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На основу члана 119. став 1 тачка 2. Зaкона о основaма система образовања и 

васпитања (Сл. Гласник РС, бр. 88/2017, 27/2018 ,10/2019 и 6/2020) и члана 44. став 1. 

тачка 2, Статута ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Врању, Школски одбор ОШ „Јован 

Јовановић Змај“ у Врању, на седници одржаној дана ________________ године донео је 

 

 

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

 о реализацији Годишњег плана рада школе  
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Школска година је почела у складу са календаром образовно-васпитног рада 

основне школе за школску 2019/2020. годину. Настава и други облици образовно-

васпитног рада остварени су у току два полугодишта.  

Прво полугодиште је почело у понедељак, 2. септембра 2019. године, а завршило се 

у петак, 31. јануара 2020. године.  

Друго полугодиште уместо у уторак, 18. фебруара 2020. године, почело је у 

понедељак, 24. фебруара 2020. године, а завршило се у петак, 5. јуна 2020. године за 

ученике осмог разреда, односно у уторак, 16. јуна 2020. године за ученике од првог до 

седмог разреда.  

Надокнаду изгубљене наставе због продужетка зимског распуста од једне радне 

недеље, школа је реализовала на основу плана надокнаде током прве радне недеље, као 

двочас од 60 минута, прва три часа (1, 2. и 3. час) од уторка до петка и друге радне недеље, 

као двочас од 60 минута, последња три часа (4, 5. и 6. час), од уторка до петка.  

Настава је реализована у две смене, са променом смена на недељном нивоу.  

Распоред звоњења и динамика дневног извођења, наставе током непосредне 

наставе, била је уобичајена, изузев у терминима одржавања часова током надокнаде 

изгубљене наставе и активности школе поводом Дана школе.  

Свети Сава је обележен радно, без одржавања наставе.  

Од 17. марта 2020. године, уведено је ванредно стање због епидемије Ковида 19, па 

се настава одвијала учењем на даљину до 30. маја 2020. године, емитовањем емисија на 

РТСу, путем Вибер група и Гугл учионице.  

Од 1. јуна 2020. године организована је настава за ученике свих разреда, у складу 

са препорученим мерама безбедности и заштите здравља. Организован је пробни завршни 

испит за ученике 8. разреда, из математике, 2. јуна 2020. године. Остала два теста, из 

српског језика и комбиновани тест, ученици су радили код куће. Организовани су посебни 

часови наставе, од 1.  5. јуна 2020. за ученике 8. разреда, а од 8.  15. јуна 2020. године за 

ученике од 5.  7. разреда, на којима су заинтересовани ученици могли да поправе оцене. 

Такође, организована је припремна настава за ученике 8. разреда, у периоду од 3.  15. 

јуна 2020. године. За ученике 8. разреда школска година је завршена 5. јуна 2020, а 

завршни испит је одржан од 17.  19. јуна 2020. године.  

Ђачке књижице и сведочанства о завршеном разреду или основном образовању  и 

уверење о обављеном завршном испиту, подељена су 28. јуна 2020. године (Видовдан) у 

периоду од 9:00 – 13:00 часова, уз поштовање свих препоручених мера безбедности током 

трајања пандемије КОВИД 19. Подела књижица и сведочанства вршена је у школском 

дворишту уз поштовање социјалне дистанце, временског ограничења на 30 минута и 

смену разреда на 15 минута.  
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Продужени боравак је радио у две смене, за две групе, од 8 до 14 часова и од 11 до 

17 часова. У периоду ванредног стања учитељице су подршку и помоћ ученицима који 

похађају продужени боравак, пружале путем платформи за учење на даљину.  

У току ове школске године ученици су имали зимски и летњи распуст.  

Зимски распуст је имао два дела – први део је почео у понедељак, 30. децембра 

2019. године, а завршио се у уторак, 7. јануара 2020. Други део зимског распуста је почео 

у понедељак, 3. фебруара 2020. године, а завршио се уместо 17. фебруара 2020. године, са 

продужетком од 4 радних дана на основу препоруке МПНТР, у понедељак, 24. фебруара, 

2020. године.  

Пролећни распуст је планиран од 13.  20. априла 2020. године, али због ванредног 

стања, по препоруци МПНТР, од 13.  16. априла, 2020. године у основним школама 

одвијала се настава на даљину према најављеном распореду часова и реализоване су 

слободне активности које је школа планирала.  

За ученике од првог до седмог разреда летњи распуст почео је 16. јуна 2020. 

године, а завршио се 31. августа 2020. године.  

Школске 2019/20. године ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Врању је похађало 602 

ученика, распоређених у 27 одељења (12 у разредној и 15 у предметној настави) и 68 

запослених радника.  

У следећем прилогу табеларно је приказан број ученика по разредима.  

Разред Број ученика Број одељења 
Просечан број ученика 

по одељењима 

Први 78 3 26,00 

Други 72 (76) 3 24,00 

Трећи 64 (67) 3 21,33 

Четврти 80 3 26,66 

ПРВИ – ЧЕТВРТИ 294 (Са ИОП 301) 12 24,50 

Пети 57(62) 3 19,00 

Шести 85 (91) 4 21,25 

Седми 83 (96) 4 20,75 

Осми 83 (89) 4 20,75 

ПЕТИ – ОСМИ 308 (Са ИОП 338) 15 20,53 

ПРВИ – ОСМИ 602 (Са ИОП 639) 27 22,29 
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 Сви планови рада стручних органа школе: 

 Наставничко веће:  

Утврђивање нивоа опремљености школе; бројно стање ученика и подела одељења 

по разредима; подела предмета на наставнике; планирање рада свих стручних 

актива, већа и тимова; планирање излета и екскурзија; обележавање Дан школе и 

других празника; усвајање предлога Школског програма, Развојног плана школе, 

Годишњег плана рада школе и усвајање извештаја о реализацији ГПРШ; анализа 

успеха, дисциплине и оцене из владања; анализа понашања ученика на 

платформама за учење током наставе на даљину, реализација слободних 

активности и других видова наставе.  

 Одељенска већа:  

Утврђивање планова рада о допунској и додатној настави, слободним активностима 

и другим облицима образовно-васпитног рада; утврђивање успеха, дисциплине и 

оцене из владања; распоред писмених задатака, вежби и тестова; организовање 

излета и екскурзија; усклађивање свих наставних садржаја по темама и 

предметима, обезбеђивање међупредметне повезаности.  

 Стручни активи:  

Планирање реализације угледних/огледних часова; идентификовање ученика за 

учешће на такмичењима; израда плана за припрему ученика за полагање завршног 

испита; анализа реализације свих видова наставе; анализа резултата ученика на 

такмичењима и зваршном испиту; давање предога у вези са избором уџбеника за 

наредну школску годину; давање предлога за унапређивање успеха ученика и 

побољшању квалитета наставе.  

 Школски одбор: 

Доношење статута, правила понашања у установи, протокола о поступању установе 

током епидемије Ковида 19, плана превентивних мера у вези са епидемијом Ковида 

19 и друге опште акте и давање сагласност на акт о органзацији и систематизацији 
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послова; доноси програм образовања и васпитања; утврђује предлог финансијског 

плана; доношење финансијског плана установе; усвајање извештај о пословању, 

годишњег обрачуна и извештаја о извођењу екскурзије, односно наставе у природи; 

одлучивање о правима и обавезама директора установе.  

 Стручни сарадници: 

- психолог: 

Учешће у изради ГПРШ; унапређење образовно-васпитног рада; интерна обука са 

наставницима о оцењивању; правилима понашања ученика, наставника и одраслих; 

сарадња са родитељима чија деца имају потешкоћа са учењем; сарадња са другим јавним 

установама у циљу бољег остваривања образовно-васпитног рада; посета часовима и 

друге активности у складу са планом и програмом.  

- педагог:  

Учешће у изради ГПРШ и извештаја о реализацији ГПРШ; унапређење образовно-

васпитног рада; интерна обука са наставницима о вођењу педагошке документације у 

есДневнику; рад са ученицима; сарадња са родитељима; сарадња са наставницима; рад на 

презентацијама и анкетама са ученицима; посете часовима; учешће у раду стручних 

актива, већа и тимова у школи и друге активности у складу са планом и програмом.  

- библиотекар:  

Рад са ученицима у библиотеци; сређивање картона и упис нових ученика; сарадња 

са секцијама; реализација радионица; учешће у пројектним активностима, вођење 

летописа школе, учешће у раду стручних актива и тимова; сарадња са Народном 

библиотеком и др.  

  



Извештај о реализацији годишњег плана рада школе за школску 2019/20. годину 

 
 

ОШ „Јован Јовановић Змај“, Врање 10 

 

Планови рада управних органа школе:  

 Директор;  

Учешће у изради ГПРШ; израда извештаја о реализацији ГПРШ; учешће у изради 

измена и допуна ШП; реализација обука за запослене; учешће у изради пројеката и 

припреми докуменатације неопходне за извођење радова на реконструкцији и адаптацији 

објекта; подела задужења наставника и осталих запослених; набавка опреме и наставних 

средстава; учешће у изради финансијског плана; посета часовима; сарадња са 

родитељима; анализа успеха и дисциплине ученика и оцене из владања; давање предлога 

за унапређивање квалитета рада установе; учешће у раду седница стручних органа и 

Школског одбора; организовање излета, екскурзија и школе у природи; сарадња са 

институцијама и организацијама.  

 Савет родитеља;  

Међусобно информисање родитеља и наставника; анализа успеха и оцене из 

владања; понашања ученика на платформама за учење; давање препорука за унапређивање 

сарадње између родитеља и школе; учешће у планирању и организовању екскурзија; 

давање мишљења приликом избора уџбеника; учешће у акцији на уређењу школске 

средине; реконструкцији и санацији постојећих објеката.  
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

УПРАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 
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 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 Школски одбор – орган управљања установе 

 Школски одбор је орган управљања у школи и  одлучује о свим важним питањима 

о раду школе. Чланови Школског одбора именовани су Решењем бр. 02-140/2018-10 

Скупштине града Врања од 16.05.2018. године.  

 

 Чланови Школског одбора су: 

1. Светислав Стевановић, члан испред запослених, председник 

2. Драгана Јањић, члан испред запослених 

3. Бранислав Здравковић, члан испред запослених 

4. Игор Милановић, члан из реда родитеља 

5. Предраг Стојковић, члан из реда родитеља 

6. Душица Стошић, члан из реда родитеља 

7. Предраг Крстић, члан испред локалне заједнице 

8. Горан Спирић, члан испред локалне заједнице 

9. Маријана Влаховић, члан испред локалне заједнице  

 

У школској 2019/2020. години одржано је једанаест седница Школског одбора, у 

периоду од 01.09.2019. године до 31.08.2020. године по следећем редоследу: 

45. седница Школског одбора одржана је 13.09.2019. године и донете су следеће 

ОДЛУКЕ: 

1. Усваја се Извештај о реализацији ГПР школе за школску 2018/2019. годину 

2. Усваја се Годишњи план рада школе за школску 2019/2020. годину 

3. Извештај о самовредновању рада школе 

4. Усваја се финансијски план за 2020. годину 

5. Усвајају се Измене и допуне школског програма 

6. Усваја се Развојни план установе за наредне 5 година 

7. Усваја се Извештај о раду директора за период јун  август 

8. О именовању чланова актива за Школско развојно планирање 

9. Усваја се захтев ОК „Панда“ из Врања за коришћење фискултурне сале по цени 

450,00 динара по сату  

10. Школски одбор даје сагласност да школа постане модел установе, у вези Пројекта 

образовање за права детета  
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46. седница Школског одбора одржана је 24.10.2019. године и донете су следеће 

ОДЛУКЕ: 

1. Усвајају се Измене и допуне Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020. 

годину - Акциони план транзиције  

2. Усваја се други ребаланс финансијског плана ОШ „Јован Јовановић Змај“ Врање 

за 2019. годину  

 Закључак: 

Да је директор у свему поступио у складу са својим надлежностима из чл. 126. Закона о 

основама система образовања и васпитања, а да Школски одбор није надлежан да поступа 

и одлучује по пријави за дискриминацију и мобинг.  

  

47. седница - Телефонска седница Школског одбора одржана је 29.10.2019. 

године и донете су следеће ОДЛУКЕ: 

1. Одобрава се кошаркашком клубу „Економац“ у Врању коришћење Фискултурне 

сале у школи са два термина недељно, под истим условима као и Одбојкашком 

клубу „Панда“ у Врању, по цени од 50,00 динара по термину, под условом да 

измири дуговања из претходне године.  

 

48. седница Школског одбора одржана је 08.11.2019. године и донете су следеће 

ОДЛУКЕ: 

Усвајају се :  

1. Правилник о управљању сукобом интереса у ОШ „Јован Јовановић Змај“, Врање 

2. Правилник о поступању са донацијама у ОШ „Јован Јовановић Змај“, Врање 

 

 

49 седница Школског одбора одржана је 28.11.2019. године и донете су следеће 

ОДЛУКЕ: 

1. Покреће се поступак за стицање статуса „Модела установе“ у пројекту 

„Образовање за права детета“ 

2. Усваја се Правилник о вредновању сталног стручног усавршавања у школи 

3. Усваја се анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог класификационог 

периода 

4. Усваја се Извештај о реализованој екскурзији ученика 8. разреда 
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5. Овлашћује се Драгана Златановић, запослена на радном месту наставника хемије, 

да за време осуства директора у периоду од 02.12.2019. године до 07.12.2019. 

године, обавља дужност директора школе 

6. Директору школе, Милени Маринковић, одобрава се коришћење другог дела 

годишњег одмора за 2019. годину у трајању од пет радних дан у периоду од 

02.12.2019. године до 07.12.2019. године 

 

50. седница Школског одбора одржана је 25.12.2019. године и донете су следеће 

ОДЛУКЕ: 

1. Усваја се ребаланс финансијског плана за 2019. годину и финансијски план за 

2020. годину 

2. О усвајању Анекса годишњег плана рада школе за школску 2019/2020, делу 

Акционог плана Стручног актива за развојно планирање и Тима за 

самовредновање рада школе 

3. Усваја се Извештај о раду директора школе за период од 01.09.2019. до 13.11. 

2019. године 

 

51. седница Школског одбора одржана је 31. 01. 2020. године и донета је 

следећа ОДЛУКУ: 

1. Усваја се Извештај комисије о извршеном попису основних средстава, залиха 

материјала у делатности и готовине са стањем на дан 31.12.2019. године 

 

52. седница Школског одбора одржана је 24.02.2020. године и донете су следеће 

ОДЛУКЕ: 

1. Усваја се Извештај о финансијском пословању за 2019. годину 

2. Усваја се успех, дисциплина и похађање наставе на крају првог полугођа школске 

2019/2020. године 

 

53. седница Школског одбора одржана је 22.05.2020. године и донете су следеће 

ОДЛУКЕ: 

1. Предлог ребаланса буџета за 2020. годину.  

2. Анализа успеха и дисциплина на крају четвртог класификационог периода школске 

2019/2020. године 

3. Извештај о самовредновању рада школе  

4. Извештај о раду директора школе од 01.12.2019. године до 31.03.2020. године 

5. Извештај са пробног завршног испита  
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54. седница Школског одбора одржана је 29.06.2020. године и донете су следеће 

ОДЛУКЕ: 

1. Измене и допуне Школског програма 

3. Одлука по пријави члана Савета родитеља, Горана Станојевића, као неоснована 

4. Извештај о реализацији екскурзије за 8. разреда 

5. Одлука о формирању комисије за рангирање радника за чијим радом је делимично 

престала потреба, а на предлог репрезентативног синдиката ОШ „Ј. Ј. Змај“, Врање 

 

55. седница Школског одбора одржана је 31.08.2020. године и донете се следеће 

ОДЛУКЕ. 

1. Подела предмета на наставнике, одељенских старешинстава, одређивање 

руководиоца ОВ, формирање стручних актива и тимова; распоред свих облика 

образовно-васпитног рада; дежурство наставника; 

2. Анализа успеха и владања након реализованих поправних и разредних испита у 

јунском и августовском року; 

3. Упознавање са Ивештајем о самовредновању квалитета рада школе; 

4. Разматрање реализације Развојног плана школе; 

5. Упознавање са успехом ученика осмог разреда на завршном испиту; 

6. Упознавање са Извештајем о стручном усавршавању наставника; 

7. Усвајање предлога финансијског плана за 2021. годину; 

8. Усвајање Извештаја о раду директора школе од 01.04.2019. године до 31.0.2020 

године. 

 

Председник Школског одбора, 

Светислав Стевановић 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА 

У школској 2019/20. години одржано је осам седница Савета родитеља. Записнике 

је водила педагог школе. Родитељи су присуством и активним учешћем допринели да се 

на одржаним састанцима конструктивно решавају текућа питања и проблеми, давали су 

предлоге за унапређење квалитета рада школе и одлучивали у најбољем интересу ученика.  

На првој седници, која је одржана 12.09.2019. године, конституисан је Савет 

родитеља, изабран је председник и потпредседник Савета. Савет је од стране директора 

упознан са  Годишњим извештајем о раду школе, Годишњм планом рада за школску 

2019/20. годину и Изменама и допунама школског програма. Савет је информисан и о 

припремљености школе за рад у новој школској години, упознат са програмско-планским 

активностима, успехом ученика на завршном испиту, школским програмима, изборним 



Извештај о реализацији годишњег плана рада школе за школску 2019/20. годину 

 
 

ОШ „Јован Јовановић Змај“, Врање 16 

 

предметима, осигурањем ученика, ђачком ужином и ђачким динаром. Делегирани су 

чланови за градски Савет родитеља и изабрани су родитељи за чланове школских тимова.  

На другој седници, која је одржана 27.11.2019. године, разматран је успех ученика, 

дисциплина и редовност похађања наставе на крају првог класификационог периода. 

Савет је добио информације: о јавној набавци за извођење екскурзија од 1. до 8. разреда, о 

реализацији Акционог плана оствареност права детета у образовању, плану набавке 

наставних средстава и упознати су са Акционим планом самовредновања, Планом рада 

Школског развојног плана и Планом за унапређивање инклузивног образовања.  

На трећој седници, која је одржана 20.02.2019. године, чланови Савета родитеља 

су упознати са извештајем тима за самовредновање са акционим планом, информације о 

пројекту ОПД, о фотографисању ученика и организацији новогодишње журке.  

На четвртој седници, која је одржана 24.02.2020. године, разматран је успех 

ученика, дисциплина и редовност похађања наставе на крају првог полугодишта, 

извештаји о реализацији планова образовно-васпитног рада (Развојно планирање, 

Самовредновење, Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злоастављања и 

занемаривања), формиран је организациони одбор за прославу мале матуре, и упознати су 

са одговором Школске управе о захтеву за стицање статуса модел установе који је 

одбијен.  

На петој седници, која је одржана 09.04.2020. године, у ванредним условима – 

путем мејла разматран је предлог за избор уџбеника за школску 2020/2021. годину.  

На шестој седници, која је одржана 13.05.2020. године, у ванредним условима – 

путем мејла, разматран је успех ученика, дисциплина и редовност похађања наставе на 

крају трећег класификационог периода, у ванредној ситуацији, са предложеним мерама за 

побољшање успеха. Савет је упознат са Анализом успеха онлајн пробног завршног испита 

2020, са Извештајем о самовредновању организације и реализације онлајн наставе у 

школској 2019/2020. години и упознат је са Правилником о измени Правилника о 

оцењивању („СГ – РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20).  

На седмој седници, која је одржана 12.06.2020. године, у просторијама школе, 

чланови савета су упознати са анализом успеха ученика осмог разреда на крају другог 

полугодишта школске 2019/2020. године, са анализом понашања ученика на платформама 

за учење у периоду наставе на даљину и са оценама из владања ученика осмог разреда на 

крају другог полугодишта школске 2019/20. године. Добили су информације о прослави 

матурске вечери, информације о полагању Завршног испита и упознати су са календаром 

уписа ученика у средње школе за школску 2019/2020. Донета је одлука о фотографисању 

ученика на крају школске године.  

На осмој седници Савета родитеља, одржаној 25.08.2020. године, анализиран је 

успех ученика од првог до седмог разреда на крају школске 2019/2020. године, оцена из 
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владања и понашање ученика на платформама за учење током реализације наставе на 

даљину, успех ученика на такмичењима, анализирани су резултати са завршног испита, 

разматран је Извештај о остваривању развојног плана на годишњем нивоу за школску 

2019/20. годину и Извештај о самовредновању за школску 2019/20. годину. Чланови 

Савета родитеља упознати су са организацијом наставе за школску 2020/2021. годину и са 

Извештајем о раду Савета родитеља за школску 2019/20. годину. 

Председник Савета родитеља, 

Предраг Анђелковић 

 ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

 У школској 2019/2020. години одржано је 12 седница Наставничког већа.  

