пружање помоћи 

наставницима на изради планова рада допунске, додатне, секција, планова рада одељењских 

старешина) током целе школске године. Педагошко – инструктивни рад се односи и на 

иницирање и учешће у иновативним видовима планирања наставе и других облика образовно 

- васпитног рада, пружање помоћи наставницима да унапреде  квалитет образовно - васпитног 

рада коришћењем савремених  метода и облика рада.  

Праћење ефеката иновативних активности и пројеката, нових облика рада и метода рада, 

развој, напредовање и постигнућа ученика, као и идентификовање и рад на отклањању 

педагошких узрока проблема у учењу и понашању.Са посебном пажњом се планира и прати 

пружање додатне подршке ученицима који су неоцењени, који имају негативне оцене, као и 

за ученике којима је потребан индивидуализован приступ у раду, односно прилагођавање у 

оквиру ИОП– а.  

Предмет педагошко - инструктивног рада је упознавање наставника са стандардима квалитета 

рада установе  (према Правилнику о стандардима квалитета рада установе од  23. јула 2018. 

године) и усмеравање наставника  у креирању  плана стручног усавршавања и њиховог 

професионалног развоја, као и пружање подршке наставницима у раду са родитељима. 

Педагошко - инструктивни рад са члановима Тима за самовредновање, Тима за инклузивно 

образовање, Тима за професионалну оријентацију, Тима за заштиту од насиља, злостављања 

и занемаривања и других тимова. 

 

   14.4.1. ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНОСТ ПЛАНА ПОСЕТА ЧАСОВИМА 

Током школске  2021/2022. године директор школе посетио је велики број часова редовне 

наставе, слободних наставних активности, ЧОС-а, обавезних изборних програма, у матичној 

школи и издвојеним осморазредним и четвороразредним одељењима и две групе продуженог 

боравка у матичној школи.  
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Циљ посете часовима је подизање квалитета рада школе , подизање нивоа компетенција 

наставника и  унапређивање наставног процеса који ће резултирати бољим постигнућима 

ученика. Да ове посете имају сврху и да су веома важне  доказују видљиви помаци у раду 

појединих наставника у односу на прошлу школску годину. 

 Током новембра акценат је био на првим и петим разредима  са циљем да утврдимо колико су 

се ученици прилагодили при преласку из једног циклуса у други. Закључак је да су се ученици 

одлично адаптирали и навикли на нови начин рада. Током децембра акценат је био на другом 

циклусу и то 6.,7.и 8. разред. У издвојеним четвороразредним одељењима која су комбинована 

од два и више разреда обилазећи први посећени су и остали разреди и то у Зуквама, Брдарици, 

Баталагама, Голочелу, Градојевићу и  Ћуковинама. Одступило се од плана из оправданих 

разлога када су у питању Љутице,ТИТ  и физика . Реализоваће се почетком другог полугодишта. 

Током марта и априла посећени су часови у складу са планом и акцентом на ученике 8. разреда 

у циљу побољшавања успеха на ЗИ. 

Наставници су благовремено обавештени о терминима посета. Распоред обиласка наставе био 

је доступан на огласној табли, али и на Вибер групи. Сви наставници су упознати и био им је 

доступан Образац за посматрање и вредновање школског часа ( област квалитета Настава и 

учење) 

Пре саме анализе посећеног часа наставници су самовредновали свој час попуњавањем истог 

обрасца као и евалуатори. У највећем броју случајева резултати су били приближни и слични. 

2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу 

Препоруке: Подстицати вршњачко учење у оба циклуса и функционално коришћење 

наставних средстава, усмеравање на додатне изворе знања. 

2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика   

Препоруке: Подстицати инструктивно-педагошким и саветодавним радом присутност 

индикатора из овог стандарда у образовно-васпитном раду. Чешће обилазити наставнике који 

треба да унапреде своје компетенције у овој области. 

2.3. Ученици стичу знања, усваjаjу вредности, развиjаjу вештине и компетенциjе на часу  

Препоруке: Овај стандард је можда могуће унапредити ако би се радило на већој 

мотивисаности ученика, избором занимљивијих начина презентовања садржаја, кроз пројекте 

и очигледност се мења и њихова улога у наставном процесу где од доминантног предавача 

постају неко ко усмерава, координира и води наставни процес. Делегирањем задатака 

ученицима они ће постајати активнији а настава квалитетнија. 

2.4. Поступци вредновања су у функциjи даљег учења 

Препоруке: Потребно је посветити више времена поучавању  ученика како да траже и 

постављају себи циљеве у учењу. На мањем броју часова ученици се оспособљавају да 

вреднују свој напредак и напредак других ученика. 

2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан  
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Препоруке: Мотивација ученика се може подстицати  применом различитих поступака: 

самостални рад ученика, истраживачки рад, коришћење дигиталних наставних садржаја и 

материјала која су ученицима блиске, коришћење електронских уџбеника, практични радови, 

учешће на конкурсима и такмичењима. 

 

14.5. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 

Школа у складу са својим могућностима пружа ученицима различите видове образовне и 

васпитне подршке  кроз организацију додатне и допунске наставе, али и кроз најразличитије 

ваннаставне активности у оквиру бројних пројеката које негујемо. 

Подршка ученицима се одвијала кроз подршку процеса учења (увођење у технике учења, 

помоћ у превазилажењу неуспеха, развијање мотивације, начин процене сопственог 

напредовања, набављање уџбеника, прибора...). Циљеви, задаци и активности утврђују се 

пажљиво узимајући у обзир индивидуалне потребе ученика. 

Школа разрађује и реализује програме за подршку процесу учења за децу са посебним 

потребама. Праћење постигнућа и успеха ученика. Планирају се и припремају посебне 

активности да би се ученицима који заостају у раду помогло у савладавању тешкоћа у 

наставном процесу, а ученицима који брже напредују омогућило даље напредовање и учешће 

у истраживачким активностима и другим пројектима, чему доприноси и сарадња са 

Регионалним центром за таленте Лозница. Свако напредовање и успех ученика се похваљује, 

а изузетна постигнућа се промовишу и награђују. 

Праћење адаптације ученика првог и петог разреда, као и новопридошлих ученика.  

Пружање подршке у решавању сукоба, развој толеранције, поштовања, уважавања и 

комуникацијских вештина. Рад на повећању безбедности ученика. Са ученицима који не 

поштују правила понашања у школи, који неоправдано изостају из школе, који својим 

понашањем угрожавају друге у остваривању својих права, вођен је појачани васпитни рад, 

како би прихватили правила понашања и променили своје понашање. Подршка ученицима се 

обављала кроз реализацију радионица и разговоре. 