На првој седници, одржаној 10.09.2019. године, разматран је извештај о 

остваривању ГПР-а школе. Наставници су упознати са Изменама и допунама Школског 

програма и упућени у вези са израдом оперативних планова. Направљена је анализа 

снабдевености ученика потребним уџбеницима и прибором за рад, разматран је предлог 

распореда свих облика образовно-васпитног рада и организација родитељских састанака 

са предлогом дневног реда.  

На другој седници, одржаној 30.10.2019. године, разматран је Документ о 

вредновању сталног стручног усавршавања у установи и отклоњене су недоумице у 

вођењу педагошке документације. Донета је одлука о иницијативи УП за организовање 

хуманитарне прославе ради прикупљања прилога за ученике слабијег материјалног стања.  

На трећој седници, одржаној 14.11.2019. године, анализиран је успех, похађање и 

дисциплина ученика на крају 1. класификационог периода за школску 2019/2020. годину, 

као и реализација планова рада свих видова наставе. Усвојен је извештај са екскурзије 

ученика 8. разреда и програм прославе Дана школе, aнализирано је учешће наставника у 

раду стручних већа, актива и тимова.  

На четвртој седници, одржаној 19.11.2019. године, психолог школе је презентовао 

рад на тему „Сарадња школе са родитељима“. Наставничко веће је упознато са извештајем 

тима за самовредновање о раду управе школе, директора, стручног сарадника - психолога 

и стручног сарадника – педагога.  

На петој седници, одржаној 24.12.2019. године, Наставничко веће је упознато са 

активностима на пројекту „Образовање за права детета“. Разматран је Акциони план 

Стручног актива за развојно планирање и Тима за самовредновање за школску 2019/2020. 

годину. Наставничко веће је упознато са пословима психолога школе и подршци и помоћи 
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коју пружа у одређеним ситуацијама, као и са организацијом припреме програма прославе 

Светог Саве.  

На шестој седици, одржаној 01.03.2020. године, Наставничо веће је информисано о 

објављеном конкурсу за доделу награде „Свети Сава“ за 2019. годину и дат је предлог за 

добитника награде из редова колектива.  

На седмој седници Наставничког већа, одржаној 05.02.2020. године, анализиран је 

успех, дисциплина и владање ученика на крају првог полугођа, реализација планова и 

програма свих видова наставе и стручног усавршавања наставника. Дат је предлог мера за 

побољшање успеха ученика у другом полугођа, анализиран је план сарадње са 

родитељима, локалном заједницом, образовним, културним и спортским организацијама и 

институцијама. Наставничко веће је усвојило извештаје о раду Стручних већа, актива и 

тимова.  

Осма седница је одржана 13.04.2020. године онлајн. Анализиран је успех/похађање 

и понашање ученика на платформама за учење у периоду наставе на даљину на крају 

трећег класификационог периода школске 2019/2020. године. Анализирана је реализација 

наставних планова и програгама. Разматране су потешкоће у раду и дат предлог мера за 

даље учење на даљину. Донете су одлуке о избору уџбеника за 2, 3, 6 и 7. разред за 

школску 2020/2021. годину. Анализирано је учешће наставника у рад стучних већа, 

стручних актива и тимова. Наставничко веће је информисано о самовредновању квалитета 

рада школе, реализацији плана професионалног информисања ученика, као и о 

активностима поводом Ускршњих празника.  

Девета седница је одржана 10.06.2020. године, поводом завршетка школске године 

за ученике осмог разреда. Осим успеха, похађања, дисциплине и реализације планова рада 

донете су одлуке о добитницима диплома „Вук Караџић“, посебних диплома, ђака 

генерације и спортисте генерације. Анализирано је понашање ученика на платформама за 

учење у периоду наставе на даљину и реализација планова и програма свих облика 

образовно-васпитног рада за шк. 2019/2020. годину.  

На десетој седници 25.06.2020. године, Наставничко веће је анализирало успех 

ученика на крају школске 2019/2020. године, као и реализацију планова и програма свих 

облика образовно-васпитног рада. Наставничко веће је анализирало понашање ученика на 

платформама за учење у периоду наставе на даљину и оцене из владања ученика од 1. - 7. 

разреда на крају другог полугодишта у овој школској години. Разматран је и усвојен 

Анекс Школског програма за школску 2020/2021. годину. Веће је упознато са Стучним 

упутством о формирању одељења за школску 2020/2021. годину.  

На једанаестој седници 25.8.2020. године, Наставничко веће  је упознато са 

организацијом разредних испита. Упознато је и са прелиминарном поделом предмета на 

наставнике, извештајем о раду стручних органа школе НВ, ПК, ОВ, директора школе, 

стручних већа, актива и тимова, стручних сарадника, ученичког парламента и продуженог 
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боравка. Наставници су упознати са припремама планова и програма стручних већа, 

актива и тимова за израду ГПРШ, са организационим припремама за почетак рада у новој 

школској години, са школским календаром за нову школску годину, са пријавом родитеља 

Горана Станојевића МПНТР и са организацијом образовно-васпитног рада у школској 

2020/2021. години. 

На дванаестој седници 28.8.2020. године, која је одржана онлајн путем вибера, 

Наставничко веће је разматрало поделу предмета на наставнике, одељењских 

старешинстава, одређивање руководиоца одељењских већа, формирање стручних актива и 

тимова, распоред свих облика образовно-васпитног рада, дежурство наставника. 

Наставничко веће је анализирало успех и владање ученика након разредних испита. 

Наставничко веће је упознато са извештајем о самовредновању квалитета рада школе и 

разматран је план реализације Развојног плана школе. Наставнићко веће је упознато са 

успехом ученика на завршном испиту, са извештајем о стручном усавршавању наставника 

за школску 2019/2020. годину. 

Директор школе, 

         Милена Маринковић 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА РАЗРЕДНЕ И ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ 

У школској 2019/2020. години рад одељењских већа разредне и предметне наставе 

реализован је према ГПР-школе, с тим што се до марта месеца рад остваривао непосредно, 

а касније путем платформи на даљину.  

 У септембру месецу одељењска већа су анализирала: снабдевеност ученика 

уџбеницима и школским прибором, анкетирање ученика за изборне предмете и 

формирање група, анкетирање о избору секција, утврђивање распореда контролних 

задатака, пројектно планирање, планирање набавке наставних средстава, планирање 

активности у оквиру Акционог плана и плана за Самовредновање и вредновање рада 

школе.  

 У октобру месецу одељењска већа предметне и разредне наставе радили су на 

реализацији следећих активности: пружање подршке ученицима који слабије прате 

наставу, активности поводом Дечије недеље, планирање допунске и додатне наставе, 

праћење напредовања ученика, тимски рад у оквиру Стручних већа и тимова, реализација 

угледних часова у оквиру пројекта „Образовање за права детета“, консултације са 

ученицима око планирања писмених вежби, задатака, екскурзија и излета.  
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 У новембру месецу планиране су и реализоване активности поводом Дана школе, 

анализирани циљеви и задаци Акционог плана за самовредновања и вредновања рада 

школе, анализирана је адаптација ученика у првом и петом разреду, рад на 

професионалном развоју ученика, анализиран је тимски рад наставника у оквиру Тимова и 

Стручних актива.  

 У децембру су одељењска већа су вршила анализу постигнућа ученика на крају 

првог полугодишта, анализу постигнућа ученика обухваћених ИОП-ом и допунским 

радом, анализу реализације Школског програма, као и реализација активности поводом 

новогодишњих празника.  

 У јануару су планиране и реализоване активности поводом Светог Саве, 

анализирани ефекти укључености ученика у ваннаставне активности, као и праћење 

напредовања ученика.  

 У фебруару месецу анализирана је реализација програма стручног усавршавања, 

евалуација пројектних активности „Образовање за права детета“, реализација АП о 

остварености права детета.  

 У марту месецу анализиране су предложене мера за учење на даљину, дати 

алтернативни начини за пружање подршке ученицима и посебни материјали за ученике 

који се образују по ИОП-у. Информисани су родитељи о напредовању и понашању 

ученика на платформама за учење на даљину. Праћена је реализације планова пројектног 

планирања развијања међупредметних компетенција и предузетништва.  

 У априлу месецу анализиран је процес остварености стандарда на крају првог 

полугодишта, извршен избор уџбеника за 2, 3, 6 и 7. разред за шк. 2020/2021, анализирана 

сарадња са Тимом за ИО у вези ученика којима је потребна образовна подршка, 

анализирано понашање ученика на платформама за учење на даљину, анализирана 

реализација Школског програма, анализирана сарадња са родитељима о напредовању и 

понашању ученика на платформама за учење на даљину.  

 У мају месецу анализирано је учешће, напредовање и понашање ученика на 

платформама на даљину, анализирана је сарадња са Тимом за унапређивање квалитета и 

развоја школе, као и сарадња и оствареност резултата са Тимом за ИО.  

 У јуну месецу анализирана је реализација Школског програма, анализирани су 

резултати плана за унапређивање инклузивног образовања, остварена је сарадња учитеља 

4. разреда са наставницима будућег 5. разреда.  

 У августу месецу анализиран је извештај за претходну и израда плана за наредну 

школску годину.  
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 ИЗВЕШТАЈ O РАДУ ДИРЕКТОРА 

Послови из надлежности директора школе обављани су према важећим законским 

прописима и обавезама и на основу Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020. 

годину.  

Руководни и евалуаторски рад обезбеђен је кроз праћење Закона, Прописа и 

Правилника на којима се заснива руковођење и управљање. Редовно су одржавани 

састанци са управом школе и разрађена су сва овлашћења, задужења и одговорности свих 

запослених, као и начин праћења и вредновања рада. Пружене су информације о стручном 

усавршавању и организовано је стручно усавршавање наставника, стручних сарадника и 

осталих запослених, непосредно и онлајн, на основу исказаних потреба запослених. 

Одржавани су и састанци са ненаставним особљем у вези са материјално-техничким 

условима и предлозима за побољшање услова рада и повећање безбедности ученика и 

запослених у установи. Књига посетилаца се редовно води у складу са дефинисаним 

процедурама приликом посета родитеља и других лица. Редовно се спроводи процедура у 

складу са препорукама МПНТР и Кризног штаба у вези са епидемијом Ковида 19.  

Одређено је дежурство током и након наставе која је била организована непосредно 

и током реализације посебних часова у месецу јуну 2020. године. Током организовања 

наставе на даљину организовано је дежурство у школи и предузете су све превентивне 

мере од болести узроковане вирусом Ковида 19.  

 Наставницима и стручним сарадницима редовно су прослеђиване све информације 

о начину организовања наставе и реализације свих активности у складу са ГПРШ и 

препорукама МПНТР. Стручним сарадницима и родитељима су пружене  информације и 

упутство за коришћење система е-упис.  

Упућен је захтев Школској управи и саветнику за финансијско-материјалне 

послове за признавање мањег броја ученика у одељењу од прописаног за први разред, и 

признавање група који је већи од броја одељења у петом разреду за други страни језик, 

грађанско васпитање и верску наставу. По добијању сагласности Школске управе 

приступило се пизраду Ценуса за наредну школски гдину Расписан је конкурс за пријем 

радника на одређено време за ангажовање педагошког асистента ради пружања подршке 

ученицима из осетљивих група и обезбеђивањe сарадње са породицама и организацијама. 

Реализован је и конкурс за наставника математике и два помоћна радника на неодређено 

време на основу решења МПНТР.  

Израђен је пројекат за набавку добара (опремање учионица) и пројекат за 

реконструкцију управе школе на јавни позив Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја за школску 2019/2020. годину.  
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Пружена је помоћ наставницима у организацији рада стручних већа, изради и 

усклађивању програма рада на основу нових Правилника. Дати су предлози за побољшање 

квалитета наставе кроз увођење иноватитних метода уз употребу информационо-

комуникационих технологија. Пружена је помоћ и инструирање у вођењу педагошке 

документације и евиденције у дневницима рада и матичним књигама. Реализована је 

обука за реализацију пројектне наставе у школи и сарадњи са свим могућим ресурсима у 

школи и локалној заједници.  

Обављене су посете часовима редовне наставе, пројектне наставе, допунске и 

додатне наставе, слободних активности и секција у школи. Укупно је посећено 15 часова 

током првог полугођа. У другом полугођу је пружена подршка наставницима за 

реализацију наставе на платформама за учење и коришћење алата на интернету путем 

Вибер групе, Гугл учионице и мејла.  

Припрема, руковођење и учешће на седници Наставничког већа (12 седница), 

Педагошког колегијума (5 седница), Одељенских већа (5 редовних седница у сваком 

разреду и 6 седница у првом, другом, трећем, четвртом и седнмом разреду након 

реализације разредног испита), Савета родитеља (8 седница), Школског одбора (11 

седница). Активним учешћем у раду стручних тела и тимова, пружена је подршка у 

реализацији свих активности планираних ГПРШ. Урађене су процене ефикасности 

одржаних седница, као и спровођење њихових закључака и одлука. Иницирала и активно 

учествовала у свим активностима школе које су представљале школу у локалној 

заједници.  

У сарадњи са наставницима и стручним сарадницима, урађен је ШП - Измене и 

допуне за школску 2018/19 - 2021/22. годину донете на седници ШО и Извештај о 

реализацији ГПРШ за школску 2018/19. годину.  

Урађена је подела задужење у оквиру четрдесеточасовне радне недеље, подела 

предмета и разреда на наставнике, допунске наставе, додатне наставе, слободних 

активности, слободних наставнох активности, ваннаставних активности, планова и 

програма стручних органа, већа и тмова.  

Урађен је информациони систем МПНТР, Доситеј, који се редовно ажурира.  

Сарадња са родитељима била је усмерена на решавање проблема или потешкоћа у 

вези са пружањем релевантне подршке ученицима ради побољшања успеха и поштовања 

правила понашања, као и обезбеђивање бољих услова за рад (набавка наставних 

средстава, замена делова видео надзора, кречење учионица и поправка школског 

намештаја).  

Учешће у изради извештаја о успеху, дисциплини ученика и понашања на 

платформама за учење, и учешће у осмишљавању мера за побољшање успеха и 

мотивације ученика за учење и саморегулацију.  
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Учешће у изради Летописа школе, прикупљање материјала и промоцију путем 

сајта, друштвених мрежа и на школским манифестацијама.  

Израђени су инструменти - Обрасци за посматрање и вредновање школског часа 

допунске наставе, ваннаставних активности и пројектне наставе.  

Одвијала се редовна сарадња са стручним сарадницима, стручним већима, 

одељењским стрешинама и по потреби са Школском управом и МПНТР. Током године 

успостављена је сарадња са многим институцијама: РЖД Интернешенел, који су донирали 

поклон пакетиће поводом Светог Саве, НВО Нексус, са којима се остварује пројекат 

„Образовање за права детета“ и који су из прве транше купили таблете за учење током 

наставе на даљину, реализоване су активности са предшколском установом „Наше дете“ 

ради обезбеђивања успешне транзиције деце са једног нивоа на други, ПУ Врање, која 

држањем предавања повећава ниво безбедности ученика, као и са већим бројем приватних 

предузећа, НВО и банака који као донатори омогућују нормално функционисање школе.  

Редован увид у финансијско пословање школе, учешће у изради финансијског 

плана, у припреми завршног рачуна школе и Ребаланса. Учешће у изради плана јавних 

набавки и у процесу спровођења јавне набавке. Организован је попис инвентара школе.  

Урађена је поправка на шахтима на местима која су била ризична по ученике.  

Редовно учешће на састанцима актива директора школа и састанцима са 

представницима сектора за образовање и МПНТР. Редовно учешће у пројектима Града 

који доприносе побољшању квалитета рада школе. Учешће на конкурсима МПНТР за 

набавку добара - школски намештај. Урађена је допуна пројекта за реконструкцију школе 

- Компонента 3 (реконструкција крова, електричних инсталација и ПП апарата) и 

остварена сарадња ја ЈП „Водовод“ ради израде хидрантске мреже, са Одељењем за 

ванредне ситуације ради израде пројеката из противпожарне заштите. Остварена је 

сарадња са компанијом „Спортвизион“ и завршена реконструкција Фискултурне сале. Уз 

подршку локалне самоуправе замењена је и столарија на фискултурној сали. Набављен је 

школски намештај за опремање 4 учионице у разредној настави.  

Успешно је прослављен 58. година обележавања Дана школе на којој су 

присуствовали представници МПНТР, директори ОШ и СШ, ШО, СР и родитељи 

ученика.  

Прослављена је школска слава Свети Сава програмом припремљеним од стране 

наших ученика и наставника. У програму су учествовала и деца предшколске установе 

„Наше дете“. Програму су присусутвовали и представници МПНТР и локалне самоуправе.  

Током године одржавани су састанци свих стручних актива, већа и тимова 

предвиђени Годишњим планом рада школе, као и седнице Одељењских већа и 

Наставничких већа. Анализиран је успех ученика на крају квалификационих периода, 

првог и другог полугодишта, и утврђено је да је успех бољи у односу на прво полугође. 
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Спроведено је самовредновање рада школе из области „Настава и учење“ и „Подршка 

ученицима“,  о раду управе школе (директора, психолога и педагога) и онлајн наставе.  

Организована су школска и општинска такмичења из математике, биологије и 

технике и технологије. Наша школа је била домаћин на општинском такмичењу из 

биологије. Организовано је и учешће наших ученика на националном математичком 

такмичењу „Мислиша“, и регионалној смотри читалаштва „Читалићи“ при чему су наши 

ученици остварили значајне резултате. Ученик шестог разреда је освојио прво место на 

општинском такмичењу из стрељаштва. Наши ученици су остварили значајне резултате у 

екипном такмичењу у малом фудбалу, одбојци и кошарци.  

Успешно је реализована екскурзија за ученике осмог разреда, док за ученике од 

првог до седмог разреда, због епидемиолошке ситуације у земљи, екскурзија није 

реализована. Реализована је посета Фестивалу науке у Београду.  

Спроведен је пробни завршни испит и завршни испит за ученике осмог разреда 

који је одржан у учионицама уз уважавање свих мера превенције у складу са смерицама за 

организовање и спровођење завршног испита и препорука МПНТР и Кризног штаба.  

За ученике добитнике „Вукове дипломе“ и посебних диплома, ђака генерације и 

спортисту генерације организован је пријем и додела диплома и награда.  

Ђачке књижице и сведочанства о завршеном разреду, сведочанства о завршеном 

основном образовању и васпитању и уверења о обављеном завршном испиту подељена су 

традиционално, 28. јуна 2019. године.  

 

Директор школе, 

         Милена Маринковић 
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ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ 

СТРУЧНИХ САРАДНИКА 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПСИХОЛОГА ШКOЛЕ  

У току школске 2019/20. године радила сам на реализацији активности у оквиру 

следећих области рада: 

1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

- Учешће у изради плана одељењског старешине за разредну наставу 

- Учешће у изради плана сарадње породице и школе 

- Учешће у изради плана сарадње школе са локалном заједницом 

- Учешће у изради годишњег плана тима за ИО 

- Учешће у изради годишњег плана рада Ученичког парламента 

- Учешће у изради плана тима за права детета 

- Учешће у изради плана тима за развој међупредметних компетенцја 

- Учешће у изради годишњег плана рада тима за спречавање осипања 

- Израда планова подршке за ученике који имају проблеме у понашању (5 ученика), 

праћење реализације активности и ефеката примењених мера.  

- Израда плана сарадње родитеља и школе, реализација одређених активности у 

оквиру плана (анкета за родитеље и анкета за наставнике о сарадњи породице и школе, 

анализа добијених података и реализација предавања за Савет родитеља и Наставничко 

веће – Сарадња породице и школе, давање препорука за унапређивање сарадње 

породице и школе), праћење реализације плана и ефеката примењених мера у 

отклањању препрека за ефикасну сарадњу појединих родитеља и школе.  

- У току ванредног стања пружање подршке наставницима у планирању рада на 

даљину са ученицима, као и планирање сарадње са родитељима 

- Подршка у изради оперативних планова у првој недељи реализације наставе на 

даљину 

- Учествовање и сарадња у планирању ИОП-а за ученике са развојним потешкоћама, 

као и планирање израде прилагођених материјала за рад пре и у току пандемије и 

извођења наставе на даљину 

2. Праћење реализације плана и програма васпитно образовног рада  

Анализа оперативних планова наставника и дневних припема (видљивост метода и 

техника којима је планирано активно учешће ученика на часу), посетом 11 часова у 

одељењима где има ученика са развојним потешкоћама, као и ученика ромске 

националности, протокол о посети 11 часова и извештај, наставницима дате препоруке за 
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унапређивање образовно-васпитног процеса и урађени обрасци. Планирање и реализација 

9 радионица у оквиру професионлне оријентације ученика 8. и 7. разреда.  

Учешће на састанцима Стручних већа приликом планирања, и програмирања 

образовно-васпитног процеса и избора уџбеника, као и праћење реализације предвиђених 

планова образовно-васпитног рада. Редовно учешће у раду Стручних већа на првом и 

трећем класификационом периоду и на полугођу, учешће у изради анализе успеха и 

понашања ученика, као и праћење реализације предвиђених планова рада, давање 

препорука за примену савремених метода рада у настави, посебно са ученицима који 

имају развојних потешкоћа 

Праћење остваривања Развојног плана и ускалађеност активности са осталом 

школском документацијом – Усклађивање планана рада тимова за ИО, тима за заштиту од 

насиља, злостављања, занемаривања и дикриминације, плана рада тима за обезбеђивање 

квалитета и развоја установе, плана рада тима за професионални развој наставника, плана 

рада ОС, плана рада УП и праћење ефеката реализоаних активности кроз извештаје на 

класификационим периодима. Израда акционих планова у циљу подршке ученицима који 

имају проблеме у понашању (5 ученика). Израда плана сарадње са Центром за социјални 

рада у вези ученика који имају проблеме у породици (2 ученика), реализација појединих 

активности предвиђених планом и праћење ефеката реализованих активности.  

Прегледано 15 дневника образовно-васпитног рада и дате повратне информације о 

потребним исправкама и допунама података у педагошкој документацији и евиденцији 

образовно васпитног рада 

 3. Сарадња са наставницима на унапређивању образовно- васпитног рада  

- Посета часовима редовне наставе и ваннаставних активности (11 часова) - давање 

повратних информација у циљу унапређивања квалитета наставе 

- Пружање подршке наставницима у креирању различитих облика наставног процеса 

у складу са индивидуалним својствима ученика и потребама деце различитог развојног 

нивоа- Пружање подршке наставницима у креирању материјала и пружања образовне 

подршке ученицима са развојним потешкоћама и потешкоћама у учењу и савладавању 

градива 

- Учествовање и сарадња са наставницима у осмишљавању подстицајне средине за 

учење, усклађивању циљева, садржаја и метода рада и очекиваних исхода са потребама 

и могућностима ученика у функцији панирања и припремања часова у одељењима која 

похађају ученици са развојним потешкоћама 

- Сардња са одељењским старешинама у вези ученика из осетљивих група и у вези 

реализације часа ОС (34 ученика) 

- Сарадња на усклађивању програмских захтева за ученике са развојним 

потешкоћама (29 ученика) 
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- Помоћ у конструктивном решавању сукоба у одељењима петог, седмог и осмог 

разреда  

- Пружање подршке наставницима у изради ИОП-а и вредновања ИОП-а за ученике 

којима је потребна образовна подршка по ИОП-у 1 и ИОП-у 2 

- Креирање упитника за наставнике о сарадњи породице и школе. На основу 

резултата и анализе упитника, креирано предавање о ефикасним методама сарадње 

породице и школе 

- Предавање за наставнике о сарадњи породице и школе 

- Рад на осмишљавању подстицајне средине за учење- Пружање подршке 

наставницима у осмишљавању ефикасних начина рада у оквиру одрђених платформи и 

апликација за учење на даљину 

- Наставтавницима дате препоруке како да мотивишу ученике да напредују у учењу 

узимајући у обзир различите стилове учења и посебно окружење у коме ученици раде 

- онлајн настава 

- Упутство наставницима о давању повратних информација ученицима у циљу добре 

организације учења код куће и мотивисања за рад и напредовање у учењу и понашању 

у онлајн контексту  

- Креирана и примењена онлајн анкета за наставнике о предностима и проблемима 

учење на даљину. На основу анаизе добијених резултата, извршена анализа ефеката 

реализације наставе на даљину 

- Давање сугестиеје наставницима у вези вођење педагошке документације, ес 

Дневника, формативног и сумативног оцењивања ученика, пружање подршке у изради 

оперативних планова наставника, у планирању тема за ЧОС, у процесу онлајн наставе.  

- Сарадња са 10 одељењских стрешина у вези извештаја са одржаних тимова за 

додатну подршку ученицима који се образују по ИОП-у 1 и ИОП-у 2 

- Сарадња са ОС у вези реализације 3 радионицe о врстама и нивоима насиља (5/1, 

7/1, 8/4) и 9 радионица везано за професионалну оријентацију ученика у 7. и 8. разреду 

(8/4, 8/3, 8/2, 8/1, 7/4, 7/2) 

- Сардања са ОС од 1. - 8. разреда у вези примене анкете за ученике о инклузивној 

пракси 

- Сардања са наставницима у вези евалуације ИОП-а на крају школске године 

 4. Рад са ученицима 

- Испитивање припремљености ученика за полазак у 1. разред.  

- Индивидуални саветодавни разговор са ученицима-смањење конфликтних 

ситуација, развијање конструктивне комуникације и решавања проблема у оквиру 

реализације активности из саветодавног и васпитног рада за одређене ученике, (26) 

ученика-проблем у понашању и адаптацији на школску средину, вршњачко насиље, 

развојне потешкоће, напредовање ученика) 
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- Израђена 3 плана сарадње породице у школе за ученике који имају проблеме у 

понашању или 2 плана сарадње породице, школе и Центар за социјални рад у вези 

ученика који имају емоционаних проблема 

- Сарадња са ученицима у оквиру тимова школе (ШРП, ТИО, ОПД) 

- Сарадња са Ученичким парламентом (реализација састанака, праћење активности у 

оквиру реалзације годишњег плана рада УП, обука Вршњачких едукатора, учешће у 

изради Акционог планана Ученичког парламента за заштите од насиља и 

дискриминације, подршка у реализацији вршњачких радионица 

- Реализацја 9 радионица професионалне орјентације ученика 7. и 8. разреда 

- Испланирано је превентивно деловање код ученика који имају проблеме у 

понашању-израђена су 3 плана подршке за ученике који имају проблеме у понашању, 

реализоване активности из плана подршке у сарадњи са ЦСР, родитељима и 

одељењским стрешинама и праћени ефекти реализованих активности. Ученици су 

поправили понашање и поправљене су оцене из владања.  

- Креирана плана подршке за ученике који имају емоционалних проблема, 

реализоване активности у сарадњи са породицом, развојним саветовалиштем и 

менталним здрављем, Дома здравља у Врању. Праћени су ефекти реализованих 

активности и о томе обавештене дељењске старешине.  

- Примена анкете за ученике од 1. - 8. разреда о инклузивној пракси из Приручника 

за инклузивно образовање и урађена анализа резултта која је део извештаја тима за 

самоведновање рада школе 

- Реализација радионице о учешћу вршњака у заштити ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања (5/1), радионице о толеранцији и међусобном поштовању 

(7/1) и радионице о врстама и нивоима насиља у 8/4 одељењу 

- 37 саветодавних индивидуалних разговора са ученицима у вези проблема у 

понашау  

- 28 саветодавна разговора са ученицима у вези напредовања у учењу 

- Помоћ и подршка ученицима да се прилагоде учењу у доба пандемије у виду 

порука и предавања на вибер апликацији и Гугл учионице (сарадња са Ученичким 

парламентом у пружању подршке учениицима у у процесу учења на даљину, 

реализација састанака УП према плану и програму рада УП) 

- Пружање подршке ученицима кроз мотивационе поруке у време пробног завршног 

и завршног испита.  

- Креирање онлајн упитника за учеике о реализацији наставе на даљину 

- Анализа резултата упитника и упознавање Ученичког парламента са ефектима 

реализоване наставе на даљину 

- Реализација предавања за ученике путем вибер групе о мотивацији и организацији 

времена за учење, у време наставе на даљину  
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5. Аналитичко – истраживачи рад 

- Анализа успеха и дисциплине ученика на свим класификационим периодима и 

давање предлога мера за побољшање успеха и дисциплине ученика 

- Анализа ефеката примене предложених мера за напредовање у учењу и понашању 

ученика на крају сваког класификационог периода 

- Креирање обрасца за анализу остварености стандарда квалитета наставе  

- Учешће у анализи остварености стандарда квалитета наставе и препорука 

наставницима за припрему и реализацију наставног процеса кроз образац за 

праћењење часа 

- Учешће у примени и анализи упитника у процесу самовредновања рада школе-

примена упитника о инклузивној култури школе 

- Израда и примена анкете о сарадњи породице и школе за наставнике и родитеље у 

28 одељења у школи.  

- Сређивање и анлиза резултата и припрема предавања о ефектима сарадње 

породице и школе за Наставничко веће и савет родитеља 

- Креирање и примена онлајн анкете за ученике, наставнике и родитеље о 

задовољству реализације образовно-васпитног процеса у оквиру наставе на даљину 

и безбедности ученика на платформама за учење, сређивање и анализа добијених 

података и процена ефиксности и ефеката учења на даљину као и безбедности 

ученика, у процесу учења на даљину. Давање препорука наставницима за 

унапређивање наставног процеса у онлајн контексту.  

- Израда онлајн упитника за родитеље ученика 1. и 5. разреда о изборним преметима 

и сређивање добијени података 

 6. Рад и сарадња са родитељима 

- Саветодавни разговори и континуирано размењивање информација са родитељима 

чија деца имају тешкоће у развоју, учењу, социјализацији или понашању (26 

индивидуалнаих разговора са родитељима ученика из осетљивих група, 82 

индивидуална разговора са родитељима ученика који полазе у први разред) 

- Израда анкете за родитеље о сарадњи породице и школе и креирање анкете за 

родитеље о задовољству реализацијом наставе на даљину 

- У оквиру Савета родитеља, родитељи су информисани о резултатима анкете о 

сарадњи породице и школе као и о ефектима примене различитих модела сарадње 

породице и школе, реализација предавања – Сарадња породице и школе 

- У периоду реализације наставе на даљину – пружање подршке родитељима путем 

мотивационих порука на вибер апликацији, пружање подршке кроз индивидуалне 

саветодавне разгоовре путем телефона 
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7. Учешће у раду стручних органа и тимова школе 

- Учешће у раду стручих већа, дељењски већа и Наставничког већа у току школске 

године 

- Учешће у раду Педагошког колегијума, Стручног актива за развој школског 

програма и Школског развојног планирања, тима за инклузивно образвање, тима за 

самовредновање рада школе, тима за заштиту од насиља и дискриминацие, тима за 

спречавање осипања, тима за професионални развој наставника, тима за професионалну 

оријентацију ученика, тима за развој међупредметни компетенцја и тима за 

обезбеђивање квалитета и развоја установе 

 8. Сарадња са надлежним институцијама, удружењима и локалном самоуправом 

- Сардња са Центром за социјални рад у вези ученика из депривираних породица 

- Сарадња са ИРК, локланом самоуправом и ШОСО“Вуле Антић“ у вези ученика 

који имају развојних потешкоћма  

- Сарадња са Менталним здрављем у вези ученика који имају емоционалних 

проблема 

- Сарадња са ПУ Врање у вези ученика који су жртве породичног насиља 

9. Припрема за рад 

Припрема за рад обухвата планирање свих облика рада са ученицима, 

наставницима и родитељима, а у оквиру свих подручја рада 

- Израда глобалног и оперативног плана рада 

- Креирање плана стручног усавршавања и портфолија 

      -   Вођење документације о свом раду подразумева - Вођење дневника рада, месечног 

извештаја и извештаја о раду психолога, на крају школске године 

 Психолог школе, 

Весна Станковић 
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 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА ШКOЛЕ  

У току школске 2019/2020. године радила сам на остваривању предвиђених циљева и 

задатака кроз активности у следећим подручјима рада: 

1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада и вредновање остварених 

резултата 

2. Унапређивање образовно-васпитног рада и инструктивно педагошко-психолошки рад 

са наставницима 

3. Рад са ученицима 

4. Сарадња са родитељима 

5. Аналитичко-истраживачки рад 

6. Сарадња са стручним институцијама, друштвеном средином и стручно усавршавање 

7. Рад у стручним органима  

8. Вођење докуметнације 

9. Припрема за рад 

 

1. На пољу планирања и програмирања учествовала сам на изради годишњег и 

оперативног плана и програма сопственог рада, у изради ГПРШ, у изради Годишњег 

извештаја рада школе.  

Током посетa часова – редовних и огледних, пратила сам припрему, примену и 

реализацију планова и програма, поступака оцењивања, корелацију садржаја програма у 

оквиру једног или више наставних предмета, увођење иновација (нових садржаја, облика, 

метода и средства образовно-васпитног рада, мотивационих подстицаја и посебних 

васпитних мера) и њихових ефеката. Учествовала сам у процесу самовредновања рада 

школе и ШРП. Прегледани су дневници са циљем увида у планиране и реализоване 

писмене вежбе, увид у број оцена и начин извођења закључних оцена. Организациони 

послови везани за почетак школске године, формирање одељења, распоред поноваца, 

нових ученика, задужења наставника, формирање комисија... 

2. У оквиру овог подручја рада имала сам успешну сарадњу са наставницима и 

одељењским старешинама, ПА и наставницaма у продуженом боравку. Саветодавни рад 

са наставницима одвијао се у облику педагошко-инструктивног рада и то у циљу 

унапређивања образовно-васпитног процеса, и у виду пружања помоћи наставницима у 

решавању проблема у раду са ученицима, вођењу педагошке документације итд.  

У оквиру унапређивања обављене су следеће активности: сарадња у припремању и 

планирању непосредног образовно-васпитног рада, посета часовима образовно-васпитног 
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рада, упознавање стручних већа, ОВ и Наставничког већа са резултатима анализа – ЗИ, 

успех ученика и наставника на такмичењима, успех ученика на класификационим 

периодима, упознавање учитеља првог разреда са предзнањима ученика. Обавештавање и 

сарадња са наставницима, одељењским старешинама о успостављању комуникације са 

ученицима, родитељима и почетак рада учења на даљину и формирање вибер група, 

евиденција предатих оперативних планова и обједињавање оперативних планова на нивоу 

школе. Подршка наставницима у раду: информације око фкормативног и сумативног 

оцењивања, табеле за ОВ, разговори са одељењским старешинама 8. разреда о онлајн 

тестирању ученика 8. разреда – први пробни завршни испит: корисничко име и лозинке за 

наставнике и ученике по одељењима 

Помоћ наставницима у решавању проблема у раду са ученицима односи се пре 

свега на проблеме у учењу као на дисциплинске проблеме. Проблеми као што су 

изостајање са наставе, недовољна мотивација за редовно похађање наставе, ремећење 

наставе (недисциплина на часовима) решавани су у сарадњи са ОС и ПА.  

Помоћ наставницима у реализацији наставе на даљину у ванредним условима.  

3. Рад са ученицима у току ове године обухватио је индивидуални као и групни рад 

са ученицима у школским активностима. У јулу месецу обављено је утврђивање 

предзнања деце при упису и е-упис у први разред у ванредним условима. .  

Праћено је достигнуће ученика у погледу одређеног нивоа успеха у учењу и у том 

смислу остваривана је сарадња са наставницима и родитељима ученика.  

Индивидуални, односно непосредни рад са ученицима огледао се кроз саветодавни 

рад са ученицима који имају одговарајуће проблеме и сметње у понашању акценат је 

стављен на откривању узрока. У сарадњи са разредним старешинама и предметним 

наставницима, ученици су упућивани на допунску наставу.  

Ученици осмог разреда информисани су о могућностима уписа у средње школе у 

ванредним условима. Испитане су техничким могућностима ученика за онлајн пробни ЗИ 

и дата је опрема (број и списак ученика). Организован је онлајн пробни завршни испит, 

други пробни завршни испит и трећи завршни испит.  

4. Саветодавни рад са родитељима у току ове године је био заступљен и то у 

облику индивидуалног рада и преко ОС.  

У оквиру индивидуалног рада: 

- Саветодавни рад са родитељима ученика који показују неуспех у учењу, и са 

проблемима у понашању  

- Сарадња са родитељима у пројекту бесплатних уџбеника, упис у први разред у 

ванредним условима, исказивање интересовања за пријаву еУписа у 1. разред  
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5. Аналитичко-истраживачки рада.  

 Учествовала сам у процесу самовредновања, ШРП, изради анализа и извештаја у 

вези са радом у школи. У оквиру овог поља рађена је и: 

- Анализа резултата ученика и предузимању одговарајућих мера.  

- Анализа успеха и изостајање из школе у ванредним условима.  

6. Рад у стручним органима школе  

У току године учествовала сам у раду стручних већа, одељењских већа и наставничког 

већа, Тиму за ИО, Тиму за заштиту, Тиму за самовредновање, Тиму за развој школског 

програма и Тиму за развојно планирање, Педагошки колегијум. У сарадњи са директором 

радила сам на решавању в-о проблема и на унапређивању в-о рада, припрема и 

организација онлајн седница ОВ, НВ, Савета родитеља у ванредним условима, анализа 

успеха ученика у ванредним условима.  

7. Сарадња са стручним институцијама, друштвеном средином и стручно 

усавршавање у ванредним условима.  

 У току године успоставила сам сарадњу са: 

- МУП-ом у вези превентивне мере – предавања за ученике,  

- Са психолозима и педагозима осталих основних школа у граду због остваривања 

неких заједничких акција предвиђених планом и програмом педагошко-психолошких 

служби.  

- Сарадња са Српским биолошким друштвом - слање ранг листе са општинског 

такмичења из биологије које је одржано 15.03.2020.  

- Заводом за тржиште рада на пољу професионалне оријентације  

- Стручно усавршавање ове године остварено је похађањем семинара „Решавање 

конфликата путем педагошке комуникације... “ и унутар установе предавање и 

презентација – Недоумице у вођењу педагошке документације, обука за примену закона о 

заштити података о личности, радионица - Оперативни план заштите, састанак са 

представницима Тима за инклузивно образовање и Тима за заштиту од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања, радионица – Пројектна настава и посетом угледних 

часова као и праћење онлајн семинара „Да нам антидискриминација буде инспирација“.  

- Са дечијим вртићима у циљу промвовисања школе 

- Са НВО „Помоћ деци“ 
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8. Вођење документације (о свом раду у току године водила сам следећу 

документацију): 

- План и програм рада (глобални и оперативни) 

- Дневник рада 

- Месечни извештај о раду.  

9. Припрема за рад је подручје које подразумева планирање и припремање за све 

облике рада са ученицима, наставницима и родитељима, предавања, планирање посета 

часовима, процеса самовредновања, ШРП, РПШ припремање и договарање са осталим 

стручним сарадницима, тимовима и стручним институцијама о заједничким задацима и 

активностима у школи и ван ње.  

Педагог школе, 

Данијела Илић 

 

ИЗВЕШТАЈ БИБЛИОТЕКАРА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА И ПРОГРАМА 

 Рад библиотекара у овој школској години реализован је у оквиру следећих 

активности: Планирање и програмирање образовно-васпитног процеса, Праћење и 

вредновање образовно-. васпитног рада, Рад са наставницима, Рад са ученицима, Рад са 

родитељима, Рад са директором и педагогом, Рад у стручним органима и тимовима, 

Сарадња са надлежнм установама, организацијама и Вођење документације, припреме за 

рад и Стручно усавршавање.  

 У оквиру предвиђених активности развијала се култура читања код ученика и 

њихово оспособљавање за самостално коришћење и проналажење књижне грађе. 

Развијала се информациона и медијска писменост, мотивисање ученика за учење и 

подстицање за самостално учење и образовање током целог живота, сарадња и заједничко 

планирање са наставницима и пружање услуга за унапређивање свих облика рада 

образовно-васпитног процеса.  

 Билиотекар је радио у стручним органима и тимовима: присуство, рад и вођење 

записника на Наставничком већу, рад у Активу за самовредновање и вредновање рада 

школе, рад у Школском тиму за ШРП, рад у школском тиму за развој ШП-а, рад у Тиму за 

стручно усавршавање, координатор Тима за промоцију школе, у тиму за ПО, Педагошком 

колегијуму. Библиотекар је радио на изради Летописа школе и уређењу фејсбук странице 

школе, радио на стручном усавршавању похађајући омогућене семинаре. Библиотекар је и 
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ове школске године био руководилац Актива школских библиотекара пчињског округа и 

био члан БДСрбије.  

Рад са ученицима се реализовао на часовима библиотекара, библиотечке секције и 

на заједничким часовима са наставницима. Рад са децом са развојним потешкоћама 

одвијао се у библиотеци у сарадњи са педагошким асистентом.  

 Међубиблотечка сарадња са осталим школама у граду и Јавном библиотеком 

„Бора Станковић“ је заузимала посебно место у раду библиотечке секције у првом 

полугођу.  

 У школској библиотеци књиге се обрађују компјутерски, у функцији је Библио 

програм и Кориснички. Укупан број књига је 10505. Број наставничких 1990 и број дечјих 

књига 8515. Број корисника је 532. Не само по броју корисника већ и по читаности и 

коришћењу услуга које пружа, може се рећи да библиотека заузима врло битно место код 

ученика. Библиотека пружа помоћ ученицима у издавању потребних уџбеника. Школа не 

издваја средства за куповину књига. Фонд се ове године обнавио средствима које је 

издвојило Министаство просвете. У овој школској години фонд је обогаћен са 139 књига. .  