Помоћ ученицима при самопроцењивању сопствених интересовања, као и упознвање мреже 

средњих школа, а у циљу упознавања и одабира средње школе. Пружање подршке ученицима 

у начину коришћења слободног времена. 

Сарадња са Домом здравља остварена је с циљем едукације ученика и спровођења 

систематских прегледа. 
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14.6. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОБАВЕЗНИХ РОДИТЕЉСКИХ САСТАНАКА 

Б

р. 

Општа  тема и посебне 

теме 

Закључак 

1. Кућни ред и Правилник о 

понашању ученика у 

школи 

-У складу са Годишњим планом и програмом школе 

одржани су родитељски састанци у првом циклусу. 

Због специфичне епидемиолошке ситуације, по 

препорукама МПНТР, родитељи су долазили у мањим 

групама или су родитељски састанци одржани онлајн. 

У сарадњи са секретаром школе, родитељима је 

презентован Кућни ред и Правилник о понашању 

ученика у школи и прослеђен.  

2. Упознавање са 

приоритетима развоја 

школе 

(нови ШРП) 

-унапређивање постигнућа 

ученика на завршном 

испиту, 

 

- прилагодити рад 

образовно-васпитним 

потребама ученика, 

 

- развијати инклузивну 

праксу, 

 

 

- подстицати учење са 

разумевањем, стицање 

функционалних знања, 

 

- мотивисати ученике да у 

већем броју похађају 

часове допунске и 

припремне наставе, 

мотивисати и укључити 

већи број ученика у 

ваннаставне активности, 

- информисати родитеља о 

систему пружања додатне 

подршке ученицима у 

школи. 

- Кроз састанке Савета родитеља родитељи су упознати 

са новим ШРП-ом и приоритетима развоја школе. 

 

- Стучна већа су на редовним састанцима извршила 

анализу постигнућа ученика на завршном испиту  и 

донела план унапређење постигнућа ученика. Закључци 

су у оквиру родитељских састанака пренети 

родитељима. 

- Рад је прилагођен образовно-васпитним потребама 

ученика. 

-У сарадњи са педагошко –психолошком службом 

наставници су за ученике који наставу похађају по 

ИОП-у прилагодили наставне планове. 

- На састаницима Стручних већа и актива разматрало се 

на које начине подстицати учење са разумевањем и 

стицање функционалних знања. 

-Ученицима и родитељима се контиуниранио говори о 

важности похађања часова допунске, додатне и 

припремне наставе за постизање бољих резултата. 

 

-Укључивањем у ваннаставне активности код ученика 

се развијају различита интересовања. Родитељи су 

информисани о пружању додатне подршке ученицима у 

школи. 

 

 

 

 

 

 



 Годишњи извештај о раду ОШ „Мића Станојловић“ Коцељева у школској 2021/22. години 

 

191 
 

14.7. ИЗВЕШТАЈ О  ОСТВАРЕНОСТИ  ПЛАНИРАНИХ ПРОЈЕКАТА 

 

 Учешћем у пројекту „Основи безбедности деце у саобраћају“  циљ нам је да безбедност и 

безбедоносну културу ученика подигнемо на виши ниво. Овај програм  се реализује  у сарадњи 

са Полицијском станицом Коцељева.Пројекат је одложен док се не нормализује ситуација са 

Корона вирусом. 

Учешћем у пројекту „2000 дигиталних учионица“ од 2019. године имамо намеру да јачамо 

дигиталне компетенције наставника и ученика, да наставу учинимо занимљивијом, а самим 

тим и ефикаснијом. Пројекат је делимично реализован. Део опреме школи још није испоручен.  

Пројекат је проглашен пројектом од националног значаја. Кроз пројекат смо током првог 

полугодишта школске 2021/2022. године добили рачунарску опрему за информатички кабинет 

у матичној школи. 

Школа ће наставити пројекат „Здраво растимо“ (школица спорта) у организацији Савеза за 

школски спорт за ученикe млађих разреда када се за то створе услови. Током првог  

полугодишта нису реализоване активности због епидемиолошке ситуације. 

Од  октобра 2019. године  смо укључени у пројекат „Квалитетно образовање за све“. 

Комисија састављена од чланова МПНТР, делегације Европске уније у Републици Србији и  

Савета Европе је на основу послатог материјала везаног за наставу изабрала 40 школа међу 

којима је и наша, што сматрамо великим успехом. Пројекат траје три године.Сам пројекат има 

за циљ стицања компетенција и вештина, наставника, ученика и родитеља, из домена 

демократске културе. Пројектни тим школе се одлучио за стицање вештина из следећих 

компетенција:У склопу самог пројекта, поред акционог плана који се имплементира у школи, 

предвиђена су и бесплатна, стручна усавршавања , вебинари као и едукације у разним 

регионима Србије и иностранству. Пројекат траје 36 месеци. 

тему конкурса и представили своју уметничку машту у најлепшем светлу. 

 

У циљу развоја информационо-комуникационе инфраструктуре за установе образовања,науке 

и културе  школа се укључила у „Пројекат повезане школе“ 24.12.2019. године. Пројекат је 

у великој мери завршен у августу 2020.године у матичној школи, а наставак је у издвојеним 

одељењима у трајању од две године.  

Школа је укључена у пројекат „Спорт у школе“ за ученике од 1. до 4. разреда за који влада 

веома велико интересовање. Похађају га ученици матичне школе, али није реализован у првом 

полугодишту текуће школске године. 

Наша школа укључена је ове године у пројекат ,,Премошћавање дигиталног јаза за 

најугроженију децу Србије“ који воде МПНТР и УНИЦЕФ, а финансира га Европска 

унија. Циљ пројекта је унапређивање доступности образовања за ученике који припадају некој 

од осетљивих група. Пројекат подразумева и нове ресурсе, техничку опрему и рад кроз 

школске активности усмерене на квалитет учења.  

 Уоквиру пројекта 25.10.2021. године, почела је онлајн обука под називом ,,Подршка ученицима из 

осетљивих група у дигиталном окружењу - ПУДО“,  која траје 12 недеља (96сати) и реализоваће се 

током школске 2021/2022. године, и првог полугодишта школске 2022/2023. године.  

 У септембру је наша школа (једна од 29 школа) укључена у пилот пројекат „Улога 

ученика у заштити животне средине“ У оквиру пројекта „Улога ученика у заштити животне 

средине“ у организацији Министарства заштите животне средине и Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја, ученици и наставници биологије урадили су презентације на 

тему „Како смањити употребу фосилних горива“ 

1.12.2021. године, у матичној школи у Коцељеви одржана аудиција у организацији Вел-Вет 

Продукције и Тима без граница за одабир јунака игране дечје серије "Ветовци". Иза овог 
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пројекта као аутор серије стоји др ветеринарске медицине и дипл. биолог Драгиша Јестротић 

(аутор емисија "Ветеринари без граница" и "Путовања без граница"), сценариста Никола 

Миладиновић и редитељка Вера Павловић са Факултета драмских уметности - Београд, 

директор фотографије Данијел Стоиљковић Бишоп и многобројна екипа људи из продукције. 

14.8. ИЗВЕШТАЈ О УВОЂЕЊУ ПРИПРАВНИКА У ПОСАО 

Приправник је лице које први пут заснива радни однос у установи у својству наставника, 

стручног сарадника са пуним или непуним радним временом и који се оспособљава за 

самосталан рад, савладавањем програма за увођење у посао и полагањем испита за лиценцу. 

За време трајања приправничког  стажа, ради савладавања програма за увођење у посао, 

установа односно директор школе одређује ментора који ће радити са приправником. У школи 

се води евиденција о пријављеним наставницима за увођење у посао наставника односно 

стручног сарадника. У школској 2021/2022.години пријављени су наставник информатике, 

наставник српског језика и књижевности и наставник биологије, и одређени су им ментори. 

Сви наставници који су  претходних школских година започели са увођењем у посао 

наставника, морају да у току ове школске године заврше обуку подношењем неопходне 

документације и организовањем наставног часа на којем ће присуствовати школска комисија, 

која ће проценити да ли је наставник савладао програм увођења у посао наставника. 

Наставници и стручни сарадници који раде више година у школи, а нису укључени у процес 

увођења у посао наставника неопходно је да се пријаве како би им био додељен ментор ради 

савладавања програма за увођење у посао наставника и стручног сарадника. Приправник који 

савлада програм увођења у посао наставника и стручног сарадника полаже испит за лиценцу. 

Приправнику престаје приправнички стаж када положи испит за лиценцу. 

14.9. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ 

 У току првог полугодишта школске 2021/2022. године секретар школе је обављао следеће 

управне и нормативно-правне послове.  

Спровођење поступка за утврђивање запослених на пословима разредне наставе за чијим је 

радом у потпуности или делимично престала потреба у школској 2021/2022. години. 

Регулисање питања која се односе на радно-правни статус запослених. Закључивања уго- 

вора о раду са запосленима који су ангажовани на одређено време, као и са запосленима 

 који су на одређено време примани ради замене стално запослених и њихове пријаве и  

одјаве Централном регистру обавезног социјалног осигурања.  

Доношење решења о структури и распореду обавеза наставника у оквиру 40-часовне радне 

недеље и статусу у погледу рада са пуним или непуним радним временом, решења о 

распоређивању запослених у школској 2021/2022. години, решења о основама за обрачун и 

исплату плата запослених, решења о престанку радног односа због истека рока на који су 

ангажовани и због одласка у пензију. Закључивање споразума о преузимању запослених из 

једне школе у другу. Иста су потписана и налазе се у архиви – досијеима запослених. 

У складу са Законом о основама образовања и васпитања спроведен је конкурс ради 

ангажовања педагошког асистента који се може према закону ангажовати на период од 12 

месеци. На конкурс се пријавио један кандидат и са њим је закључен уговор о раду. 

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно 

ангажовање код корисника јавних средстава и Сагласности радне подгрупе на нивоу школске 

управе Ваљево расписан је конкурс за пријем у радни однос на неодређено време наставника 

математике, на исти се није пријавио ниједан кандидат, као ни на поновљеном конкурсу.  

У складу са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно 
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ангажовање код корисника јавних средстава и Сагласности радне подгрупе на нивоу школске 

управе Ваљево расписан је конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за два 

извршиоца на пословима наставника математике, два извршиоца на пословима српског језика, 

једног извршиоца на пословима наставника немачког језика, једног извршиоца на пословима 

наставника технике и технологије, једног извршиоца на пословима наставника информатике и 

једног извршиоца на пословима наставника физичког и здравственог васпитања. 

Поступање по захтевима запослених за исплату јубиларне награде, солидарне помоћи и 

доношење решења по поднетим захтевима.  

Достављање информација од јавног значаја. 

Достављање захтева надлежном министарству, школској управи и другим институцијама како 

би они поступили по њима у складу са својим надлежностима.  

У току првог полугодишта спроведена је једна набавка предвиђена планом јавних набавки. У 

питању је организација наставе у природи за ученике млађаих разреда и екскурзије за ученике 

осмог разреда. Спровдене су и набавке које су предвиђене интерним планом јавних набавки и 

то набавка – услуга – санација ограде, набавка ужине за децу и осигурање запослених.  

Урађен је план јавних набавки, интерни план набавки за наредну годину и извештај о 

спроведеним набавкама у претходној календарској години. Све је урађено и објављено на 

Порталу јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама. 

Регулисања питања која се тичу статуса ученика и то слање захтева за издавање преводнице у 

случају преласка ученика из једне школе у другу, примање захтева ученика у нашу школу и 

достављање другој школе извештај о упису. Вођење евиденције о ученицима који нередовно 

похађају наставу и обавештавање надлежних институција о томе. 

Одлуке које су донете на седницама Савета родитеља и Школског одбора су урађене у 

предвиђеним роковима и достављене надлежним органима.  

На основу учешћа школе у пројекту “Премошћавање дигиталног јаза” урђена је допуна 

Правилника о организацији и раду библиотеке како би се њен рад ускладио са библиотеке 

дигиталних технологија. 

У току првог полугодишта било је неколико инспекцијских надзора од стране просветне 

инспекције, а по један инспекцијски надзор од стране инспектора рада и сектора за ванредне 

ситације Шабац. 

                                                                                            Секретар школе: Марина Ђурић 

 

14.10. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РАЧУНОВОДСТВЕНО-ФИНАНСИЈСКЕ СЛУЖБЕ 

Месец 

реализације 
Програмски садржаји: 

 

Фебруар - Учитани матични подаци, обуставе и сати за аконтацију 1. 

Месец 2022 годину; 

- Исплаћени путни трошкови запосленима за 1. Месец 2022 

годину; 

- Послат Захтев ШУ за додатна средства за месец јануар 

2022 годину; 

- Извучени приходи и расходи, попуњени у Образац 5 и 

послати у Општину; 

- Учитани финансијски и кадровски подаци у CROSO; 

- Учитане обуставе и сати за коначни обрачун 1. Месец 2022 

годину и послато у ШУ; 

- Учитан и исплаћен уговорац за 1. Месец 2022 годину; 

- Обрачунат и послат обрачун боловања преко Завода за 1. 
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Месец 2022 годину; 

- Исплаћено боловање за  12. месец 2021 годину; 

Март - Учитани матични подаци, обуставе и сати за аконтацију 2. 