 Компјутер и лаптоп са Интернетом сасвим задовољавају потребе ученика и 

наставника. у пружању услуга које унапређују васпитно-образовни процес и развијају 

информациону писменост и слободан приступ информацијама.  

 У организацији библиотекара а у сарадњи са наставницима и ученицима у овој 

школској години организован је: Међународни дан писмености 8.09.2019. са ученицима 7. 

и 8. разреда, Европски Дан језика 26.06.2019. обележен је радионицом „Лепота је у 

различитости“са ученицима 6. разреда и наставницима руског, француског језика и 

ромским асистентом. Примена ИКТ у развијању информационе писмености на часовима 

редовне наставе са ученицима 6. раз. и наставницима Информатике. Током Дечије недеље 

„Да право свако-свако дете ужива овако“. 30 година Конвенције о правима детета од 7 - 

13.10.2019. библиотекар је радио на организацији, праћењу, учествовању и објављивању 

дневних активности. Том приликом одржана је и радионица „На длану“ - ИКТ и Права 

детета са ученицима 6. разреда и наставником информатике као и презентација у холу 

школе „Конвенција о правима детета“.  

 Дан Детета и дечјих права у организацији библиотекара и сарадњи са 

наставницима обележен је квизом и музичким програмом за ученике 6, 7. и 8. разреда у 

холу школе.  

Библиотекар је са ученицима 2 разреда у школској библиотеци радио на развијању 

дигиталне писмености - упућивањем ученика на Дигиталну Народну библиотеку Србије 

као слободном приступу знања примером „Басни“ Доситеја Обрадовића.  
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Дан борбе трговине људима 18.10.2019. обележен је трибином „Удружимо се 

заједно смо боље и више-зато што се тиче свих нас“на којој је присуствовао и 

библиотекар школе.  

Летопис школе за 2018/2019. год. на коме је библиотекар школе са наставником 

разредне наставе радио, свечано је представљен родитељима и осталим званицама 

приликом обележавања Дана школе. Савиндан обележен је разним активностима уз 

учешће родитеља, ученика и наставника.  

У овом периоду остварена је сарадња са Јавним установама: Предшколском 

установом „Наше дете“, Градом Врање, Регионалним центром за таленте, Јавном 

библиотеком „Бора Станковић“, Црвеним крстом, Домом Војске, као и са ROMACTED, 

NVO NEXUS.  

 Током пандемије и преласка учења и рада на даљину рад библиотекара се одвијао 

у границама предложених мера. Ученици и родитељи су путем фејсбук странице школе 

упућивани на Дигиталну Народну библиотеку Србије и Јавну библиотеку „Бора 

Станковић“. Сарадња са ученицима као подршка у реализација наставног плана се 

одвијала путем „Вибер групе-библиотека“ где су ученици у контакту са библиотекаром 

добијали информације везане за потребну литературу као и препоруке за онлајн књиге 

које би читали из забаве.  

 У овом периоду библиотекар је радио и на Извештају – анкети о библиотечком 

пословању који се по први пут, након одржане обуке, радио онлајн.  

 Библиотекар, 

 Славица Здравковић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА, 

СТРУЧНИХ ВЕЋА, АКТИВА И 

ТИМОВА 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШОГ КОЛЕГИЈУМА  

У школској 2019/2020. години одржано је пет седница Педагошког колегијума. До 

увођења наставе на даљину, непосредно су одржане три седнице,  једна седница је 

одржана онлајн, путем Вибер групе и мејла, а последља седница је одржана непосредно уз 

уважавања свих препорука у вези са пандемијом Ковида 19.  

На првој седници, одржаној 05.09.2019. године донет је план и програм рада 

Педагошког колегијума, јасно су прецизиране обавезе и одговорности актива, већа и 

тимова у вези са израдом Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020. годину, као 

и задаци делегирани стручним сарадницима. Направљен је распоред свих облика 

образовно-васпитног рада свих видова наставе, план дежурства наставника, план 

екскурзија, излета и школе у природи у складу са Правилником, и дат је предлог о 

начинима обележавања значајних датума током школске године.  

На другој седници, одржаној 28.11.2019. године анализиран је успех и дисциплина 

ученика на крају првог класификационог периода, предложене су мере за побољшање 

успеха и квалитета рада школе, дат је предлог за набавку наставних средстава. Након 

анализе наставних планова и програма дате су сугестије у вези са реализацијом планова за 

допунску и додатну наставу, секција и ванннаставних активности. Ради мотивисања 

ученика за учешће у ваннаставним активностима предложене су већ делотворне стратегије 

које укључују ученике у планрање, избор тема и материјала, метода рад и сл. На предлог 

Тима за инклузивно образовање дат је предлог за увођење нових ИОПа и укудање ИОПа 

за ученике који су напредовали и остварили очекиване исходе.  

На трећој седници, одржаној 09.03.2020. године анализиран је успех и владање 

ученика на крају првог полугођа и дате препоруке за укључити ученике у активностима 

које организује Ученички парламент, уз уважавање интересовања и склоности ученика, за 

укључивање ученика у рад допунске наставе и ваннаставних активности, припремање 

прилагођених материјале за рад, прилагођавање начин провере знања и оцењивања. На 

предлог Тима за инклузивно образовање донета је одлука о увођењу и укидању ИОПа уз 

образложење и сагласност родитеља. констатовано је да су све активности планиране 

Акционим планом Стручног актива за развојно планирање реализоване, и да се стечена 

знања и искуства примењују у раду.  

На четвртој седници, одржаној 03.07.2020. године, која је због епидемиолошке 

ситуације у граду и држави реализована онлајн анализиран је успех и понашање ученика 

на платформама за учење током наставе на даљину и оцене из владања на крају другог 

полугодишта. Дати су предлози да се током наредне школске године у план стручног 

усавршавања наставника уврсте обуке које ће допринети јачању компетенција наставника 

з арад на платформама за учење током наставе на даљину и формативно оцељивање 

ученика и праћење напредовања и постигнућа. Разматране су измене и допуне Школсог 
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програма у складу са новим Правилницима за први, трећи, седми и осми разред. На 

предлог Тима за инклузивно образовање и уз образложење тимова за додатну подршку 

донета је одлука о примени ИОПа за ученике којима је потребна додатна образовна 

подршка. Анализирана је рализација Акционог плана актива за развојно планирање, 

реализација Плана за стручно усавршавање и извештај о самовредновању рада школе. 

На петој седници, одржаној 20.08.2020. године, разматрано је стручно упутство за 

организовање наставе у школској 2020/2021. и предложен је начин организације наставе 

по предложеним моделима -  основни модел за разредну наставу и комбиновани модел за 

предметну наставу. Дате су јасне препоруке за израду распореда часова и распореда 

звоњења и израду оперативних планова наставника у складу са Правилником о посебном 

правилнику образовања и васпитања. 

Чланови Педагошког колегијума су редовно присуствивали седницама и активно 

учествовали у анализи постигнутих резултата, а својим предлозима доприносили 

унапређивању квалитета рада установе.  

 Директор школе, 

 Милена Маринковић 

 

 ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ  

У школској 2019/2020. години, августа месеца 2019. године, преузео сам 

председавање Стручним већем за разредну наставу. До средине марта месеца текуће 

године редовно смо одржавали седнице Стручног већа, а од тада па надаље, због 

пандемије одржали смо једну седницу.  

На седницама Већа, расправљали смо о питањима предвиђеним Годишњим планом 

и програмом рада, како и о актуелним питањима у датом тренутку.  

На седницама Већа водила се расправа о изборним предметима и облицима 

слободних активности, о екскурзијама и настави у природи, о учествувању на 

конкурисима које организује јединица локалне самоуправе и Министарство просвете, као 

и о посетама културним и јавним установама у граду. Тежишни задаци били су на стручно 

усавршавање учитеља, одржавање огледнх часова и такмичења које организује Друштво 

математичара Србије и једница локалне самоуправе о безбедности уче(с)ника у 

саобраћају.  

Почетком октобра месеца ученици од првог до четвртог разеда посетили су 

Градску библиотеку. За време дечје недље били смо домаћини предшколцима из вртића.  



Извештај о реализацији годишњег плана рада школе за школску 2019/20. годину 

 
 

ОШ „Јован Јовановић Змај“, Врање 41 

 

Због пандемије КОВИДА 19 екскурзије и наставе у природи нису реализоване. 

Стурчно усавршавање рализовано је током трајања наставе, а за једну групу учитеља, за 

време прекида наставе онлајн путем. Огледне часове нису одржали учитељи првог 

разреда, јер су били планирани од половне марта до јуна месеца.  

Ученици првог и другор разреда учествовали су на Општинском такмичењу о 

безбедности у саобраћају, решавајући тестове и постигли солидне резултате. Због познате 

ситуације, са КОВИДОМ 19, такмичења на Окружном и даљим нивоима нису одржана. 

Ученици од првог до четвртог разреда учествовали су на такмичењу из математике 

„Мислиша“, које организује Друштво математичара Србије и такокиђе постигли запажене 

резултате.  

Након прекида наставе Стручно веће одржало је један састанак у дворишту школе, 

на коме су се учитељи тајним гласањем изјаснили за уџбенике другог и трећег разреда. 

Том приликом већина од присутних учитеља изјаснила се за коришћење уџбеника 

издавачке куће „Едука“.  

 Руководилац већа, 

 Стојиљковић Миле - учитељ 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ ГРУПА ПРЕДМЕТА  

Изрaђeни су глoбaлни и oпeрaтивни плaнoви и ИOП-и.  

Дoгoвoрeни су тeрмини зa рeaлизaцуjу углeдних и oглeдних чaсoвa.  

Направљен је план припреме ученика за полагање завршног испита.  

Угледно-огледне часове у првом полугођу одржали су: Драгана Јањић (ТиТ – 6. р) 

– „Уређење грађевинског простора према њиховој намени“, Индира Станковић (биологија 

– 6. р. ) – „Грађа и функција корена“, Саша Илић (географија) – „Дигитални час“, Снежана 

Стојановић и Милосав Стојановић (ТиТ – 5. р) – „Правила и прописи кретања пешака и 

бициклиста у саобраћају“, Милена Станковић (математика – 7. р) – „Питагорина теорема“, 

систематизација. Планирани угледно-огледни часови у другом полугођу нису реализовани 

због увођења ванредног стања и реализације наставе на даљину. 

Oргaнизoвaн je дaн зaмeнe улoгa у Дeчиjoj нeдeљи.  

Ученице 7/1 Емилија Милосављевић и Мила Марковић су са наставником 

информатике Милосавом Стојановићем и библиотекарком школе Славицом Здравковић 

приремиле презентацију о Конвенцији о правима детета. У поподневној смени 

презентацију су извеле уз помоћ наставнице ТиТ, Драгане Јањић и наставнице 

математике, Милене Станковић.  
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Ученице 6. разреда учествовали су на квизу „забави се и учи“ РТВ Врања под 

менторставом наставнице биологије, Индире Станковић.  

Aктив прирoдних нaукa oргaнизoвао је пoсeту Плaнeтaриjумa – 21.11.2019. гoдинe 

за ученике од 1. до 8. разреда.  

Такође, организовали смо и пoсeту Фeстивaлу нaукe у Бeoгрaду – 7.12.2019. гoдинe.  

Oргaнизoвaнo je шкoлскo тaкмичeњe из мaтeмaтикe 7.11.2019. гoдинe.  

Такмичење Мислиша организовано је 12.03.2020. године. 

Општинско такмичење из биологије организовано је у нашој школи, 15.03.2020. 

године. Окружно такмичење, које је такође требало да буде организовано у школи, није 

одржано због ванредног стања. 

За кабинете математике купљене су две беле табле, од средстава из пројекта ОПД, 

док је за кабинет физике и хемије купљена табла из средстава Ученичког парламента.  

Наставници природне групе предмета извршили су одабир уџбеника за 6. разред на 

период од 4. године, а за седми разред на период од годину дана, тј за школску 2020/21. 

годину.  

Због ванредног стања, презентација школе и планирани излет нису реализовани.  

Додељене су посебне дипломе ученицима 8. разреда из следећих предмета: 

- Хемија (Вук Обрадовић, Катарина Златановић, Деспот Спасић и Меланија 

Спирић) 

- Биологија (Вук Обрадовић, Катарина Златановић, Деспот Спасић и Меланија 

Спирић) 

- Техничко и информатичко образовање (Душан Кљајић, Катарина Златановић, 

Сара Спасов, Теодора Михајловић) 

 

 Руководилац већа, 

 Милена Станковић 

 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ДРУШТВЕНИХ ГРУПА ПРЕДМЕТА  

Стручно веће друштвених наука у првом полугодишту одржало је 3 састанка. На 

првом састанку је конституисано веће које броји седамнаест чланова. За руководиоца 

изабрало је Весну Продановић, наставницу српског језика и књижевности. План и програм 

рада за школску 2019/2020. годину усвојен је на другој седници на којој је размотрен и 
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одабир уџбеника за групу предмета друштвених наука. На трећој седници говорило се о 

припремама за Дан школе и о постигнућима ученика из сфере друштвених наука. 

Представу „Нек је ведро све на свету“ осмислила је Милена Декић и презентовала за Дан 

школе у Дому војске са ученицима осмог разреда. Ана Анђелковић се побринула за 

литерарни састанак који је успешно организован у холу школе. Она је и припремила 

новогодишњу представу под називом „Срећна Нова година“ са ученицима петог разреда. 

Промовисан је и филм „Деца уче своја права“ и обновљена је представа „Живот без 

насиља за свако дете“ у којој су укључени ученици петог разреда са наставницом Весном 

Продановић. Новинарска секција под руководством Сузане Поцевски и Милице Митић 

учествовала је у изради часописа „Срећни дани“. Одржано је школско такмичење 

рецитатора ради учествовања на такмичењу у оквиру Светосавске недеље. При цркви 

Елена С. ученица седмог три освојила је треће место. Поводом обележавања дана Светог 

Саве одржан је пригодан програм за који је била задужена Милица Стошић. Угледне 

часове одржали су наставници енглеског језика Негован Митић и Марија Крстић 

Трајковић, наставница француског језика, Весна Костић и наставнице српског језика и 

књижевности Сузана Поцевски, Милена Декић и Весна Продановић.  

Крајем јануара одржана су школска такмичења из групе друштвених наука. 

Нажалост, због епидемиолошке ситуације такмичења у другом полугодишту су изостала.  

Ученици су успешно савладавали градиво учењем на даљину. Наставници друштвене 

групе наставника, Негован Митић и Сузана Поцевски су реализовали како у првом, тако и 

у другом полугодишту, часове везане за права детета.  

У другом полугодишту је одржан онлајн састанак за избор издавачких кућа чије ће 

уџбенике ученици користити. Актив српског језика одлучио се за промену у петом 

разреду и уместо Креативног центра изабрао је издавачку кућу Вулкан. За следећу 

школску годину предложена је промена руководиоца Већа друштвене групе предмета, те 

ће уместо Весне Продановић бити Милица Стошић, наставница српског језика.  

 

Руководилац већа, 

 Весна Продановић 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА УМЕТНОСТИ  

Актив уметности је одржао пет састанка.  

Све је урађено по плану и програму.  
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Ове године хор је кренуо као секција. Имао је наступе за Дан школе; Ученици 

петог разреда су узели учешће у припреми новогдишње приредбе; Хор је учествовао и на 

Светосавској приредби.  

Одржано је школско и општинско такмичење на тему Св. Сава и урађена је 

изложба у холу школе за светосавску недељу.  

Одржани су планирани угледни часови за друго полугође.  

Наставник Татјана Арсић је прошла обуку – Дигитални наставник и семинар 

„настава оријентисана ка исходима“.  

Наставник Драган Максић је прошао обуку за Дигиталног наставника.  

Извршен је избор уџбеника за 6. разред на период од четири године и за 7. разред 

за период од годину дана.  

Ученици су били активни током наставе на даљину.  

 Руководилац већа, 

Татјана Арсић 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА  

У току школске године актив наставника физичког васпитања одржао је два 

састанка, септембра и фебруара и учествовао у релизацији активности везаних за свој план 

и програм.  

Ученици наше школе, на општинском такмичењу у кошарци, футсалу и одбојци 

(девојчице и дечаци) освојили су треће место. Вељко Стојилковић ученик 6/3 освојио је 

ПРВО место на општинском и пласирао се на Републицко такмичење.  

Напомињем да је у току лета и почетком школске године урађена (реконструисана) 

школска сала и самим тим створени бољи услови за рад. Из познатих разлога нису 

реализовани садржаји, предвиђени за пролеће.  

Дана 23.06. је одржан састанак на коме смо разговарали о подели часова и осталих 

активности за наредну школску годину. Анализиран је план стручног усавршавања у 

установи и ван установе. анализиране су препоруке за бебедну организацију активности у 

складу са препорукама МПНТР. 

 

Руководилац већа, 

 Светислав Стевановић 
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ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ  

Предавање о коришћењу електронског дневника у септембру одржали 

наставници математике - координатори ес-дневника. Сви наставници успешно су 

савладали рад у ес-дневнику и на родитељским састанцима поделили шифре и упутили 

родитеље у коришћење.  

Примена дигиталних уџбеника у настави. Спроведено у свим разредима, а 

првенствено их користили наставници 5. и 6. разреда (Милена Станковић, Бранислав 

Здравковић, Саша Илић, Индира Станковић) и учитељи 1. и 2. разреда (Љиљана Микић, 

Биљана Јовановић).  

Реализовани су часови редовне наставе применом различитих облика, метода / 

техника рада, посебно уз коришћење ИКТ. Током првог полугодишта учитељи: Љиљана 

Микић, Љиљана Поповић, Предраг Станојковић, Ана Анђелковић. Након увођења 

ванредног стања већина учитеља и наставника примењивала је ИКТ при одржавању 

наставе.  

Реализовани су часови  редовне наставе, одељенског старешине и ваннаставних 

активности са садржајима из области права детета кроз реализацију пројекта 

„Образовање за права детета“ 

Имплемнтација у планове одељењских старешина и кроз часове редовне наставе. 

Часови су евидентирани у ес-дневнику, одржани су у сваком одељењу у сваком разреду. 

Чланови тима организовали су, поред часова, међународну посету, квиз, радионице и 

студијску посету.  

Примена пројектне наставе. Радионица „Пројектна настава“ одржан је 11.12.2019. 

– реализатор – директор школе.  

Наставници 5. и 6. и учитељи 1. и 2. разреда реализовали пројекте у оквиру својих 

одељења и на нивоу разреда: 

Организовање семинара у установи одвијала се по плану, континуирано, до 

увођења ванредног стања. Радионица „ИО и дискриминација“ – одржали су спољни 

сарадници за ИО и дискриминацију – новембар 2019. директорка школе реализовала.  

Предавања педагога на тему „Недоумице у вођењу педагошке документације“ 

одржано је у октобру 2019. „Сарадња школе и породице“ (за родитеље и наставнике) у 

реализацији психолога школе одржано у децембру 2019. Радионица „ План заштите од 

насиља“- реализатори педагог и Марина Ристић Трајковић, одржана је 22.01.2020.  

Оцењивање ученика коришћењем елктронског дневника. Вршено је 

континуирано, уз надзор координатора, и подршку приликом формативног оцењеивања од 

стране пп службе и директора.  
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Предавања о начинима мотивације ученика и сарадње породице и школе 

ученика за наставнике и родитеље одржао психолог.  

Предавање о вођењу педагошке документације одржао је педагог школе.  

Реновиран кабинет за извођење наставе из информатике, урађена замена ролетни и 

редовно одржавање опреме.  

У оквиру пројекта „Модернизација школа”- компонента 3 остварена сарадња са 

локалном самоуправом и Министарством просвете, науке и технолошког развоја, за које је 

јавну набавку спровела Јединица за управљање пројектима, - ЈУП и надлежним 

институцијама ради израде свих неопходних пројеката из области противпожарне заштите 

и израде спољне хидрантске мреже.  

Остварена сарадња са компанијом „Спортвижн”, која је донирала средства за 

реконструкцију фискултурне сале и локалном самоуправом која је издвојила средстава за 

замену столарије у делу фискуслтурне сале и свлачионица.  

 

Руководилац актива, 

Милена Декић 

 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА О САМОВРЕДНОВАЊУ РАДА ШКОЛЕ  

Чланови Тима за самовредновање: 

Драгана Златановић – координатор 

Милена Маринковић – директор 

Данијела Илић – педагог 

Весна Станковић – психолог  

Славица Здравковић – библиотекар 

Снежана Николић – професор разредне наставе 

Горан Бандовић – професор француског језика 

Саша Илић – професор географије 

УВОД 

У школској 2019/2020. години Тим за самовредновање рада школе пратио је 

спровођење образовно – васпитног процеса у школи кроз две области квалитета рада: 
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НАСТАВА И УЧЕЊЕ и ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА, у намери да ове области 

унапреди.  