Месец 2022 годину; 

- Исплаћени путни трошкови запосленима за 2. Месец 2022 

годину; 

- Послат Захтев ШУ за додатна средства за месец фебруар 

2022 годину; 

- Извучени приходи и расходи, попуњени у Образац 5 и 

послати у Општину; 

- Учитани финансијски и кадровски подаци у CROSO; 

- Учитане обуставе и сати за коначни обрачун 2. месец 2022 

годину и послато у ШУ; 

- Учитан и исплаћен уговорац за 2. Месец 2022 годину; 

- Обрачунат и послат обрачун боловања преко Завода за 2. 

Месец 2022 годину; 

- Исплаћено боловање за 01. Месец 2022 годину; 

Април - Учитани матични подаци, обуставе и сати за аконтацију 3. 

Месец 2022 годину; 

- Исплаћени путни трошкови запосленима за 9. Месец 2022 

годину; 

- Послат Захтев ШУ за додатна средства за месец септембар 

2022 годину; 

- Извучени приходи и расходи, попуњени у Образац 5 и 

послати у Општину; 

- Учитани финансијски и кадровски подаци у CROSO; 

- Поднет тромесечни финансијски извештај у ИСПФИ; 

- Учитане обуставе и сати за коначни обрачун 3. Месец 2022 

годину и послато у ШУ; 

- Учитан и исплаћен уговорац за 3. Месец 2022 годину; 

- Обрачунат и послат обрачун боловања преко Завода за 3. 

Месец 2022 годину; 

- Исплаћено боловање за 02. Месец 2022 годину; 

Мај - Учитани матични подаци, обуставе и сати за аконтацију 

04. Месец 2022 годину; 

- Исплаћени путни трошкови запосленима за 4. Месец 2022 

годину; 

- Послат Захтев ШУ за додатна средства за месец април 

2022 годину; 

- Извучени приходи и расходи, попуњени у Образац 5 и 

послати у Општину; 

- Учитани финансијски и кадровски подаци у CROSO; 

- Учитане обуставе и сати за коначни обрачун 4. Месец 2022 

годину и послато у ШУ; 

- Учитан и исплаћен уговорац за 4. Месец 2022 годину; 

- Обрачунат и послат обрачун боловања преко Завода за 4. 

Месец 2022 годину; 
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- Исплаћено боловање за 03. Месец 2022 годину; 

Јун - Учитани матични подаци, обуставе и сати за аконтацију 

05. Месец 2022 годину; 

- Исплаћени путни трошкови запосленима за 05. Месец 

2022 годину; 

- Послат Захтев ШУ за додатна средства за месец мај 2022 

годину; 

- Извучени приходи и расходи, попуњени у Образац 5 и 

послати у Општину; 

- Учитани финансијски и кадровски подаци у CROSO; 

- Учитане обуставе и сати за коначни обрачун 05. месец 

2022 годину и послато у ШУ; 

- Учитан и исплаћен уговорац за 05. Месец 2022 годину; 

- Обрачунат и послат обрачун боловања преко Завода за 05. 

Месец 2022 годину; 

- Измењен и допуњен Финансијски план прихода и расхода 

за 2022. Годину; 

- Исплаћено боловање за 04. Месец 2022 годину; 

Јул - Учитани матични подаци, обуставе и сати за аконтацију 

06. Месец 2022 годину; 

- Исплаћени путни трошкови запосленима за 06. Месец 

2022 годину; 

- Послат Захтев ШУ за додатна средства за месец јун 2022 

годину; 

- Извучени приходи и расходи, попуњени у Образац 5 и 

послати у Општину; 

- Учитани финансијски и кадровски подаци у CROSO; 

- Поднет шестомесечни финансијски извештај у ИСПФИ; 

- Учитане обуставе и сати за коначни обрачун 06. месец 

2022 годину и послато у ШУ; 

- Учитан и исплаћен уговорац за 06. Месец 2022 годину; 

- Обрачунат и послат обрачун боловања преко Завода за 06. 

Месец 2022 годину; 

- Исплаћено боловање за 05. Месец 2022 годину; 

 

                                                                                           Шеф рачуноводства: Ана Мићић 

14.11. ИЗВЕШТАЈ О ОРГАНИЗОВАЊУ И ОСТВАРИВАЊУ  НАСТАВЕ ЗА УЧЕНИКА 

НА ДУЖЕМ КУЋНОМ ЛЕЧЕЊУ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ 

 

22.11.2021. године одржан је састанак чланова  Тима за организовање и остваривање наставе 

за  ученика на дужем кућном лечењу у школској 2021/2022.години. Чланови Тима су 

једногласно усвојили Оперативни план. 



 Годишњи извештај о раду ОШ „Мића Станојловић“ Коцељева у школској 2021/22. години 

 

196 
 

 На састанку Педагошког колегијума  усвојен је Оперативни план  школе за организовање 

наставе за ученика на дужем кућном лечењу у 2021/2022. години. 

Настава  се одвијала по постојећем распореду часова свим радним данима од 16:00 часова и 

то: ПОНЕДЕЉАК, СРЕДА И ПЕТАК- онлајн, а УТОРАК И ЧЕТВРТАК кроз непосредан рад 

у кућним условима у присуству једног родитеља детета. 

Ученик на дужем кућном лечењу је успешно завршио прво полугодиште са одличним успехом 

и примерним владањем.               

Друго полугодиште почело је 24.01.2022.г. Настава са учеником почиње од 25. 01.2022.г. 

искључиво онлајн на платформи јер је ученик био ковид позитиван.Ученик је редовно пратио 

наставу све до 02.02.2022.г. када је због лошег здравственог стања упућен на болничко лечење.У 

болници је задржан до 07.02.2022.г. али наставу није пратио до 28.02.2022.г. јер се лоше осећао. 

            Од 01.03.2022.г. ученик поново прати наставу на платформи.Од 03.03.2022.г. настава је 

изведена у кућним условима. Од тог датума настава се изводи комбиновано , на платформи и у 

кућним условима. 

           16.05.2022.г. настава није изведена јер се ученик није добро осећао. 18.05.2022.г. ученик 

је упућен на болничко лечење где се налазио до 24.05.2022.г.Од 25.05.2022.г. настава се изводи 

комбиновано , на платформи и у кућним условима, све до краја школске године 24.06.2022.г. 

          Ученик је успешно савладао градиво трећег разреда и остварио је одличан успех из свих 

предмета.Он је веома интелигентан и вредан и поред свог , тешког здравственог стања , уз 

велики труд и залагање постиже најбоље резултате. 

             Наставу са учеником на дужем кућном лечењу изводила је професор разредне наставе 

Снежана Пантелић, професор енглеског језика Загорка Ераковић и пројектну наставу професор 

разредне наставе Бранка Лукић. 

                                                                      Професор разредне наставе: Снежана Пантелић 

 

      15. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

Праћење и евалуација подразумевају благовремено сагледавање нивоа квалитета радног процеса, 

предлагање мера и отклањање евентуално уочених недостатака. 
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Б

Р.  
ОБЛАСТ 

ВРЕДНОВАЊА 

ПОДРУЧЈА ИЛИ 

АКТИВНОСТИ 

КОЈЕ СЕ ВРЕДНУЈУ 

НАЧИН И 

ТЕХНИКЕ 

ВРЕДНОВАЊ

А 

ЗАДУЖЕНА 

ОСОБА 

ИЛИ ТИМ 

1.   
СВИХ ШЕСТ 

ОБЛАСТИ 

КВАЛИТЕТА 

1.Програмирање, планирање, 

извештавање 

2. Настава и учење 

3.Образовна постигнућа 

ученика 

4. Подршка ученицима 

5.Етос 

6.Организација рада школе, 

управљање људским и 

материјалним ресурсима 

чек листе 

анкете, 

упитници, 

евиденција 

Тим за 

вредновање 

квалитета рада 

школе  

2.  
РАД СТРУЧНИХ 

ОРГАНА У 

ШКОЛИ 

1.Педагошки колегијум 

2.Наставничко веће 

3.Одељењска већа 

 

   

- увид у вођену 

документацију 

- упитници за 

чланове стр. 

органа 

- анкета о 

реализованим 

активностима 

- дискусија 

Изабрани члан 

из састава 

сваког 

стручног 

органа 

задужен за 

евалуацију рада 

или писање 

извештаја о 

раду 

3.  
РАД СТРУЧНИХ 

ВЕЋА У ШКОЛИ 

У школи има 9 стручних већа 

и свако веће има јединствен 

програм рада за текућу 

школску годину који предвиђа 

и активност вредновања на 

крају школске године 

- анкета 

- број 

остварених 

активности 

- скале процена 

квалитета 

актив. 

Свако стручно 

веће има особу 

која је 

задужена 

за евалуацију 

рада 

4. 
РАД ТИМОВА У 

ШКОЛИ  

У школи има 16 тимова, 

Ученички парламент има 

програм рада за текућу 

школску годину који предвиђа 

и активност вредновања на 

крају школске године. 

-анкете 

- увид у 

евиденцију 

- скале процене 

сваки тим има 

особу задужену 

за евалуацију 

рада  

5.  
РЕДОВНА 

НАСТАВА 

1.Часови АУН 

2.Часови приправника 

3.Пројектна настава 

4.Часови изборних програма 

5.Часови СНА 

6.Угледни/огледни часови 

 

- увид у 

евиденцију 

 

-протоколи са 

часа 

директор 

помоћнок 

директора 

педагог 

психолог 

ментори за 

наст. 

просв.саветниц

и 
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7. 

ЕКСКУРЗИЈЕ, 

ИЗЛЕТИ И 

НАСТАВА У 

ПРИРОДИ 

1.Квалитет извођења 

2.Одабране дестинације 

3.Задовољство ученика, 

наставника и родитеља 

- упитник за 

ученике, 

наставнике и 

родитеље 

-скалеа процене 

Тим за 

екскурзије  

8.  
САРАДЊА СА 

РОДИТЕЉИМА 

УЧЕНИКА 

1.Учешће родитеља у 

опремању школе и 

остваривању безбедног 

окружења за децу 

конкретне 

активности 

директор 

школе 

одељењске 

старешине 

9. 
РАД 

ОДЕЉЕЊСКИХ 

СТАРЕШИНА 

1.Број реализованих тема 

2.Начин решавања проблема у 

одељењу 

3.Сарадња са родитељима 

- увид у 

евиденцију 

- упитник за 

ученике 

и родитеље 

педагог и 

психолог 

10

. 

РАД 

ДИРЕКТОРА, 

ПОМОЋНИКА 

ДИРЕКТОРА 

АДМ.РАД. 

СТРУЧНИХ 

САРАДНИКА 

ТЕХНИЧКОГ 

ОСОБЉА 

1.Остваривање плана рада 

2.Сарадња са наставницима 

3.Сарадња са ученицима 

4.Сарадња са родитељима 

5.Уређеност школског 

простора 

6.Хигијена у школи 

-извештавање о 

раду 

- анкете 

- скале процене 

помоћник 

директора 

 

16. РЕЗУЛТАТИ ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА 

16.1. УСПЕХ УЧЕНИКА У УЧЕЊУ И ВЛАДАЊУ НА КРАЈУ II ПОЛУГОДИШТА  

ШКОЛСКЕ   2021/22.    ГОДИНЕ (II-VIII) 

6.  
ОСТАЛИ 

ОБЛИЦИ РАДА У 

ШКОЛИ 

1.Допунска настава 

2.Додатна настава 

3.Припремна настава 

4.Секције 

-продукти рада 

 

- увид у 

документацију 

директор 

помоћник 

директора 

педагог 

психолог 

УСПЕХ Укупно  Проценат  

ОДЛИЧАН 252 32,51% 

ВРЛО ДОБАР 198 25,54% 

ДОБАР 169 21,80% 

ДОВОЉАН 51 6,47% 

НЕДОВОЉАН - - 
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Успех ученика на крају другог полугодишта школске 2021/22. године представљен 

графиконом. 

 

 

Стручни органи школе (одељењска и наставничка већа) су размотрили и утврдили успех 

ученика у учењу и владању на крају II полугодишта школске 2021/22. године. Педагошко - 

психолошка служба школе и руководство школе су сумирали достављене податке о утврђеном 

успеху ученика у учењу и владању по школама, разредима и одељењима и тај успех је дат кроз 

табеле и графиконе. 

0
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200

250

300

Одличан Врло добар Добар Довољан Недовољан Неоцењен

Проценат

Укупно

НЕОЦЕЊЕН 12 1,41% 
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Владање ученика: 

ВЛАДАЊЕ Укупно  Проценат  

ПРИМЕРНО 738 95,22% 

ВРЛО ДОБРО 26 3,35% 

ДОБРО 4 0,39% 

ЗАДОВОЉАВА - - 

НЕ ЗАДОВОЉАВА - - 

НЕОЦЕЊЕН 12 1,41% 

 

Владање ученика представљено графиконом. 