Спроводећи низ испитивања Тим је дошао до одређених резултата. На основу тих 

резултата Тим је донео извесне закључке који имају за циљ побољшање квалитета 

остваривања програма образовања и васпитања, како би свеукупна атмосфера у школи 

била што позитивнија и прихватљивија за све ученике, као и за запослене.  

I ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Тим за самовредновање рада школе у овој школској години пратио је подручје рада 

НАСТАВЕ И УЧЕЊА, с циљем да се отклоне недостаци на које је указано у претходном 

периоду праћења. Тим је урадио анализу остварених стандарда при посети часовима 

редовне наставе и дошао до одређених закључака.  

 

Укупно је посећено 15 часова.  

Стандард 2.1 Наставник ефикасно управља процесом учења – просек остварености 3,87 

Стандард 2.2 Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама 

ученика – просек остварености 3,64 

Стандард 2.3 Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције 

на часу – просек остварености 3,80 

Стандард 2.4 Поступци вредновања су у функцији даљег учења – просек остварености 

3,54 

Стандард 2.5  Сваки ученик има прилику да буде успешан – просек остварености 3,87 
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ПРИКАЗ АНАЛИЗЕ ОСТВАРЕНИХ СТАНДАРДА ПРИ ПОСЕТИ ЧАСОВИМА РЕДОВНЕ 

НАСТАВЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ 

Посматрани 

час 

Процена стандарда Средња 

оцена 

Број присутних 

индикатора 1 2 3 4 5 

1 4 4 4 4 4 4 26/28 

2 3 2 2 1 2 2 28/28 

3 4 4 4 4 4 4 27/28 

4 4 
 

4 4 4 4 17/28 

5 4 4 4 
 

4 4 19/28 

6 4 4 4 4 4 4 26/28 

7 4 4 4 4 4 4 25/28 

8 4 4 4 4 4 4 26/28 

9 4 4 4 
 

4 4 20/28 

10 4 3 4 3 4 3,6 26/28 

11 3 2 4 3 4 3,2 27/28 

12 4 4 4 4 4 4 26/28 

13 4 4 3 4 4 3,8 26/28 

14 4 4 4 4 4 4 26/28 

15 4 4 4 3 4 3,8 26/28 

Просек 

остварености 
3,87 3,64 3,80 3,54 3,87 

  

 

Закључак: 

На основу приказних резултата испитиваних стандарда који се односе на област 

квалитета НАСТАВА И УЧЕЊЕ, може се закључити да је дошло до значајног помака у 

реализацији наставе и процеса учења у овој школској години. Сви стандарди се могу 

окарактерисати као ДОБРО ОСТВАРЕНИ што је јасан показатељ да је овај вид 

комуникације на релацији наставник – ученик значајно побољшан.  

У циљу побољшања процеса наставе и учења Тим за самовредновање рада школе 

спровео је три анкете од којих се једна односи на рад директора, психолога и педагога 

школе, друга на квалитет наставе и учења и трећа на учење у периду извођења 

наставе на даљину.  
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РЕЗУЛТАТИ СПРОВЕДЕНЕ АНКЕТЕ ЗА НАСТАВНИКЕ КОЈА СЕ ОДНОСИ НА РАД УПРАВЕ 

ШКОЛЕ 

Тим за самовредновање рада школе је у првом полугодишту ове школске године 

спровео анонимну анкету у оквиру које су чланови Наставничког већа изразили своје 

мишљење о досадашњем раду директора и стручних сарадника у школи. Анкета је 

сачињена на основу стандарда квалитета рада установе, а који су утврђени Правилником о 

раду Тима за самовредновање рада школе.  

Члановима Наставничког већа су достављена три упитника (од по десет питања) 

који су се односили на рад директора, педагога и психолога школе. Рад директора и 

стручних сарадника школе оцењиван је оценама од 1 до 4. Резултати оцењивања 

(изражени у процентима) су табеларно приказани, а у тексту иза сваке табеле налазе се 

наводи испитаника о томе шта је добро у раду директора, педагога и психолога школе, као 

и сугестије и предлози који би помогли у побољшању свеукупног рада у школи.  
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Питање: Шта је добро у раду ДИРЕКТОРА школе? 

Одговори: Увек спремна да помогне, искрена, посвећена послу, уважава мишљење 

наставника, ради на унапређењу школе и њеног угледа, ради у интересу ученика и на 

побољшању атмосфере у школи, остварује добру сарадњу са запосленима, одговорна, 

пословна, ауторитативна, поштује рад, њен рад је транспарентан,...  

Сугестије и предлози: Да проблеме решава самостално и по сопственој савести, да 

не подлеже притисцима оних који раде искључиво у властитом интересу, смањење броја 

ученика у одељењима, увођење једносменског рада.  

  

ПРОЦЕНА РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

 4 3 2 1 
Није се 

изјаснило 

1. Директор својом посвећеношћу послу даје пример 

другима.  
34     

2. Доприноси афирмацији и угледу школе.  31 3    

3. Развија поверење, уважава различита мишљења и 

обезбеђује добру комуникацију.  
33 1    

4. Директор прати делотворност рада стручних 

тимова и доприноси квалитету њиховог рада.  
31 3    

5. Директор редовно остварује инструктивни увид и 

надзор у образовно-васпитни рад.  
31 3    

6. Директор подстиче професионални развој 

запослених и обезбеђује услове за њихово 

остваривање у складу са могућностима школе.  

31 3    

7. Правовремено информише запослене.  34     

8. Директор предузима мере за унапређење васпитно-

образовног рада на основу праћења резултата и 

вредновања.  

32 2    

9. У школи се подржавају иницојативе и педагошке 

аутономије наставника и стручних сарадника 
29 5    

10. Директор развија сарадњу са другим установама и 

локалном заједницом.  
33 1    

 93,82% 6,18% 0,00% 0,00% 0,00% 



Извештај о реализацији годишњег плана рада школе за школску 2019/20. годину 

 
 

ОШ „Јован Јовановић Змај“, Врање 51 

 

Питање: Шта је добро у раду ПСИХОЛОГА школе? 

Одговори: Обавештава о активностима у школи, решава ситуације у одељењу, 

сарађује са колегама, остварује релативно добру сарадњу са ученицима, остварује надзор 

над ученицима, има стрпљења, разумевања и искуства, посвећена инклузији и правима 

детета, остварује добру сарадњу са Ужичким центром за права детета,...  

ПРОЦЕНА РАДА ПСИХОЛОГА ШКОЛЕ 

 4 3 2 1 
Није се 

изјаснило 

1. Сарађује са наставницима у усклађивању циљева, 

садржаја, метода рада и очекиваних исхода са 

потребама и могућностима ученика.  

18 8 6 2  

2. Подстиче и помаже наставницима у планирању 

различитих облика вредновања сопствених и 

ученичких постигнућа.  

14 10 6 2 2 

3. Указује наставницима на индивидуалне 

карактеристике и потребе развојних нивоа ученика у 

функцији припремања и планирања образовно-

васпитних активности.  

16 6 11  1 

4. Активно учествује у школском тиму у изради 

развоја плана школе и у конципирању и остваривању 

разноврсних школских пројеката.  

19 7 3 3 2 

5. Са наставницима ради на конструктивном 

решавању сукоба у одељењу.  
16 8 6 3 1 

6. Покреће и развија тимски рад у колективу.  11 8 8 5 2 

7. Ради са наставницима на примени знања о 

различитим стиловима учења у процесу наставе.  
12 8 10 3 1 

8. Ради са наставницима на креирању различитих 

облика наставног процеса у складу са индивидуалним 

својствима ученика и потребама деце различитог 

развојног нивоа.  

13 12 5 3 1 

9. Представља позитиван модел наставницима у 

примени комуникацијских вештина.  
12 8 9 5  

10. Предлаже, организује и остварује различите видове 

стручног усавршавања за наставнике.  
14 12 6 1 1 

 42,65% 25,59% 20,59% 7,94% 3,24% 
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Сугестије и предлози: Више сарадње са наставницима, више непосредног рада са 

ученицима, студиознији рад са децом којој је потребна помоћ, бављење радом који је у 

опису посла психолога,...  

 

Питање: Шта је добро у раду ПЕДАГОГА школе? 

Одговори: Ради све што је у интересу ученика и наставе, учествује у решавању 

проблема у школи, сарађује са запосленима, даје савете и подршку, учествује у тимском 

планирању, добро познаје свој посао, ажурна у вођењу документације, објективна, 

оперативна, коректна, комуникативна,...  

ПРОЦЕНА РАДА ПЕДАГОГА ШКОЛЕ 

 4 3 2 1 
Није се 

изјаснило 

1. Сарађује са наставницима у осмишљавању 

подстицајне средине за учење.  
26 8    

2. Сарађује са наставницима у усклађивању циљева, 

садржаја, метода рада и очекиваних исхода са 

потребама и могућностима ученика.  

27 6 1   

3. Учествује у тимском планирању и програмирању 

образовно-васпитног процеса и избору уџбеника.  
26 7 1   

4. Активно учествује у школском тиму у изради 

развоја плана школе и у конципирању и остваривању 

разноврсних школских пројеката.  

29 5    

5. Са наставницима ради на конструктивном 

решавању сукоба у одељењу.  
26 7 1   

6. Покреће и развија тимски рад у колективу.  28 5 1   

7. Покреће и подстиче примену интердисциплинарног 

приступа у настави.  
25 5 2  2 

8. Промовише активну улогу ученика у процесу 

наставе, односно учења.  
25 8 1   

9. Представља позитиван модел наставницима у 

примени комуникацијских вештина.  
28 6    

10. Предлаже, организује и остварује различите видове 

стручног усавршавања за наставнике.  
22 11 1   

 77,06% 20,00% 2,35% 0,00% 0,59% 
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Сугестије и предлози: Потребан педагог са пуним радним временом, више 

присуства у школи, да настави да ради по свом плану и програму, боља сарадња,...  

 

 Квалитативни одговори (добре стране и препоруке односно сугестије које се 

односе на рад директора, педагога и психолога школе) појављују се по једанпут, осим 

одговора који се тичу: 

ДИРЕКТОРА: сарадљивост (4 пута ) – добре стране 

ПЕДАГОГА:   сарадљивост (14пута) – добре стране,  

   100% радног времена (3пута) – препоруке  

ПСИХОЛОГА: сарадљивост (6 пута) – добре стране 

   боља сарадња (6 пута) – препоруке  

  више непосредног рада са ученицима (4 пута) – препоруке  

РЕЗУЛТАТИ СПРОВЕДЕНЕ АНКЕТЕ ЗА УЧЕНИКЕ КОЈА СЕ ОДНОСИ НА КВАЛИТЕТ 

НАСТАВЕ И УЧЕЊА У ШКОЛИ 

Пред крај првог полугодишта ове школске године, спроведена је анонимна анкета 

за ученике у оквиру које су ученици одабраних одељења разредне и предметне наставе 

изразили своје мишљење о прилагођености школе потребама и захтевима ученика.  

Ученицима је достављен упитник од 20 питања и она су у потпуности прилагођена 

деци из осетљивих група.  

Одговарајући на постављена питања, ученици су имали прилику да изразе своје 

мишљење и ставове о могућностима које им пружа школа у току процеса наставе и учења. 

Процењивали су: облике и методе рада на часу које примењује наставник, посвећеност 

наставника ученику, спремност наставника да помаже у различитим ситуацијама као и 

начине решавања проблема у одељењу. Резултати анкете исказани су описним оценама.  

Од 269 анкетираних ученика позитивно мишљење о раду школе и одговор 

„потпуно се слажем“ дало је свега 53,84% испитаника. Одговор „делимично се слажем“ 

дало је 27,43% испитаних ученика, а са „не слажем се“ одговорило је 16,35% ученика. 

Одговоре на поједина питања није имало 1,04% ученика са образложењем да немају 

довољно информација да се изјасне, а 1,34% анкетираних ученика се уопште није 

изјаснило у вези са одређеним питањима.  

Упитник у целости и резултати процењивања (изражени у процентима) табеларно 

су приказани и следе у наставку.  
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Потпуно се 

слажем

Делимично се 

слажем
Не слажем се

Потребно ми је 

још информација
Није се изјаснило

1
Некада радим на часу у пару 

са другом/другарицом. 163 98 7 1 0

2
Некада је одељење 

подељено у радне групе. 130 117 18 2 2

3
Помажем другу/другарици у 

раду када им тешко иде. 223 32 10 0 4

4

Моји другови/другарице ми 

помажу у раду када мени 

тешко иде. 174 78 9 2 6

5
Мој рад је истакнут на зиду / 

паноу да га други виде. 64 84 115 2 4

6
Мој наставник/наставница 

воли да чује моје идеје. 126 114 21 5 3

7
Мој наставник/наставница 

воли да ми помогне у раду. 181 81 6 1 0

8

Волим да помогнем 

наставнику/наставници да се 

уради неки посао. 193 49 12 1 14

9
Мислим да су правила у 

нашем одељењу праведна. 128 81 51 8 1

10

Нека деца у мом одељењу 

називају друге ружним 

именима. 77 91 94 4 3

11

Понекад сам изложена 

насилном понашању на 

игралишту. 40 25 190 3 11

12

Кад год се осећам несрећно у 

школи, ту је неко од одраслих 

да ме саслуша и  пружи 

помоћ. 124 73 60 7 5

13

Када се деца у одељењу 

свађају, 

наставник/наставница 

праведно разреши свађу. 170 66 30 2 1

14

Мислим да постављање 

циљева за полугодиште 

помаже побољшању мог 

рада. 165 76 22 3 3

15

Некада ми 

наставник/наставница 

помогне да изаберем шта да 

радим. 102 124 42 0 1

16
Задоваољан/на сам кад 

добро урадим задатак. 252 11 3 1 2

17

Када добијем домаћи 

задатакк, обично ми је јасно 

шта треба да радим. 140 106 18 4 1

18

Мој настаник/наставница 

воли да чује шта радим код 

куће. 54 66 145 3 1

19
Моја порадица мисли да је 

ово добра школа. 189 60 15 3 2

20

Ако не дођем на часове, мој 

настаник/наставница ме пита 

где сам био/била . 202 43 12 4 8

Укупан број одговора 2897 1475 880 56 72

У процентима 53.84% 27.43% 16.35% 1.04% 1.34%

Табеларни приказ резултата спроведене анкете за ученике
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Резултати добијени анализом упитника за ученике, родитеље и наставнике у 

процесу самовредновања рада школе, у периоду учења на даљину 

У процесу самовредновања рада школе процењивли смо образовно-васпитни рад на 

даљину, применом упитника за ученике, родитеље и настванике. Анкетирањем смо 

обухватили 51% ученика старијег узраста, 53% родитеља ученика млађег узраста, 23% 

родитеља ученика старијег узраста и 58% наставнка од укупног броја запослених 

наставника/ца у нашој школи. На основу анализе упитника за ученике може се закључити 

да је упитник, рађен на узорку ученика од 5 – 8. разреда, са скоро једнаком процентуалном 

заступљеношћу ученика по разредима. Ученицима је у великом проценту занимљив 

овакав вид образовно – васпитног рада учења на даљину и нису више оптерећени 

процесом у односу на уобичајени образовно – васпитни процес рада. Од наставника су 

добили распоред праћења наставе и сви прате наставу на РТС3 каналу, осим малих 

изузетака. Углавном добијају додатна објашњења од наставника и додатне инструкције у 

великом проценту разумеју. Уколико постоје нејасноће у раду, једнак број ученика 

додатна објашњења тражи од родитеља и вршњака а мањи број ученика не тражи додатна 

објашњења. Оваквим видом наставе ученици су оптерећени 3 – 4 сата дневно.  

Од наставника су добили инструкције како да се понашају на платформама за 

учење и велики број ученика тврди да није било интернет насиља у току процеса учења, 

док мали број ученика који су приметили овакве ситуације на интернету су о томе 

информисали одељењске старешине, родитеље или вршњаке. Ученици сматрају да је 

овакав начин комуникације са наставницима остварен на најбољи могући начин и да није 

потребно ништа мењати, док веома мали број ученика предлаже да за сваки предмет 

постоји гугл учионица и да наставници, у оквиру свог предмета, на овој платформи једном 

недељно реализују часове у оквиру којих ће давати додатна објашњења и инструкције.  

На основу анализе упитника можемо закључити да је овакав начин рада и 

комуникације имао позитивне ефекте на развијање вештина комуникације, дигиталних и 

информатичких међупредметних компетенција ученика. Можемо претпоставити да је 

резултирао напредовањем ученика у савладавању образовно – васпитног рада, што 

можемо упоредити са анализом успеха и понашања ученика на платформама за учење на 

крају 3. класификационог перида, школске 2019/2020. године.  

Анализа показује да се веома велики број родитеља снашао у пружању подршке 

својој деци при извођењу наставе на даљину. 78% се одлично снашло док се 22% 

родитеља теже снашло. 55% родитеља тврди да им ништа није представљало проблем у 

овом процесу, док је 28% родитеља изјавило да им је највећи проблем био недостатак 

времена. 5% родитеља каже да су њихова деца пружала отпор при оваквом начину рада а 

само 8% родитеља нису имала времена да помажу својој деци. Не постоји ни један 

родитељ који је незадовољан начином комуникације и пружањем подршке од стране 

учитеља/ца њиховој деци. 43% родитеља тврди да комуникација учитеља/ца и деце траје и 

после 17 сати. 97% родитеља је презадовољно начином рада учитеља/ца са њиховом 
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децом у процесу наставе на даљину, а 3% родитеља није изразило незадовољство, већ је 

имало сугестије да се смањи обим домаћих задатака, да се ученици мотивишу смајлићима 

или другим мотивационим порукама и да се једном недељно учитељи/це обраћају видео 

позивом.  

 Што се насиља на платформама за учење тиче, 66% родитеља тврди да је 

разговоарало са својом децом, а 6% родитеља је потврдило да је приметило ситуације 

вршњачког насиља на платформамама за учење. Док 90 % родитеља тврди да није било 

потребе да пријављују интернет насиље јер га није ни било, 10% родитеља каже да је 

вршњачко насиље пријавило учитељу/ци.  

Највећи ефекат оваквог начина рада, што се родитеља тиче, јесте развијање улоге и 

вештина родитељства, комуникацијских вештина као и информатичких и рачунарских 

вештина.  

Можемо закључити да више од половине анкетираних наставника/ца сматрају да су 

се осредње снашли у процесу учења на даљину, док чак једна трећина наставника мисли 

да се одлично снашла. За више од половину наставника/ца овај процес представља 

одговорност, изазов и мотивацију, једна трећина исказује умор, исцрпљеност и 

одговорност и веома мали број наставника осећа збуњеност, страх и умор, што нам указује 

да су се наставници врло брзо прилагодили новом процесу учења на даљину и да је сам 

процес рада за њих представљао изазов и жељу да нешто ново науче али и потребу да 

буду одговорни. Немали број наставника указује на умор и исцрпљеност у овом процесу 

рада, а као највеће оптерећење истичу недостатак непосредне комуникације са ученицима, 

оптерећеност обимном администрацијом, давање појединачних додатних информација и 

објашњења и провођење великог броја сати поред компјутера. Такође, највећи број 

наставника/ца сматраја да су у оваквом процесу рада и ученици више оптерећени него 

иначе. Указали су да не могу да успоставе контакт са ученицима који су у иностранству 

или онима који немају техничких могућности и то је укупно 10 ученика. Наставници/ци су 

највећим делом задовољни успостављеном комуникацијом са ученицима, родитељима и 

колегама и у целокупном процесу, у просеку, своја осећања процењују са 3, 5 на скали од 

1 до 5. Што се тиче вршњачког насиља на платформама за учење, велики број 

наставника/ца су разговарали са ученицима о правилима коришћења платформи за учење 

на даљину. Ефекат оваквог начина рада, што се наставника тиче, јесте унапређивање 

међупредметних компетенција које се односе на дигиталне и информатичке вештине, 

вештине комуникације и јачање и унапређивање улоге мотиватора и креатора позитивне 

климе, на платформама за учење на даљину.  

На крају можемо закључити да су ученици и родитељи у веома великом броју 

задовољни комуникацијом и подршком наставника/ца у образовно – васпитном раду на 

даљину, да немају никаквих примедби на њихов рад и дају бољу процену компетенција 

наставника за учење на даљину у односу на њихову самопроцену.  
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II ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

У овој школској години сви напори су усмерени да се појача подршка свим 

ученицима, а нарочито онима који су показали спорије напредовање у свом раду или су 

били незадовољни постигнутим резултатима.  

Пратећи стандарде квалитета рада школе, сви запослени су у складу са својим 

компетенцијама били истрајни у намери да у што већој мери пруже подршку својим 

ученицима. Као крајњи исход очекивало се побољшање резултата рада који се односе на 

област квалитета ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА у овој школској години.  

4. 1. У ШКОЛИ ФУНКЦИОНИШЕ СИСТЕМ ПРУЖАЊА ПОДРШКЕ СВИМ УЧЕНИЦИМА 

СТАНДАРД 4. 1. 1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у 

учењу 

У оквиру редовне наставе наставник предузима различите мере за пружање 

подршке ученицима: припрема дидактички материјал за рад, мотивише ученика, даје јасне 

инструкције ученику, даје јасне повратне информације, очекује повратне информације од 

ученика (у којој мери је разумео постављени задатак), даје диференциране задатке, 

прилагођава време за израду задатака, укључује вршњачку подршку у раду, похваљује и 

награђује ученика, ...  

Залагање наставника да помогну ученицима у савлађивању наставних садржаја ове 

школске године је знатно појачано, што показују резултати остварених стандарда при 

посети часовимаредовне наставе.  

Подршка ученицима у нашој школи пружана је и кроз различите облике 

прилагођавања наставе: индивидуализација наставе, ИОП програми, укључивање 

педагошких асистената у индивидуални рад са ученицима, отворена и непрестана сарадња 

са родитељима и друго.  

Ученицима се значајна подршка у учењу пружа и путем часова допунске и додатне 

наставе на којима ученици могу да добију додатна објашњења, упутства и смернице за рад 

као и на многобројним часовима ваннаставних активности и секција где ученик има 

могућност да испољи своја интересовања и покаже своје афинитете.  

Тим за инклузивно образовање израдио је и посебан Акциони план за планирање, 

организовање и спровођење завршног испита за ученике који се образују по ИОП-2 

програму, а за остале ученике осмог разреда организована је припремна настава за 

завршни испит.  
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Свим ученицима, а нарочито онима којима је била неопходна додатна помоћ у 

раду, подршка је пружена и у току учења на даљину путем различитих платформи за 

онлајн едукацију.  

 

СТАНДАРД 4. 1. 2. Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке 

ученицима 

Наставници у школи се непрестано залажу да васпитно делују на ученике. У 

оквиру свих постојећих облика образовно – васпитног рада ученицима се указује на 

позитивне стилове понашања. Нарочито се овим активностима посвећује време на 

часовима одељењског старешине где се кроз индивидуалне или групне разговоре ученици 

упућују на пристојност, одмереност, толеранцију, наглашава се потреба за међусобним 

уважавањем, поштовањем и ненасилном комуникацијом. О овоме сведоче и часови 

одељењског старешине, посећени од стране управе школе.  

Родитељски састанци као и свакодневна сарадња школе са родитељима је, такође, 

један од облика васпитног утицаја на ученике.  

Значајну улогу у овом делу прилагођавања ученика имао је Тим за заштиту од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у нашој школи. Тим је током целе 

школске године спроводио превентивне и интервентне мере у циљу побољшања 

међуученичких односа, испољавајући на тај начин и свој васпитни карактер.  

Сви чланови Тима, као и одељењске старешине и предметни наставници, водили су 

рачуна да ученици поштују правила понашања и на платформама за учење у току наставе 

на даљину. За упознавање са бонтоном о понашању на платформама за учење, чланови 

Ученичког парламента изнели су предлог да се садржаји овог „правилника“ поделе свим 

вибер групама односно поставе на свим платформама, у току учења на даљину.  

Укључивањем ученика у разне облике ваннаставник активности, као и у различите 

образовно – васпитне облике рада у школи, наставници прате и обликују моделе 

понашања ученика. Од мноштва активности у школи и ван ње, које имају јасан васпитни 

циљ може се издвојити и сарадња школе са: Градском библиотеком „Бора Станковић“, 

Позориштем „Бора Станковић“, Народним музејем, Дечјим савезом, туристичким 

организацијама, као и учешће у ченика у разним манифестацијама: обележавање Дечје 

недеље, прослава Дана школе и новогодишњих празника, прослава Светог Саве и друго.  

Многи стручни тимови у школи имају, такође, васпитну улогу. Један од њих је Тим 

за еколошку заштиту животне средине и естетског уређења школе чије су активности 

усмерена на подизање свести ученика о неговању здравих стилова живота и заштити 

животне средине, што треба да буде темељ на коме се заснива васпитање сваког детета.  
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СТАНДАРД 4. 1. 3. На основу анализе успеха и владања предузимају се мере подршке 

ученицима 

Увид у постигнућа ученика, наставницима пружа анализа успеха ученика на крају 

два тромесечја у току школске године као и на крају првог и другог полугодишта. Успех 

ученика се детаљно разматра на седницама Одељењских већа. Такође, наставници 

свакодневно прате ученике и стичу коначни увид и ставове о сваком ученику појединачно.  

Ученицима који нису постигли задовољавајући успех на крају одређеног 

класификационог периода, школа пружа додатне могућности да свој успех коригују.  

Пре свега, ученицима су омогућени часови допунске наставе на којима наставник 

може да примени и неке од индивидуалних метода рада са учеником. Одређени број 

часова допунске наставе је посећен од стране управе школе, у овој школској години.  

Ученицима пружа помоћ и психолошко – педагошка служба школе у оквиру које 

психолог и педагог позивају ученике на разговор и дају стручна упутства и даље смернице 

које би ученику могле да помогну у даљем раду.  

Ученицима који спорије напредују у току образовно – васпитног процеса, школа 

обезбеђује различите облике индивидуалног рада и прилагођене наставне садржаје, а 

уколико је реч о ученицима са развојним потешкоћама или о ученицима из 

маргинализовануих група, усвајају се ИОП 1 и ИОП 2 програми који би требало да 

ученику олакшају процес учења.  

 

СТАНДАРД 4. 1. 4 У пружању подршке ученицима школа укључује породицу односно 

законске заступнике.  

Одељењске старешине и предметни наставници сарађују са родитељима односно 

законским заступницима и на тај начин благовремено указују родитељима, па самим тим и 

ученицима, на проблеме који могу настати у току процеса учења и савлађивања градива.  

Директна сарадња са родитељима као и групни родитељски састанци, пружају 

могућност да се са ученицимаоствари боља комуникација, а такође и да се заједнички 

сагледају потешкоће у раду ученика и да се благовремено отклоне.  

Родитељи, такође, учествују и у многим активностима у школи: наставним и 

ваннаставним, спортским, културним и слично.  

Родитељи учествују у изради акционих планова за ученике са посебним потребама.  

Путем Савета родитеља, родитељи су у могућности да изразе своје ставове и 

мишљења која се тичу рада и живота у школи, искажу задовољство или неслагање и дају 

своје сугестије.  
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СТАНДАРД 4. 1. 5 У пружању подршке ученицима школа предузима различите 

активности у сарадњи са релевантним институцијама и појединцима 

Ради помоћи ученицима, наша школа остварује сарадњу са значајним бројем 

институција, а нарочито када је реч о ученицима из проблематичних породица или 

ученицима који су из било ког разлога спречени да несметано учествују у наставном 

процесу. Као најважније могу се навести: Дечји савез града Врања, хуманитарна 

организација Црвени крст, Центар за социјални рад, Развојно саветовалиште, Дом 

здравља, Завод за заштиту јавног здравља, Министарство унутрашњих послова, Центар за 

таленте, Школа анимираног филма, предшколске установе,...  

 

СТАНДАРД 4. 1. 6 Школа пружа подршку ученицима при преласку из једног у други 

циклус образовања 

У школи се у значајној мери води брига о генерацији ученика који прелазе из ниже 

наставе у више разреде. Знајући да је тај период за ученике који треба да се адаптирају на 

потпуно нове услове рада веома захтеван и стресан, наставници разредне и предметне 

наставе имају одличну међусобну сарадњу с циљим да ученике што боље припреме за 

предстојеће школске дане.  

Актив наставника петог разреда се и ове школске године представио будућим 

петацима и упознао ученике са наставним планом и програмом за пети разред.  

4. 2. У ШКОЛИ СЕ ПОДСТИЧЕ ЛИЧНИ, ПРОФЕСИОНАЛНИ И СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ 

УЧЕНИКА 

СТАНДАРД 4. 2. 1 У школи се организују програми/активности за развијање социјалних 

вештина (конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникација,... ) 

Школа омогућава ученицима стално укључивање у разноврсне активности у школи 

и ван ње. На тај начин ученицима се пружа могућност да развију своје социјалне вештине, 

изграде самопоштовање и стекну искуства за даље школовање.  

Као најважнија учешћа ученика могу се издвојити: Дан школе (представа „Нек је 

ведро све на свету“ реализована у Дому војске), новогодишња приредба, прослава Светог 

Саве, обележавање Дечје недеље, ликовна изложба поводом светосавске недеље итд. 

Запажено је ангажовање наших ученика на многим конкурсима: конкурс Јавног здравља, 

конкурс о безбедности у саобраћају, литерарни конкурс поводом Дана школе (литерарни 

рад ученика другог разреда освојио 1. место), конкурс Дечјег савеза поводом 8. марта 

(ученица 3. разреда освојила 2. место), конкурс македонског стваралаштва (ученик другог 

разреда освојио 1. место), многи ликовни конкурси (тема – Призори из Змајевих песама) 

итд.  
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У школи перманентно постоји школски хор за ученике више наставе, који 

омогућава надареним ученицима да изразе свој таленат у области музичке уметности.  

У школи су ученици имали прилике да присуствују предавању о безбедности 

(МУП), литерарним састанцима, радионицама (тема: Заштита природних добара), посете 

Планетаријум,...  

Значајна су учешћа наших ученика и у многим манифестацијама изван школе: 

Смотра дечјег драмског стваралаштва при Епархији Врањској, гостовања у градским 

радио и телевизијским емисијама, посета Фестивалу науке у Београду и друго.  

У рад школе, организовање наставе и развијање социјалних квалитета ученика 

укључен је и Ученички парламент. Ученички парламент је низом активности допринео 

побољшању ученичке комуникације у школи и конструктивном решавању проблема.  

У оквиру Ученичког парламента, организована је обука за вршњачке едукаторе из 

програма Водича за одељењске старешине и вршњачке едукаторе. Задатак обучених 

вршњачких едукатора је да реализују програм обуке и пренесу га својим вршњацима. На 

тај начин би информисали вршњаке о партиципацији ученика на нивоу школе у 

превенцији вршњачког насиља.  

У циљу обележавања Међународног дана борбе против вршњачког насиља, 27. 

фебруара, а на основу плана превентивних активности заштите од насиља, на тај дан је у 

одељењима петог разреда реализована завршна радионица – Вршњачка подршка у 

заштити ученика од дискриминације и насиља.  

Од чланова Ученичког парламента је, такође, потекла идеја о поктретању 

хуманитарне акције која подразумева прикупљање новчаних прилога, при чему би се 

укључили и сви наставници. Ученички парламент је иступио и са иницијативом 

организовања хуманитарне журке. Цена улазнице за журку би била већа од уобичајене, а 

на журку би били позвани и представници парламента из Основних школа „Светозар 

Марковић“ и „Вук Караџић“ у Врању.  

 

СТАНДАРД 4. 2. 2 На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и 

интересовање ученика, школа утврђује понуду ваннаставних активности 

Ученици су током целе школске године укључени у разноврсне ваннаставне 

активности, слободне наставне активности и секције. Наставници прате интересовања 

ученика и у зависности од њих утврђују понуду ваннаставних активности.  

Стручни актив за развој Школског програма додао је, као допуну Школског 

програма, наставне планове слободних наставних активности за први, други, трећи, пети, 

шести и седми разред.  
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У складу са прописаним планом и програмом Министарства просвете у првом 

разреду додат је наставни план предмета дигитални свет, уместо предмета пројектна 

настава која остаје као метода рада у склопу осталих предмета.  

 

СТАНДАРД 4. 2. 3 У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета заштита 

човекове околине и одрживи развој 

Школа пружа могућности ученицима да упознају здраве стилове живота и поступке 

за очување околине. Почев од часова физичког и здравственог васпитања па преко 

мноштва других активности, ученици стичу сазнања о здравој исхрани, значају физичке 

активности, а такође и о примени поступака за заштиту животне средине.  

Велики допринос стицању компетенција ученика у овој области дао је Тим за 

еколошку заштиту животне средине и естетског уређење школе.  

Поменути Тим организовао је са ученицима чишћење градског излетишта Ћошка 

(највише се истакли ученици четвртог разреда и њихови родитељи) као и сређивање 

школског дворишта. Тим је указао ученицима на важност рециклаже отпада путем 

трибине: „Селекција и рециклажа отпада“. Здрава исхрана и здрав живот су такођ били 

честа тема овог тима, којима се он бавио. С тим у вези, обележен је Дан здраве хране у 

септембру кроз ликовне активности и радионице на тему Здрава храна. Такође, ученици 

другог разреда и мањи број ученика шестог разреда посетили су изложбу „Еко караван 

климе“ која је представљена у галерији Народног музејау Врању. Ученици су 

присуствовали и еколошким радионицама и упознали се са обновљивим изворима 

енергије.  

Физичка активност, као један од најбитнијих фактора за правилно одрастање и 

развој деце, је обавеза свих ученика у школи. Актив наставника физичког васпитања 

заједнички спроводи низ активности којима промовише спортски дух и здраве навике. Са 

ученицима се вежба на часовима редовне наставе, а такође и у оквиру разних секција које 

су оформљене у школи.  

Запажене резултате остварили су наши ученици ове школске године на 

општинским такмичењима у кошарци, малом фудбалу и стрељаштву и на свим 

такмичењима су освојили треће место.  

Посебно место у школи заузимају активности усмерене на остваривање права и 

обавеза ученика. Тим образовања за права детета и ове школске године реализовао је свој 

годишњи план.  

У оквиру овог Тима, ученици наше школе били су у студијској посети дечјем селу 

у Трогену, у Швајцарској. По повратку организовали су вршњачку радионицу „Имам 

право“, за ученике седмог разреда. За ученике нижих разреда припремљена је 

презентација Конвенције о правима детета, а Дан детета обележен је квизом о правима 
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детета. Организоване су две студијске посете „Деца – деци“, а такође и за наставнике. У 

оквиру редовне наставе као и других облика наставних и ваннаставних активности 

одржани су огледни и угледни часови који су имали за циљ да промовишу права детета и 

то у оквиру пројекта Образовање за права детета. Пошто су наставници већине наставних 

предмета постигли одличне резултате у овој области, школа је конкурисала за Модел 

школу у области Образовања за права детета.  

На сајту www. opd. org. rs објављене су приче ученика седмог разреда, на тему 

„Живот у доба короне“.  

 

СТАНДАРД 4. 2. 4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се 

професионални развој ученика, односно каријерно вођење и саветовање 

Професионалним развојем ученика и њиховим усмеравањем према одговарајућим 

профилима, највише се бавио Тим за професионалну орјентацију.  

Ангажовањем овог Тима и сарадњом са представницима локалне заједнице и 

локалне самоуправе, средњим школама, градском библиотеком, туристичким 

организацијама и слично, ученици су имали прилике да се упознају са различитим 

професијама.  

У оквиру овог Тима радио је и вршњачки тим, а његови чланови били су ученици 

четвртог, седмог и осмог разреда.  

Чланови вршњачког тима осмог разреда израдили су презентацију о важности 

професионалне орјентације и представили је родитељима на родитељским састанцима.  

Ученицима наше школе представили су се професори и ученици Војне школе и 

Војне гимназије.  

Посредовањем Тима за професионалну орјентацију у току ванредног стања, 

ученици су путем комуникација на даљину добили све неопходне информације о упису у 

средње и средње специјализоване школе. Такође су им благовремено прослеђени сви 

линкови, флајери, пријаве, обрасци и сва остала упутства.  

4. 3. У ШКОЛИ ФУНКЦИОНИШЕ СИСТЕМ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА ИЗ ОСЕТЉИВИХ 

ГРУПА И УЧЕНИЦИМА СА ИЗУЗЕТНИМ СПОСОБНОСТИМА 

 

СТАНДАРД 4. 3. 1 Школа ствара услове за упис ученика из осетљивих група 

Подршка школе је значајно усмерена ка ученицима (и њиховим родитељима или 

старатељима) из осетљивих група. Школа оспособљава простор за рад са ученицима који 
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имају потешкоћа у развоју и бира адекватно окружење у коме ће се наћи ученици из 

осетљивих група. Такође, не изостаје ни материјална помоћ, па су за предстојећу школску 

годину обезбеђени бесплатни уџбеници за ученике из маргинализованих група.  

У редовним околностима подршку овим ученицима дају наставници и педагошки 

асистенти, али су они непрестано пратили рад ученика и за време ванредног стања и 

охрабривали их да се што брже прилагоде новонасталој ситуацији. У току учења на 

даљину, осам ученика су добили бесплатне таблете, од средстава из прве транше из 

пројекта «Образовање за права детета», а дистрибуиран им је и бесплатни интернет. 

Кретање ученика из ове групе прати Тим за превенцију и осипање ученика.  

 

СТАНДАРД 4. 3. 2 Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из 

осетљивих група 

Школа (и Тим за превенцију и осипање ученика) прати ученике из осетљивих група 

и њихово кретање у току целе школске године. Школа помаже ученицима који оправдано 

одсуствују, креирајући прилагођене и индивидализоване програме рада да би се лакше 

прилагодили и наставили са процесом учења. Сарађује са родитељима или старатељима 

ученика и даје смернице за даљи рад.  

Уколико ученик континуирано одсуствује и због тога не може бити оцењен, школа 

га упућује на полагање разредног испита уз сву неопходну помоћ и подршку.  

 

СТАНДАРД 4. 3. 3 У школи се примењује индивидуализовани приступ/индивидуални 

образовни планови за ученике из осетљивих група и ученике са изузетним способностима 

За ученике из осетљивих група, школа има индивидуализован приступ како би 

помогла ученицима да лакше савладају наставне садржаје. У том смислу школа израђује 

индивидуализоване планове који уважавају потребе и захтеве сваког детета.  

За ученике који слабо напредују у усвајању знања, школа израђује посебне ИОП 1 

и ИОП 2 планове који помажу ученицима да се оспособе за различите животне ситуације 

и даље школовање.  

Посебно надарени ученици добијају подршку у оквиру разноврсних наставних и 

ваннаставних активности (додатна настава, секције, такмичења,... ) што зависи од 

интересовања и способности ученика.  

Школа похваљује и награђује посебно надарене ученике. Поред награђивања ђака 

генерације и спортисте генерације, школа је и ове школске године наградила своје 

најбоље ученике, носиоце Вукових диплома и то књигама и посебним дипломама из 

различитих предмета.  
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СТАНДАРД 4. 3. 4 Школа има успостављене механизме за идентификацију ученика са 

изузетним способностима и ствара услове за њихово напредовање (акцелерација, 

обогаћивање програма) 

Школа посвећује доста пажње ученицима са изузетним способностима. Ученицима 

се пружа могућност да кроз различите активности у школи изразе своје способности и 

таленат.  

Различити нивои такмичења су најсигурнији показатељ колико талентованих 

ученика прође кроз образовно – васпитни процес наше школе. Међутим, ове школске 

године резултати са такмичења су изостали због увођења ванредног стања, као последице 

вирусне епидемије.  

 

СТАНДАРД 4. 3. 5 Школа сарађује са релевантним институцијама и појединцима у 

подршци ученицима из осетљивих групаи ученицима са изузетним способностима 

Ради побољшања квалитета наставног процеса и пружање подршке ученицима 

школа сарађује са многим релевантним институцијама у граду.  

При пружању подршке ученицима из осетљивих група, школа најчешће сарађује 

са: Центром за социјални рад, Развојним саветовалиштем, Домом здравља, Заводом за 

заштиту јавног здравља, Црвеним крстом, Министарство унутрашњих послова,...  

Најчешће градске институције са којима школа сарађује при пружању подршке 

ученицима са изузетним способностима јесу: Дечји савез града Врања, Центар за таленте, 

Школа анимираног филма, библиотека „Бора Станковић“, позориште „Бора Станковић“ и 

друге културне и спортске организације.  

Закључак: 

Праћење наведених области квалитета и испуњености стандарда у току ове 

школске године, углавном се односи на извођење наставе у редовним условима. Међутим, 

међу њима се налазе и показатељи који се односе на извођење наставе на даљину, у току 

трајања вирусне епидемије.  

Руководилац актива,  

Драгана Златановић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА  

Школски програм за период 2018/19 – 2021/22. године је усвојен 26.08.2018. 

године.  

Основни задатак актива био је израдаИзмена и допуна Школског програма у складу 

са прописаним планом и програмом Министарства просвете.  

Урађене су измене и допуне Школског програма и усвајене од Школског одбора 

13.09.2020. године.  

Додати су наставни планови слободних наставних активности за први, други, 

трећи, пети, шести и седми разред, као и упутство за сумативно и формативно оцењивање.  

Урађене су измене и допуне Школског програма и усвајене од Школског одбора 

29.06.2020. године.  