 

Успех ученика на крају школске 2021/22. године представљен је у табели посебно за први и 

други циклус основног образовања и васпитања.  

 

УСПЕХ ПРВИ ЦИКЛУС ДРУГИ ЦИКЛУС 

ОДЛИЧАН 133 119 

ВРЛО ДОБАР 78 120 

ДОБАР 52 117 

ДОВОЉАН 23 33 
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Укупно

Проценат



 Годишњи извештај о раду ОШ „Мића Станојловић“ Коцељева у школској 2021/22. години 

 

201 
 

НЕДОВОЉАН - - 

НЕОЦЕЊЕН 5 7 

 

Успех ученика на крају школске 2021/22. године (први и други циклус) представљен 

графиконом. 

 

 
 

  

Успех и владање ученика представљени у односу на прво и друго полугодиште школске 

2021/22. године.  

 

УСПЕХ ПОЛУГОДИШТЕ  
КРАЈ ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 

ОДЛИЧАН  219 252 

ВРЛО ДОБАР  204 198 

ДОБАР  131 170 

ДОВОЉАН  38 50 

НЕДОВОЉАН  62 0 

НЕОЦЕЊЕН 27 12 

 

Успех и владање ученика представљени графиконом у односу на прво и друго полугодиште 

школске 2021/22. године.  
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 ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА 

Владање ученика на полугодишту и на крају школске године предстваљено табелом. 

РАЗРЕД 
ПРИМЕ

РНО 

ВРЛО 

ДОБРО 
ДОБРО 

ЗАДОВО

ЉАВА 

НЕОЦЕЊЕ

НИ 

ПОЛУГОДИШТЕ  716 19 5 6 27 

КРАЈ ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ 
738 26 4 

0 
12 

 

Владање ученика на полугодишту и на крају школске године предстваљено графиконом. 

 

 

УЧЕНИЦИ НОМИНОВАНИ ЗА ПОСЕБНЕ ДИПЛОМЕ: 

                                          Носиоци Вукове дипломе: 
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1. Адриана Бајић 8/4 – Ђак генерације 

2. Марко Ђурић 8/2 

3. Доротеја Павловић 8/3 

4. Кристина Михајловић 8/4 

5. Елена Вукмировић 8/6 

6. Емилија Васић 8/6 

 

17. ИЗВЕШТАЈ СА РАЗРЕДНОГ ИСПИТА У ЈУНУ ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ 

 

1. Ф. К. 1/4 – из свих предмета – Није приступила полагању 

2. Ј. К. 1/8 - из свих предмета – Није приступио полагању 

3. С. С. 2/4 - из свих предмета – Није приступила полагању 

4. А. К. 2/4 - из свих предмета – Није приступио полагању 

5. А. А. 4/4 - из свих предмета – Није приступио полагању 

6. А. И. 5/3 - из свих предмета – Није приступила полагању 

7. А. М. 5/3 - из свих предмета – Није приступио полагању 

8. Ш. И.  5/2 – из предмета Географија, Информатика и рачунарство и Српски језик и 

књижевност - успешно положио са оценама довољан 2 

9. Д. Ж. 6/3 – Српски језик и књижевност, Енглески језик, Географија, Биологија, Музичка 

култура, Физика, Грађанско васпитање и Руски језик– Није приступио полагању 

10.  Ј. М. 6/4 -  из свих предмета  – Није приступио полагању 

11.  А. Х. Л. 7/4 - из свих предмета – Није приступио полагању 

У складу са Правилником о испитима, ученици су полагали разредни испит из страног 

језика. 

 

18. ИЗВЕШТАЈ СА ЗАВРШНОГ ИСПИТА ШКОЛСКЕ 2021/22.  ГОДИНЕ 

18.1 Извештај о резултатима ученика на завршном испиту школске 2020/21. године и 

упису у средњу школу 

Завршни испит полажу сви ученици на крају осмог разреда основног образовања и васпитања. 

У школској 2021/2022.години завршни испит је полаган у јунском року 27, 28. и 29.јуна према 

распореду: српски језик,математика и комбиновани тест.Од 107 ученика осмог разреда у 

јунском року полагало је 105 ученика. Један ученик није завршио осми разред,а други ученик 

из оправданих разлога није приступио  полагању  теста из српског језика.Према календару и 

упутству МПНТР наведени ученик полагао је  завршни испит у августовском року( 17,18. и 

19.августа) уз спровођење исте процедуре као у јунском року. Од 106 ученика, 103 је радило 

стандардизовани тест из српског језика,математике и комбиновани тест, а преостала три 

ученика по ИОП-у 2.Ученици су радили тестове  у матичној школи,сем два ученика који су 

радили тестове у кућним условима, уз сагласност МПНТР.Све активности око спровођења 

завршног испита реализоване су према Календару активности за спровођење завршног испита 

и Стручном упутству за спровођење завршног испита. У току спровођења завршног испита није 

било неправилности. 

Према подацима МПНТР који се налазе на  www.mojasrednjaskola.gov.rs резултати су следећи: 

http://www.mojasrednjaskola.gov.rs/
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Просечан број бодова на крају разреда: 

шести: 14.74          

седми: 14.30                      

осми: 14.69             

Укупно: 43.73  

Просечан број бодова на завршном испиту: 

Српски језик:5,88                

Математика: 5,86      

Комбиновани тест: 7,99   

Укупно: 19,73 

Укупан  број бодова са завршног испита је 19,73 од могућих 40 бодова.  

Просечан  број бодова за школску 2021/2022. годину је:63,46. 

РАСПОДЕЛА УЧЕНИКА ПО СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ОБРАЗОВНИМ  

ПРОФИЛИМА 

У јунском уписном кругу распоређено је 105 ученика који су завршили осми разред. Један 

ученик није  уписан у јунском року, јер је полагао завршни испит у августовском року. 

По првој исказаној жељи распоређено је 98 ученика, по другој  4 ученика, по четвртој 1 ученик  

и по шестој жељи 2 ученика. 

БРОЈ УПИСАНИХ УЧЕНИКА У ПРВОМ УПИСНОМ КРУГУ ПО СРЕДЊИМ 

ШКОЛАМА: 

У јунском року уписано  је 105 ученика у средњу школу. 