На основу наставног плана и програма оријентисаног ка исходима учења, додати су 

наставни планови и програми за трећи и седми разред. У првом разреду додат је наставни 

план предмета Дигитални свет, а избачен је предмет Пројектна настава, који се задржава 

као метод рада у склопу осталих предмета. У осмом разреду су измењени наставни 

планови и програми следећих предмета: Техника и технологија, Информатика и 

рачунарство (који је од школске 2020/21. године обавезан за ученике 8. разреда) и 

Физичко и здравствено васпитање. Такође, урађена је и допуна о прописаном броју оцена.  

 Руководилац актива, 

 Бранислав Здравковић 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИKА ОД  ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА  

У току првог полугођа школске 2019/20. године Тим за заштиту од 

дискриминације, насиља злостављања и занемаривања реализовао је следеће активности 

предвиђене ГПРШ: 

- Информисање Наставничког већа, Савета родитеља, Ученичког парламента о 

новом правилнику Министарства просвете о протоколу поступања у установи у 

одговору на насиље, злостављање и занемаривање реализовано је на протеклим 

седницама првог полугодишта.  

- Упознавање ученика са Правилником о учешћу ученика о доношењу одлука у 

школи и Правилником о информисању реализовано је кроз часове ОС.  
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- Превентивне радионице „Буквар толеранције“ и „Дечија права“ реализоване су 

кроз часове ОС и у током Дечије недеље.  

- Одржане су спортско-рекреативне активности поводом Дана школе.  

- На огласној табли у наставничкој канцеларији и у холу школе постављено је 

обавештење о члановима тима за заштиту и бројеви телефона надлежних институција.  

- Са ученицима од 5. до 8. разреда урађена је анкета о информисаности ученика о 

врстама насиља.  

- Резултати анкете показују да су ученици упознати са врстама и облицима насиља.  

- Снимљен је филм на тему насиља и презентован ученицима, под насловом „Деца 

уче своја права“.  

- Координатор Марина Ристић Трајковић и Данијела Илић као чланови тима су у 

циљу стучног усавршавања присуствовале састанку тимова за инклузивно образовање и 

заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 22.10.2019. год. који 

је водила Милена Маринковић, директорка наше школе. 22.01.2020. год. учествовале на 

радионици „Оперативни план заштите ученика“, коју је водила Јелена Тасић, педагог 

средње Економско трговинске школе у Врању. Такође су 15.12.2019. године 

присуствовале трибини Игора Јурића, „Безбедност деце - одговорност свих нас. “ 

- Тим je прикупљаo информације о случајевима насиља, анализирао нове ситуације 

насиља, доносиo превентивне и интервентне мере активности, водиo разговоре са 

ученицима, родитељима и наставницима, по потреби сарађивao са Центром за 

социјални рад, Полицијском управом, Просветном инспекцијом и пратиo ефекте 

предузетих мера.  

- Тим је у првом полугодишту 2019/20. године одржао осам састанака.  

- Током другог полугодишта 2019/20. године није било потребе за одржавање 

састанака Тима, јер се настава реализовала путем интернета на различитим 

платформама. Сви чланови Тима, одељењске старешине као и предметни наставници 

водили су рачана да ученици поштују правила понашања како у просторијама школе 

тако и на платформама за учење.  

Након одржаних седница ОВ нижих и виших разреда констатовано је да су се 

ученици понашали примерено на платформама за учење што је за сваку похвалу свих 

учесника учења на даљину путем интернета.  

 Координатор тима, 

 Марина Ристић Трајковић 
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 ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ  

У току школске 2019/2020. Тим за инклузивно образовање реализовао је 9 састанка 

тима и 12 састанака за пружања додатне подршке ученицима.  

Први састанак одржан је 21.10.2019. са следећим дневним редом: 

1. Пружање подршке ученицима који се образују по ИОП-у 1 и ИОП-у 2 у текућој 

школско години 

2. Пружање подршке ученицима који имају емоционалних проблема и проблема у 

понашању  

По првој тачки дневног реда координаторка тима је истакла да су наставници 

урадили ревизију претходних ИОП-а за ученике и да су креирали нове ИОП-е, по којима 

се образују ученици од почетка школске годинњ. По другој тачки дневног реда, 

разговоарали смо о новонасталој ситуације што се тиче ученице 8. разреда која је 

измештена у хранитељску породицу, због породичног насиља. Направљен је план 

подршке за ученицу којим су обухваћени сви наставници, одељењски стрешина и 

психолог школе. Укупно се 31 ученик образује по ИОП-у и то 25 ученика по ИОП-у 1 и 6 

ученика по ИОП-у 2.  

Други састанак тима одржан је 8.11.2019. године са двема тачкама дневног реда: 

1. Пружање подршке ученицима који се образују по ИОП-у 1 и ИОП-у 2 

2. Предлози наставника за укидање ИОП-а за ученике који су постигли предвиђене 

исходе и предлози за увођење ИОП-а за ученике којима је неопходна образовна подршка 

По првој тачки дневног реда координаторка тима говорила је о моделима и 

начинима прилагођавања наставе ученицима који се образују по ИОП-у 1 и ИОП-у 2 и 

понудила помоћ свим наставницима у припреми дидактичких материјала за реализацију 

часова. Такође, координаторка је информисала тим да ће два ученика наше школе 

наставити са школовањем у ШОСО „Вуле Антић“ у Врању.  

По другој тачки дневног реда, након дискусије наставника, предложена је 

образовна подршка из српског језика и математике у виду ИОП-а 1, за два ученика 5. 



Извештај о реализацији годишњег плана рада школе за школску 2019/20. годину 

 
 

ОШ „Јован Јовановић Змај“, Врање 69 

 

разреда и укидање ИОП-а 1 за 2 ученика 8. разреда и 1 ученицу 6. разреда, који су 

постигли предвиђене исходе из српског језика и математике.  

Закључак тима је да након првог класификационог периода 24 ученика/це се 

образују по ИОП-у 1 и 4 ученика/це по ИОП-у 2.  

 На почетку децембра, 2019. године одржано је 6 састанака за пружање додатне 

подршке ученицим који се образују по ИОП-у 1 и ИОП-у 2. На састанцима су 

присуствовали чланови одељењских већа 2, 3, 5, 6, 7. и 8. разреда.  

Након анализе напредовања и успешнх мера подршке које су дале резултате 

(припремање дидактичких материјала за рад, давање јасне инструкције, давање јасних 

повратних информација, добијање повратних информација од ученика да ли је разумео 

задатак, задавање диференцираних задатака, дуже време за израду задатака, вршњачка 

подршка у раду) код појединих ученика, предлагане су и мере за даље напредовање:  

1. Редовна реализација допунске, додатне наставе, укључивање ученика из 

осетљивих група у ваннаставне активности,  

2. припремање прилагођених материјала за рад, давање јасних инструкција, 

поједноставити сложена упутства, задавање једноставнијих текстуалних задатака, дати 

додатно време за израду задатака, скратити задатак поделом рада на мање делове,  

3. наградити учешће ученика на часу и дати му могућност да више пута одговара, 

прилагодити му начин одговарања.  

У току фебруара месеца одржано је 6. састанака тимова за пружање додатне 

подршке ученицима који се образују по ИОП-у. Осим што је извршена анализа 

напредовања ученика на основу примене предложених мера за напредовања ученика који 

се образују по ИОП-у, наставници су истакли да неки ученици не желе да долазе на 

допунску наставу, иако се она редовно реализује. Предложено је да са тим ученицима 

допунску наставу из математике реализује педагошки асистент. Такође је констатовано да 

је појединим ученицима неопходан индивидуално пружање подршке, јер тако боље 

савладавају градиво, у односу на групни рад. За сваки састанак подршке ученику, позвани 

су и његов родитељи од стране одељењског старешине, међутим позиву су се одазвала 
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само родитељи 3 ученика. Предложене су следеће мере које би могле да допринесу 

успешнијем напредовању ученика:  

-боља и отворенија сарадња са родитељима ученика који се образују по ИОП-у као 

и са осталим родитељима 

 -укључивање ученика са развојним потешкоћама у ваннаставне активности, што 

би имало утицаја на унапређивање самопоуздања ових ученика 

Након ових састанака, предложени су ученици који ће се у другом полугођу 

образовати по ИОП-у и то 30 ученика/це по ИОП-у 1 и 4 ученика/це по ИОП-у 2, укупно 

34 ученика/це.  

Трећи састанак Тима за инклузивно образовање одржан је 08.04. 2020. године , 

путем вибер групе, са једном тачком дневног реда: Сарадња тима за инклузивно 

образовање у припреми посебних материјала за ученике који се образују по ИОП-у. 

На састанку смо разговарали о потешкоћама у раду у оквиру наставе на даљину и 

пружања подршке учениицима који се образују по ИОП-у, као и о алтернативним 

начинима за пружање подршке и припремању посебних материјали за ученике који се 

образују према ИОПу.  

У нашој школи по ИОП-у се образују 34 ученика, 30 ученика ради по ИОП-у 1 и 4 

ученика по ИОП-у 2.  

 Након дискусије чланова тима, дошли смо до следећих закључака: 

Сви ученици који се образују по ИОП-у (осим три ученика који се налази у иностранству), 

укључени су у образовање на даљину, путем вибера, СМС порука или материјала на 

огласној табли у школи. Материјали се припремају у складу са предложеним инклузивно-

образовним планом а на основу садржаја часова на РТС-у 3 или додатних предавања 

наставника и учитеља. Ученици добијају инструкције, додатна објашњења и повратне 

информације на вибер групи, преко СМС порука или у директном телефонском разговору 

са ученицима и њиховим родитељима/старатељима. Ученицима ромске националности 

додатна објашњења, по потреби, даје педагошки асистент 
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Четврти састанак тима је одржан (22.05.2020. ) у циљу информисања члаонва тима 

и ОВ осмог разреда о планирању корака подршке ученицима са развојним потешкоћама, 

при полагању завршног испита. Сви су упознати са Смерницама за планирање, 

организовање и спровођење завршног испита на крају обавезног образовања за ученике 

којима је потребна додатна образовна подршка и упознати са постојањем Окружне 

комисије при којој постоји Здравствна комисија. Донета је одлука да тим за ИО креира 

Акциони план подршке за 2 ученика, који се образују по ИОП-у 2, при полагању завршног 

испита. Такође, неопходно је укључити родитеље у креирању наведених акционих 

планова и обавестити их да медицинску документацију доставе Окружној здравственој 

комисији или тиму за ИО.  

Након састанка Тима за инклузивно образовање и Тима за пружање додатне 

подршке ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Врању, одржаног у петак, 22. маја, 2020. године, 

израђен је Акциони план за планирање, организовање и спровођење завршног испита за 2 

ученика који се образују по ИОП-у 2. Циљ акционог плана је прилагођавање садржаја 

завршног испита који је у складу са могућностима ученика и који је у најбољем интересу 

ученика. Циљ је да ученик на завршном испиту постигне што боље резултате и упише 

средњу школу у складу са својим интересовањима и могућностима.  

 Последња 4 састанка тима одржана су 04.07.2020. године у периоду од 8 - 12:30, 

путем вибер апликације, са наставницима и одељењским старешинама 5, 6 и 7. разреда и 

учитељима од 1. до 4. разреда. У току састанака, наставници су говорили о постигнутим 

исходима сваког појединачног ученика који се образује по ИОП-у. Такође, давали су 

предлоге за даље пружање подршке ученицима, након израде евалуације постигнутих 

исхода.  

У школској 2020/21. укупно 34 ученика образоваће се по ИОП-у и то 32 ученика по 

ИОП-у 1 и 2 ученика по ИОП-у 2.  

Девети састанак тима је одржан (21.08.2020. ) анализирана је потреба за 

ангажовањем педагошког асистента. 

 Координатор тима за ИО,  

 Весна Станковић 
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ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ  

У току првог полугођа школскe 2019/2020. годинe одржане су три седнице Тима за 

стручно усавршавање на којима је дискутовано о праћењу активности наставника: 

- праћењу тока извођења угледних часова и радионица 

- праћењу тока извођења часова пројектне наставе 

- остали облици стручног усавршавања 

Од планираних угледних часова Годишњим планом рада за школску 2019/20. год. 

одржан је 21 час. Четири часа је одложено за друго полугође, а два је одржано преко 

планираних.  

Љиљана Микић – Свет око нас - Саобраћај- октобар 2019.  

Љиљана Љ. Димитријевић - Српски језик - Корњача и зец (басна) – новембар 2019.  

Љиљана. М. Димитријевић – Чос – Изабери друштво- октобар 2019.  

Љиљана Поповић (2) – Српски језик – ОПД  

Природа и друштво – корелација са географијом (Саша Илић) 

Снежана Николић (2) - Природа и друштво – Обележја Србије – септембар 

Драган Јовановић – Српски језик - Свитац тражи пријатеља, новембар 2019 

Милена Станковић – Математика - Питагорина теорема 

Драгана Златановић – Хемија – ОПД – Физичке и хемијске промене  

Индира Станковић – Биологија – Грађа биљака-корен 

Драгана Јањић – Техника и технологија – Графичко представљање грађевинских 

објеката – новембар 

Снежана Стојановић и Милосав Стојановић – Техника и технологија – Правила и 

прописи кретања пешака и бициклиста у саобраћају – новембар 

Весна Продановић – Српски језик – Анализа домаћег задатка из књижевности – 

октобар 

Ана Анђелковић – Српски језик- Подела речи на слогове – слоготворно Р- 

8.10.2019.  

Сузана Поцевска – Српски језик – Дневник Ане Франк – октобар 

Весна Костић – Француски језик - октобар 2019.  

Негован Митић – Енглески језик – Вршњачко насиље – ОПД – октобар 
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Марија Трајковић – Енглески језик – Идентификујте различите врсте хране – 

новембар 

Маријана Јефтић Радуловић – Енглески језик – Моја играчка  

 Што се тиче усавршавања у установи ту су радионице и предавања одржаних у 

нашој школи и ван ње: 

Предавања педагога на тему „Недоумице у вођењу педагошке документације“ – 

октобар 2019.  

Радионица „ИО и дискриминација“ – одржали спољни сарадници за ИО и 

дискриминацију – новембар 2019.  

Посета „Фестивала науке“ са ученицима 6. 7. и 8. разреда у организацији актива 

природних наука - 7. 12.2019.  

„Пројектна настава“- 11.12.2019. – реализатор – директор школе 

„Сарадња школе и породице“ (за родитеље и наставнике) у реализацији психолога 

школе – децембар 2019.  

„Безбедност деце – одговорност свих нас“ – трибина Игора Јурића – 15.12.2019.  

„План заштите од насиља“- радионица – реализатори педагог и Марина Ристић 

Трајковић – 22.01.2020.  

Горан Бандовић одржао три радионице за наставнике страних језика и то: 

„Ваннаставне активности – примери добре праксе“ – 21.01.2020.  

„Настава орјентисана ка исходима – однос исхода, компетенција и стандарда“ – 

22.01.2020.  

„Предузетништво као међупредметна компетенција – значај и улога школског 

тима“ – 29.01.2020.  

„Подршка ученицима“- предавање у Економско- трговинској школи -23.01.2020.  

Сарадња са повереником за информације од јавног значаја - заштита података о 

личности 04. 02.2020.  

Од усавршавања ван установе од почетка године наставници Информатике и 

рачунарства су прошли семинар: 

 „Обука наставника Информатике и рачунарства за наставу у 7. и 8. разреду 

основног образовања и васпитања“ К1 у трајању од 2 дана 02. и 03. 11.2019.  

За све наставнике је организован семинар из компетенције К4 у нашој школи у 

трајању од два дана. „Решавање конфликта путем педагошке комуникације – технике за 

боље бављење собом, другима и међусобним односима у конфликтима“ 
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У исто време је шест наставника учествовало на семинару „Настава која подстиче 

критичко мишљење и решавање проблема“ у Пројекту „Школа за 21. век“ који је одржан у 

ОШ „Вук Караџић“ у Врању. Семинару за наставнике српског језика у Београду 

„Републички зимски семинар“ 0д 7 - 9. фебруара 2020. (К1 П3) је учествовало три 

наставника из наше школе.  

Одржана су и два онлајн семинара у новонасталој ситуацији (кад се настава 

одвијала на даљину): „Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник“ и 

„Реализација наставе орјентисане ка исходима учења“, где су укључени наставници који 

нису прошли те обуке.  

  

 Координатор тима, 

 Снежана Стојановић 

 

 ИЗВЕШТАЈ ТИМА ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ПРАВА ДЕТЕТА 

Четири ученика наше школе је са наставницом Миленом Станковић од 30. 8.2019. 

до 15.9. 2019. године било на студијској посети у Песталоци дечијем селу у Трогену, 

Швајцарска. По повратку, организовали су вршњачку радионицу „Имам право“, за 

ученике 7. разреда.  

За ученике нижих разреда припремљена је презентација Конвенције о правима 

детета, под менторством наставника информатике Милосава Стојановића и библиотекарке 

школе Славице Здравковић.  

Обележен је Дан детета, квизом о Правима детета, под, менторством 

библиотекарке школе, Славице Здравковић.  

Организоване су две студијске посете „Деца – деци“ и за наставнике.  

У студијској посети „Деца – деци“ су гостовали ученици ОШ „Вук Караџић“ и ОШ 

„Доситеј Обрадовић“ из Врања и ОШ „Свети Сава“ из Владичиног Хана. Студијску 

посету су реализовали ученици 7. разреда Емилија Стошић, Лука Додић и Милица Ристић 

и ученици 8. разреда Меланија Спирић и Андреј Стојковић, уз помоћ бивших ученика и 

наставника Весне Продановић, Драгане Јањић и Милене Станковић.  

У студијској посети за наставнике у посету су били наставници ОШ „Вук Караџић“ 

и ОШ „Доситеј Обрадовић“ из Врања, ОШ „Предраг Девеџић“ из Вр. Бање и ОШ „Свети 

Сава“ из Владичиног Хана. У организацији су учествовали: Милена Маринковић, Милена 
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Станковић, Милена Декић, Весна Продановић, Љиљана Поповић, Снежана Николић, 

Негован Митић, Индира Станковић, Драгана Златановић и Драгана Јањић.  

На основу евалуационих листова, закључили смо да су студијске посете одлично 

прошле, сви коментари су били позитивни.  

Прикупљена је и послата документације за конкурисање за Модел школу, али је 

захтев одбијен.  

Из средстава ОПД тима, купљене су две беле табле и 4 платна за пројекцију.  

У другом полугођу, због ванредног стања, нису реализоване активности 

предвиђене акционим планом, осим држања часова о правима детета.  

Добили смо подршку од Песталоци фондације и партнерских организација на 

пројекту, па су три ученика који имају телефон, а немају приступ интернету пријављена за 

бесплатан интернет, а 19. маја је подељено 8 таблета за ученике из социјално угрожених 

породица и породица са већим бројем школске деце, који су дати ученицима на реверс до 

31.08.2020. године. Износ од 75. 000 динара, који је био планиран буџетом за реализацију 

акционог плана, преусмерен је на куповину 8 таблета, који су ученицима уступљени на 

коришћење. 

На сајту www. opd. org. rs и сајту школе објављене су приче на тему „Живот у доба 

короне“ следећих ученика: Емилија Милосављевић (7/1), Лука Додић (7/1), Слађана 

Мишић (7/2), Неда Ристић (7/4), Мила Крстић (7/4) Даница Стојановић (7/4) и Младен 

Тасић (7/4),  

 Координатор ОПД тима, 

 Милена Станковић 

 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ  

Чланови вршњачког тима били су ученици 4, 7. и 8. разреда.  

Све предвиђене активности Годишњим планом рада за месец септембар и октобар 

су реализоване.  

У оквиру различитих активности у школи, као и кроз сарадњу школе са локалном 

заједницом и локалном самоуправом, средњим школама, библиотеком, туристичком 

организацијом,... , ученици су имали прилике да се упознају са различитим професијама.  

Психолог школе реализовала је 9 радионица о професионалној оријентацији 

ученика 7. и 8. разреда, у току децембра, 2019. и јануара, 2020. године 
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Чланови вршњачког тима 8. р. израдили су презентацију о важности ПО и исту 

образложили родитељима на родитељским састанцима. Такође је та презентација 

приказана путем Вибер групе осмом разреду.  

У марту месецу, осмацима су се представили професори и ученици Војне школе и 

Војне гимнзије.  

У ванредним околностима, ученици, родитељи/старатељи, обавештавани су о 

активностима ПО преко Вибер група, разговором путем мобилног телефона.  

Уз велику подршку директорке, рукводиоца Тима и разредних старешина, у току 

ванредног стања ученици су online добијали информације: о упису у све средње и све 

специјализоване средње школе, конкурс за упис, о могућности контактирања НСЗ, 

линкове, флајере, обраце, пријаве, упутства за пријављивање у средње школе, у више 

наврата о продужетку рока за упис у одређене школе.  

Реализацију појединих планираних активности Тима до краја школске године, 

спречило је ванредно стање.  