Назив школе, смер, место Редни број жеље Укупно ученика 

„Средња школа“, економски техничар, 

Коцељева 

Прва код  

Шеста код једног 

ученика 

17  

„Средња школа“, пољпопривредни 

техничар, Коцељева 

Прва 14 

„Средња школа“, машински техничар за 

компјутерско конструисање, Коцељева 

Прва 15 

„Средња школа“, фризер, Коцељева Прва 11 

„Средња школа“, механичар моторних 

возила, Коцељева 

Прва 6 

„Средња школа“, инсталатер водоводних 

грејања и клима уређаја, Коцељева 

Прва 11 
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„Техничка школа“, Техничар за 

компјутерско управљање (CNC) машина, 

Шабац 

Друга 1 

„Техничка школа“, техничар мехатронике, 

Шабац 

Прва и друга 2 

„Техничка школа“, техничар друмског 

саобраћаја, Шабац 

Прва 1 

„Техничка школа“, администратор 

рачунарских мрежа, Шабац 

Прва 1 

„Техничка школа“, руковалац грађевинске 

механизације, Шабац 

Прва 1 

„Техничка школа“, архитектонски 

техничар, Ваљево 

Прва 1 

Економска школа „Стана Милановић“, 

посластичар, Шабац 

Прва 1 

Медицинска школа „Др Андра Јовановић“, 

фармацеутски техничар, Шабац 

Прва 1 

„Техничка школа“, архитектонски 

техничар, Шабац 

Прва 1 

Медицинска школа, „Др Андра Јовановић“, 

медицинска сестра - техничар, Шабац 

Прва 1 

Медицинска школа „Др Андра Јовановић“, 

санитарно-еколошки техничар, Шабац 

Прва и друга 2 

Медицинска школа „Миша Пантић“, 

лабораторијски техничар, Ваљево 

Прва 3 

„Техничка школа“, конобар, Уб Прва 1 

„Шабачка гимназија“, друштвено-језички 

смер, Шабац 

Прва 1 

Електротехничка школа „Михајло Пупин“, 

техничар мултимедија, Нови Сад 

Прва 1 

Пољопривредна школа са домом ученика, 

ветеринарски техничар, Ваљево 

Прва 1 

Пољопривредна школа са домом ученика, 

ветеринарски техничар, Шабац 

Шеста 1 

Економска школа „Стана Милановић“, 

пословни администратор, Шабац 

Прва 2 

„Техничка школа“, декоратер зидних 

површина, Шабац 

Четврта 1 

„Средња посавотамнавска школа“, 

бравар/заваривач, Владимирци 

Прва 1 

Медицинска школа, „Др Андра Јовановић“, 

зубни техничар, Шабац 

Прва 1 

„Шабачка гимназија“, општи смер, Шабац Прва 1 

„Стручна хемијска и текстилна школа“, 

техничар за хемијску и фармаколошку 

технологију, Шабац 

Прва 1 

„Мачванска средња школа“, конобар, 

Богатић 

Прва 1 

„Школа примењених уметности“, 

конзерватор културних добара, Шабац 

Прва 1 
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Гимназија „Патријарх Павле“, друштвено-

језички смер, Београд 

Друга 1 

 

19. ИЗВЕШТАЈ СА ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2021/22. ГОДИНИ 

У школској 2021/22. години, велики број наших ученика, а самим тим и наставника  узео је 

учешће на такмичењима, смотрама, конкурсима.  

Општински ниво такмичења одржан је за све предмете који су планирани Календаром  

такмичења и смотри ученика основних школа за школску 2021/2022. годину . 

- На Општинском такмичењу из физике учествовало је 12 ученика, 9 ученика се пласирало на 

Окружно такмичење. 

-  На Општинском такмичењу књижевна олимпијада учествовала су 3 ученика, 2 ученика су се 

пласирала на Окружно такмичење. 

- На Општинском такмичењу из српског језика учествовала су 24 ученика. Два ученика су се 

пласирала на Окружно такмичење Ученик Матеја Бојић 6/1 освојио је 1. место, а ученик 

Милош Поповић 6/1,  3. место. Ментор, професор Татјана Јеремић. Окружно такмичење 

је највиши ранг такмичења за 6. разред.  

- На Општинском такмичењу из математике учествовала су 22 ученика, 9 ученика  се пласирало 

на Окружно такмичење где су 3 ученика  освојила похвалу (Филип Ђаковић 3/2, учитељ 

Бранка Лукић, Кристијан Љеповић 3/1, учитељ Драгутин Лукић, Анђела Ђорђевић 4/11, 

учитељ Весна Којић). Окружно такмичење је највиши ранг такмичења за 3. и 4. разред. 

- На Општинском такмичењу из историје учествовало је 11 ученика. Два ученика су се 

пласирала на Окружно такмичење. Ученица Тамара Панић 6/1 освојила је 3. место. Ментор, 

професор Дубравка Пауновић. Окружно такмичење је највиши ранг такмичења за 6. 

разред. 

- На Општинском такмичењу из хемије учествовала су 4 ученика,1 ученик су се пласирао на 

Окружно такмичење. 

- На Општинском такмичењу из енглеског језика учествовала су 4 ученика, 2 ученика су се 

пласирала на Окружно такмичење. Ученица Вања Грујић 8/2 освојила је 1. место са 

максималним бројем бодова и пласирала се на Републичко такмичење. Ментор, професор 

Снежана Лазаревић. 

- На Општинском такмичењу из биологије учествовало је 9 ученика, 8 ученика се пласирао на 

Окружно такмичење. Ученица Тамара Панић 6/1 освојила је 2. место. Окружно такмичење 

је највиши ранг такмичења за 6. разред. 

- На Окружном такмичењу из стоног тениса ученици Душан Васић и Огњен Гавриловић 8/6 

освојили су 3. место екипно, професор Милан Михаиловић; ученик Јанко Николић 

освојио је 3. место појединачно, професор Силвана Јовић. 

- На Општинском турниру у футсалу учествовало је 6 екипа, 2 женске и 4 мушке. На Окружно 

такмичење пласирала се женска екипа из Доњег Црниљева и мушка из Коцељеве. Женска 

екипа из Доњег Црниљева (Марија Илић 7/6, Лидија Пантелић 7/6, Наташа Саватић 7/6, 

Мила Вучинић 6/6, Наташа Мандић 6/6, Милица Васић 8/6, Елена Вукмировић 8/6, 

Емилија Васић 8/6) освојила је 1. место на Окружном такмичењу у Шапцу, професор 

Милан Михаиловић, и пласирала се на Међуокружно такмичење на ком је освојила 4. 

место. 

- На Окружном такмичењу из атлетике учествовало је 25 ученика. Ученик Лазар Перић 5/1 

освојио је 1. место у категорији трчање на 60 м (професор Силвана Јовић), ученик Урош 

Павловић 6/1 освојио је 1. место у категорији трчање на 600 м (професор Силвана Јовић), 

ученица Наташа Саватић освојила је 3. место у категорији бацање кугле (професор 

Милан Михаиловић).  
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Ученици Лазар Перић и Урош Павловић пласирали су се на Мећуокружно такмичење и 

обојица освојили 3. место у својим категоријама. 

 

Ученици и наставници су и ове године учествовали на бројним државним и међународним 

конкурсима. 

- 8. Међународни конкурс за децу "Дах летњег ветрића, пун крилатих бића" у организацији 

Луткољубице Аните. 

- Литерарно-ликовни конкурсу „Наш војник, наш херој“, (Ученик Миодраг Тадић 6/2 освојио 

је 2. место за литерарни рад, професор Татјана Јеремић). 

- 5. Таблин божићни конкурс у Нишу, (Ученик Матеја Бојић 6/1, освојио је 1. место за песму 

„Божић – празник радости“, професор Татјана Јеремић).  

- Литерарни конкурс ,,Да се ја питам" који је организовало Удружење ,,Чеп за хендикеп" 

поводом 3. децембра, Дана особа са инвалидитетом (ученик Миодраг Тадић 6/2 освојио 

слатки пакет, професор Татјана Јеремић). 

- 7. Литерарни конкурс "Смешне приче и песме" посвећен Бранку Ћопићу, у организацији 

Дечјег културног центра Београд, (Марија Ераковић 6/2 освојила 1. место за литерарни рад, 

професор Татјана Јеремић). 

- 9. Међународни конкурс за децу "Кад ђаци постану вилењаци" у организацији Луткољубице 

Аните, (Марија Ераковић  6/2 похвала за литерарни рад, професор Татјана Јеремић; Сара 

Петровић 1/6 и Никола Зарић 4/6 похвале за ликовне радове, учитељице Биљана Мићић 

и Драгица Тадић).  

- Конкурс Поште Србије „Пиши Божић Бати“, (Марија Ераковић 6/2 освојила 1. место за 

песму дугог стиха „Мој најлепши Божић“, професор Татјана). 

- Литерарни конкурс ,,Новогодишња чаролија" у организацији Дечјег савеза града Врања, на 

којој је ове године било учесника из Босне и Херцеговине и Црне Горе, (Марија Ераковић 6/2 

освојила 1. место, Милош Поповић 6/2 2. место, професор Татјана Јеремић). 

- 13. Литерарни конкурс Медијана фестивала дечјег стваралаштва и стваралаштва за децу на 

тему "Кад се памет са говором дружи", (Марија Ераковић 6/2, Миодраг Тадић 6/2, професор 

Татјана Јеремић, похвала за учешће). 

- 25. Књижевни сусрети "Гордана Брајовић" одржани у Алексинцу, на тему "Има нешто у мени", 

(Марија Ераковић 6/2, 2.место за поезију у узрасту од 5. до 8. разреда, Матеја Бојић 6/1, 

похвала, професор Татјана Јеремић). 

- 21. Међународни литрарно-ликовни конкурс "Деца воле чудне приче...авантуре и јунаке из 

књиге", (Марија Ераковић 6/2, освојила је 2. место у категорији литерарних радова. 

Ментор, професор Татјана Јеремић.) 

-"ПРВИ ТАБЛИН ВАСКРШЊИ КОНКУРС" (међународни ниво), (1. место - Марија 

Ераковић 6/2,  3. место - Матеја Бојић 6/1. Ментор, професор Татјана Јеремић.) 

- 10. Литерарни конкурс "Ко каже да не читам лектиру?", (ученик Милош Поповић 6/1 

похваљен је за литерарни рад. Ментор, професор Татјана Јеремић). 

- На 6. литерарном конкурсу ,,Мој љубимац" у организацији Дечјег културног центра из 

Београда ученици 6. разреда наше школе: Матеја Бојић, Милош Поповић и Марија 

Ераковић похваљени су за литерарно стваралаштво.  
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- На Међународном фестивалу хумора за децу, ученик 6/1 разреда Милош Поповић освојио 

је 3. место, а ученице Марија Ераковић 6/2 и Тамара Панић 6/1 похваљене су за поезију на 

тему ,,Смеха, смеха деци". 

На конкурс је стигло 400 литерарних радова из Србије, Босне, Црне Горе и Републике Српске. 

- На 7. Литерарном конкурсу ДКЦ Београд посвећеном Мирославу Антићу ,,Лепо је волети“, 

Матеја Бојић, ученик 6/1, освојио 3. место. Његова песма налази се у 8. броју електронског 

часописа ,,Чика Јова Змај“. 

- У знак сећања на Бранка Миљковића ОШ ,,Бранко Миљковић“ из Ниша организовала 11. 

Литерарни конкурс ,,Одбрана земље“ - Марија Ераковић, ученица 6/2, 1. место (награда је 

Бранково перо). 

- Седми републички фестивал ,,Ризница талената“ који организује Учитељско друштво из Ниша 

- Марија Ераковић, ученица 6/2, 2. место. 

-,,Рашин шешир“ 2022, чији је организатор Удружење грађана ,,Раша Попов“ из Мокрина-

похвала Марији Ераковић, ученици 6/2. 

- Ученица 3/1 одељења из Коцељеве, Хана Дацић,проглашена је за најуспешнију 

такмичарку Карате клуба „Ипон“ Коцељева. 

Хвала свим ученицима и наставницима  јер на најбољи начин  промовишу нашу школу, 

честитам им на учешћу и освојеним местима,наградама, медаљама, на вољи и труду што је 

најважније за сваки успех. Желимо да у наредном периоду буде још више и ученика и 

наставника који ће учествовати у различитим активностима .  

Све успехе наших ученика и наставника промовишемо на Фејсбук страници и Сајту школе, крз 

књигу обавештења, успехе награђујемо похвалницама  и наградама.  

 

     20. САЈТ ШКОЛЕ 

На сајту школе www.oskoceljeva.edu.rs могу се добити све информације везане за нашу школу. 

На мејл школе osmstanojlovic@gmail.com родитељи и ученици могу да  пошаљу предлоге, 

идеје, сугестије за унапређење рада школе. 

 

 

           21.  ЛЕТОПИС ШКОЛЕ 

 

Све важне активности и  догађаји у нашој школи  биће хронолошким редом документовани у 

летопису школе јер желимо да их сачувамо од заборава. 

 

 

 

 

  У Коцељеви, ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 

 Дел. број: 1012/22  _________________ 

      Соња Поповић 

26.8.2022. године 

 

http://www.oskoceljeva.edu.rs/
mailto:osmstanojlovic@gmail.com
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