 

Руководилац Тима за ПО,  

Индира Станковић 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЕКОЛОШКЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 

ЕСТЕТСКОГ УРЕЂЕЊА ШКОЛЕ  

Тим за еколошку заштиту животне средине и естетског уређења школе у протеклом 

периоду одржао је три састанка, у новембру, децембру и марту.  

На састанцима смо разговарали о активностима које су реализоване и о даљим 

плановима и активностима које треба реализовати.  

 У септембру ученици су учествовали у обележавању дана здраве хране кроз 

ликовне активности и радионицу на тему здраве хране.  

Учитељица Снежана Николић је са својим ученицима и њиховим родитељима 

допринела чишћењу излетишта Ћошка у Врању.  

Урађена је презентација на тему „Селекција и рециклажа отпада“ коју су погледали 

ученици са својим учитељима и наставницима.  
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Учитељи другог разреда са својим ђацима и неколико ученица шестог разреда 

посетили су изложбу „Еко караван климе“ која је одржана у Галерији Народног музеја у 

Врању. Присуствовали су еколошким радионицама и упознали се са обновљивим 

изворима енергије.  

 Координатор тима, 

 Драган Накић 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ 

У сталној коородинацији са другим тимовима у школи, Тим за обезбеђивање 

квалитета и развоја установе након међусобних консултација увидео је да су угледни 

часови и радионице одржани током првог полугодишта, и до увођења ванредног стања 

одржан је 21 угледан час од стране учитеља и наставника. На основу приказних резултата 

испитиваних стандарда који се односе на област квалитета НАСТАВА И УЧЕЊЕ, може се 

закључити да је дошло до значајног помака у реализацији наставе и процеса учења, у овој 

школској години. У школи је одржан семинар: „Решавање конфликта путем педагошке 

комуникације – технике за боље бављење собом, другима и међусобним односима у 

конфликтима“, али наставници су присуствовали и на два семинара ван наше школе. 

Такође, одржана су и два онлајн семинара. Што се тиче пројеката, реновирана је 

фискултурна сала, добијене су клупе и столице за учионице првог разреда од донација. 

Чланови тима за заштиту од дискриминације, насиља и злостављања организовали су 

током школске године разне радионице и активности са осталим наставницима и децом. 

Урађена је и анкета о насиљу у вишим разредима. Уведен је ес-дневник на почетку 

школске године, сви наставницу су савладали обуку коришћења истог. Такође, примена 

дигиталних уџбеника у настави, где је практична припрема била, пре свега, у првом, 

другом, петом и шестом разреду. Ученици наше школе и ове школске године су били 

активни на такмичењима и освајали једна од прва три места. И Тим за ОПД био је 

активан, деца су са ментором била у Трогену на студијској посети, организиоване су 

студијске посете и у школама у Врању. На крају, сваки тим је у већој мери испунио своје 

циљеве с почетка, и доста се радило током целе школске 2019/2020. године.  

 Координатор тима,  

 Милица Митић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И 

ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

У току школске 2019/2020. одржана су два састанка Тима за развој међупредметних 

компетенција и предузетништво.  

Први састанак је одржан 11.10.2019. године. На том састанку су чланови тима 

упознати са планом рада за текућу школску годину и на њему су дате смернице за даљи 

рад тима. Било је речи о реализацији активности које су биле планиране школске 

2018/2019. године. Договорено је да се наредни састанак одржи у што скорије време како 

би се на том састанку предложиле нове активности тима.  

Други састанак је одржан 8.11.2019. године. На почетку састанка сам као 

руководилац тима одржао ППТ презентацију о међупредметним компетенцијама и 

предузетништву. Затим је уследило давање предлога активности. Чланови тима су били 

сагласни да се акцент стави на једну активност како би се максимално посветили 

реализацији исте. Уследило је изношење идеја. Тим је једногласно донео одлуку да 

припрема и извођење представе буде активност којом ће се прикупити одређена новчана 

средства за школу. Представа би за почетак била извођена у школама на територији града 

Врања. Договорено је да се на наредном састанку изложе предлози теме и текста 

представе.  

С обзиром на то да је убрзо затим проглашено ванредно стање у Републици Србији 

због пандемије вируса, није било више састанака тима, нити се кренуло у реализацију 

представе, јер је то било немогуће остварити у новонасталим околностима.  

 Руководилац тима,  

 Проф. Горан Бандовић 

 

 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ОСИПАЊА УЧЕНИКА 

У току школске 2019/20 године одржано је четири састанка.  

Изабран је нови координатор тима, Љиљана Микић.  

Од школске 2019/20. године ангажован је педагошки асистент, Саманта Павловић.  

Педагошки асистент пружа потребну подршку и родитељима и ученицима.  

За школску 2020/21. су обезбеђени бесплатни уџбеници за ученике из маргиналних 

група.  
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Учитељи и педагошки асистент су пружали додатну подршку ученицима из 

маргиналних група, за време ванредног стања. Такође, обезбеђен им је бесплатан интернет 

и таблети.  

Идентификовано је 6 ученика који нису похађали наставу у току школске 

2019/2020. године и добили смо информацију да се они налазе у иностранству.  

 Координатор тима, 

 Љиљана Микић 

 ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ 

Циљ рада Тима за промоцију школе јесте да у сарадњи са свим учесницима у 

образовно–васпитном раду, родитељима и ученицима школу представи на најбољи начин.  

Тим је у току школске године пратио, обележавао и промовисао значајне догађаје и 

активности кроз васпитно–образовни рад школе.  

У првом полугодишту и на почетку другог полугодишта Тим је организовао, 

пратио и анализирао следеће активности: 

- Добродошлица за ђаке прваке 

- Прослава Дечје недеље од 7. до 13.10.2019. године 

- Прослава Дана школе 

- У сусрет Новој години и новогодишњим празницима 

- Прослава Светог Саве 

Са проглашењем ванредног стања због пандејиме COVID – 19 и преласком учења 

на даљину, информисање ученика и родитеља обаваљало се преко сајта школе и фејсбук 

странице школе. Ученици и родитељи су обавештени о: 

- Упису првака 

- Електронском конкурсу „Христос воскресе, радост донесе“ 

- Пријави за полагање пријемног испита за ученике са посебним способностима 

- Распореду емитовања електронских садржаја 

- СОС телефонској линији за психосоцијалну подршку родитељима, ученицима 

и свим запосленим 

- Промоцијама средњих школа за упис осмака 

- Важним датумима за завршни испит 

- Разним едукативним садржајима 

- Онлајн ликовној изложби ученице IV/3, Хане Антић 

- Међународном дану књига 
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- Коришћењу „Дигиталне народне библиотеке Србије“ као приступу многим 

информацијама.  

 

 Координатор тима, 

 Славица Здравовковић 

 ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКАТА И УЧЕШЋА НА КОНКУРСИМА 

Стални задатак овог тима је праћење конкурса и одлучивање о учешћу наше школе 

са пројактима, везано за добијање опреме како би се оплеменио школски простор и 

побољшали услови извођења наставе. Такође приоритет је реконструкција, реновирање и 

адаптација одређеног школског простора у циљу побољшања енергетске ефикасности 

објекта и побољшање хигијенских услова, у којој се налазе поједине просторије школе.  

Тим се састаје сваког месеца, како би се размотрило учешће наше школе на 

појединим конкурсима и како би се сумирали резултати реализованих пројеката. Укупно 

је одржано 5 састанака тима.  

У месецу октобру, компанија Sport Vision, у оквиру пројекта „Визија здраве 

будућности“, реновирала је фискултурну салу наше школе.  

У месецу новембру, од Министарсва просвете науке и технолошког развоја, 

добијене су клупе и столице за опремање 3 учионице, намењене првом разреду, у 

вредности од 312. 900,00 дин.  

 У оквиру програма расподеле инвестиционих средстава Министарсва просвете 

науке и технолошког развоја, наша школа је аплицирала за опремање 10 учионица 

школским намештајем, у вредности од 1. 539. 000,00. Такође, школа је аплицирала са 

пројектом реконструкције крова и просторија управе школе, како би овај део објекта био 

енергетски ефикасан и како би се побољшали хигијенски услови простора, у вредности од 

4. 410. 246,14 дин.  

У месецу фебруару, марту, априлу, радило се на припреми неопходне 

документације, за реконструкцију котларнице наше школе, заједно са реконструкцијом 

два кабинета, за извиђење наставе из технике и технологије, како би могло да се 

конкурише за донацију Јапанске амбасаде.  

      Кординатор тима, 

        Драгана Јањић 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

Рад са ученицима у „Продуженом боравку“ се одвијао по устаљеном реду, до 

увођења ванредног стања, након проглашења епидемије заразне болести КОВИД – 19. За 

продужени боравак се јавило 68 ученика, а активно је долазило 56 ученика I и II разреда 

као и мањи део ученика III разреда, који су похађали боравак на захтев родитеља, а по 

одобрењу директора.  

Рад са ученицима је обухватао помоћ у изради домаћих задатака уз објашњења, 

допунским радом и индивидуално са сваким учеником.  

С обзиром да је структура деце из различитих социјалних група, то захтева посебну 

сарадњу са родитељима, што смо у контактима са њима и остварили. У боравку ученици 

показују свој однос према раду, дружељубивост и културу понашања у свим активностима 

које са њима реализујемо.  

Реализовани практични радови са ученицима, на различите теме (Јесен, У част 

Чика Јови-Змају, Нова година, Свети Сава, Веју, веју пахуљице, Драгој мами), се излажу 

на изложбеном делу паноа, а део радова је слат по конкурсу и Дечијем савезу Града 

Врања.  

Промена у раду Продуженог боравка у другом полугодишту настала је због 

увођења ванредног стања - епидемије заразне болести КОВИД – 19, након чега смо 

наставили сарадњу и рад са ученицима на даљину. Рад се одвијао обрадом наставних 

јединица и слободних активности путем мејла, вибера, смс и на сајту facebook.com у групи 

наше школе Ј. Ј. Змај. Посећеност и испуњавање задатих садржаја је 60-70 %, а ученици су 

сарађивали из чега се могло закључити да воле да своје слободно време активно и 

маштовито испуне.  

План и програм наставе смо усагласили са Планом и програмом Министарства 

Просвете Србије, па су ученици наставу пратили и преко телевизије, до краја месеца маја. 

У месецу јуну смо ускладили план са допунама плана и програма до пуног фонда 

реализованих часова. Овим смо завршили комплетно све обухваћене и испланиране 

наставне садржаје, а ученици су усвојили потребна знања из свих области.  

 Учитељице, 

 Катарина Николић и Валентина Митић  
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 ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ 

РАД 
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Образовно-васпитни рад, као централна активност школе, одвијала се несметано 

до 16. марта 2020. године, када је уведено ванредно стање и процес образовно-васпитног 

рада наставио да се одвија путем наставе на даљину. У Прилогу 3.1 дат је табеларни 

приказ часова редовне наставе, одржаних током школске 2019/20. године, по разредима, 

на нивоу целе школе.  

 

ФОНД ЧАСОВА И ОПТЕРЕЋЕНОСТ УЧЕНИКА 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РЕДОВНЕ НАСТАВЕ  

РЕДОВНА НАСТАВА 

П Р В И   Р А З Р Е Д 

Предмет 

1/1 1/2 1/3 

планирано одржано планирано одржано планирано одржано 

Српски језик 180 180 180 179 180 180 

Математика 180 180 180 179 180 180 

Енглески језик 72 72 72 72 72 72 

Свет око нас 72 72 72 71 72 72 

Ликовна култура 36 36 36 35 36 36 

Музичка култура 36 37 36 35 36 36 

Физичко и 
здравствено 
васпитање 

108 108 108 107 108 108 

Грађанско 
васпитање 

36 36 36 36 36 36 

Верска настава 36 36 36 36 36 36 

Лепо писање 36 35 36 36 36 36 

Пројектна настава 36 33 36 36 36 36 

Чос 36 35 36 37 36 36 

Српски језик – 
допунски рад 

18 8 18 15 18 16 

Математика – 
допунски рад 

18 10 18 14 18 15 
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Д Р У Г И   Р А З Р Е Д 

Предмет 

2/1 2/2 2/3 

планирано oдржано планирано oдржано планирано одржано 

Српски језик 180 180 180 180 180 180 

Математика 180 180 180 180 180 180 

Енглески језик 72 72 72 72 72 72 

Свет око нас 72 72 72 72 72 72 

Ликовна култура 72 72 72 72 72 72 

Музичка култура 36 35 36 36 36 35 

Физичко и 
здравствено 
васпитање 

108 108 108 108 108 108 

Грађанско 
васпитање 

36 36 36 36 36 36 

Верска настава 36 36 36 36 36 36 

Чувари природе 36 36 36 36 36 36 

Пројектна настава 36 36 36 36 36 36 

Чос 36 36 36 36 36 36 

Српски језик – 
допунски рад 

18 17 18 18 18 16 

Математика – 
допунски рад 

18 18 18 16 18 16 
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Т Р Е Ћ И   Р А З Р Е Д 

Предмет 

3/1 3/2 3/3 

планирано одржано планирано одржано планирано oдржано 

Српски језик 180 180 180 180 180 180 

Математика 180 180 180 180 180 180 

Енглески језик 72 72 72 72 72 72 

Природа и друштво 72 72 72 72 72 72 

Ликовна култура 72 72 72 72 72 72 

Музичка култура 36 36 36 36 36 36 

Физичко и 
здравствено 
васпитање 

108 109 108 108 108 108 

Грађанско 
васпитање 

36 36 36 36 36 36 

Верска настава 36 36 36 36 36 36 

Чувари природе 36 36 36 36 36 36 

Пројектна настава 36 36 36 36 36 36 

Чос 36 37 36 36 36 37 

Српски језик – 
допунски рад 

18 10 18 18 18 14 

Математика – 
допунски рад 

18 15 18 18 18 20 

Математика – 
припремни рад 

7 7 16 16   

Секције – ликовна, 
драмска, 
рецитаторска 

15 15 10 10 30 30 
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Ч Е Т В Р Т И   Р А З Р Е Д 

Предмет 

4/1 4/2 4/3 

планирано одржано планирано одржано планирано одржано 

Српски језик 180 180 180 180 180 180 

Математика 180 180 180 180 180 180 

Енглески језик 72 72 72 72 72 72 

Природа и друштво 72 72 72 72 72 72 

Ликовна култура 72 72 72 72 72 72 

Музичка култура 36 36 36 36 36 36 

Физичко и 
здравствено 
васпитање 

108 108 108 108 108 108 

Грађанско 
васпитање 

36 36 36 36 36 36 

Верска настава 36 36 36 36 36 36 

Народна традиција 36 36 36 36 36 36 

Пројектна настава 36 36 36 36 36 36 

Чос 36 36 36 36 36 36 

Српски језик – 
допунски рад 

18 17 18 17 18 15 

Српски језик – 
додатни рад 

18 16 18 18 18 15 

Математика – 
допунски рад 

18 16 18 18 18 18 

Математика – 
додатни рад 

18 14 18 18 18 16 

Секције – 
еколошка, драмска, 
рецитаторска 

36 33 36 36 36 33 
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П Е Т И   Р А З Р Е Д 

Предмет 
5/1 5/2 5/3 

планирано одржано планирано одржано планирано одржано 

Српски језик и 
књижевност 

180 180 180 180 180 180 

Енглески језик 72 72 72 72 72 72 

Историја 36 37 36 37 36 37 

Географија 36 36 36 36 36 36 

Биологија 72 72 72 72 72 72 

Математика 144 144 144 144 144 144 

Информатика и 
рачунарство 

36 36 36 33 36 36 

Техника и 
технологија 

72 72 72 72 72 72 

Ликовна култура 72 72 72 72 72 72 

Музичка култура 72 72 72 72 72 72 

Физичко и 
здравствено 
васпитање 

72 85 72 73 72 72 

ОФА 54 22 54 54 54 54 

Француски језик 72 72 72 72 72 72 

Руски језик 72 72 72 71 72 72 

Чос 36 38 36 34 36 31 

Верска настава 36 36 36 36 36 36 

Грађанско 
васпитање 

36 36 36 36 36 36 
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С Е Д М И   Р А З Р Е Д 

 

Предмет 
7/1 7/2 7/3 7/4 

Планирано одржано планирано одржано  планирано одржано планирано одржано 

Српски језик и 
књижевност 

144 144 144 144 144 144 144 144 

Енглески језик 72 72 72 72 72 72 72 72 

Историја 72 75 72 74 72 72 72 72 

Географија 72 71 72 71 72 71 72 71 

Биологија 72 72 72 72 72 72 72 72 

Математика 144 144 144 144 144 144 144 144 

Физика 72 70 72 68 72 69 72 72 

Хемија 72 72 72 72 72 72 72 72 

Информатика и 
рачунарство 

36 36 36 36 36 36 36 36 

Техника и 
технологија 

72 72 72 72 72 72 72 72 

Ликовна 
култура 

36 34 36 36 36 34 36 36 

Музичка 
култура 

36 36 36 36 36 36 36 36 

Физичко и 
здравствено 
васпитање 

108 108 108 108 108 108 108 108 

Француски 
језик 

72 72 72 73 72 72 72 72 

Руски језик 72 70 72 78 72 71 72 78 

Чос 36 35 36 36 36 37 36 38 

Верска настава 36 36 36 36 36 36 36 36 

Грађанско 
васпитање 

36 37 36 37 36 35 36 37 
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О С М И   Р А З Р Е Д 

 

Предмет 
8/1 8/2 8/3 8/4 

Планирано одржано планирано одржано  планирано одржано планирано одржано 

Српски језик  136 137 136 137 136 137 136 136 

Енглески језик 68 68 68 68 68 68 68 68 

Ликовна 
култура 

34 34 34 34 34 34 34 34 

Музичка 
култура 

34 34 34 34 34 34 34 34 

Историја 68 68 68 68 68 68 68 67 

Географија 68 68 68 69 68 68 68 69 

Физика 68 65 68 64 68 64 68 63 

Математика 136 136 136 136 136 136 136 136 

Биологија 68 66 68 67 68 67 68 67 

Хемија 68 68 68 68 68 68 68 68 

Техничко и 
информатичко 
образовање 

68 68 68 68 68 68 68 68 

Физичко 
васпитање 

68 69 68 64 68 69 68 67 

Француски 
језик 

68 68 68 68 68 68 68 68 

Руски језик 68 68 68 68 68 68 68 68 

Чос 34 36 34 38 34 37 34 36 

Верска настава 34 34 34 34 34 34 34 34 

Грађанско 
васпитање 

34 34 34 34 34 34 34 34 

Информатика и 
рачунарство 

34 34 34 34 34 33 34 34 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ДОДАТНЕ, ДОПУНСКЕ И ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ 

Име и презиме 

наставника 
Додатна настава Допунска настава 

Припрема за 

такмичење 

Жика Русимовић 17 19 19 – припремни рад 

Горан Бандовић 16 16 18 

Милосав Стојановић / / 24 

Снежана Стојановић / / 24 

Весна Стојковић 16 16 / 

Милена Станковић 30 35 16 

Индира Станковић 36 42 18 

Саша Илић 33 32 11 

Слађана Митић 15 15 / 

Марина Ристић Трајковић 11 11 20 

Весна Продановић 34 37 22 

Драгана Јањић / / 40 

Милица Митић 18 18 18 

Славица Стојановић 28 16 5 

Негован Митић 36 36 36 

Сузана Поцевски 18 18 18 

Весна Костић 36 36 / 

Гордана Андрејевић 16 16 / 

Драгана Златановић 34 33 18 

Невенка Арсић 11 13 / 

Бранислав Здравковић 32 31 14 

Милена Декић 18 18 17 

Стојан Тасић 14 12 / 

Милица Стошић 31 31 / 
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СПИСАК НАГРАЂЕНИХ УЧЕНИКА  

Ликовни окружни конкурс „Подржи дојење – оснажи родитеље, сада и у будуће“ 

Ученик 
Разред и 

одељење 
Награда Учитељ 

Дуња Трајковић 3/1 1. награда  Драган Јовановић 

Стеван Стојковић 4/3 2. награда Љиљана Поповић 

Александра Алексић 3/1 похваљен рад Драган Јовановић 

Ликовни окружни конкурс „Правилна исхрана - доступна и приступачна свима. 

За свет без глади” 

Ученик 
Разред и 

одељење 
Награда Учитељ 

Павле Арсић 4/1 похваљен рад Снежана Николић 

Андријана Стојановић 3/3 похваљен рад Љиљана М. Димитријевић 

Ликовни општински конкурс „Безбедност у саобраћају“ 

Ученик 
Разред и 

одељење 
Награда Учитељ 

Јована Милановић 4/1 1. место Снежана Николић 

Ликовни општински конкурс „У сусрет Божићу – у сусрет породици“ 

Ученик 
Разред и 

одељење 
Награда Учитељ 

Дуња Трајковић 3/1 похвала  Драган Јовановић 
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Најбољи сценски приказ 

ОШ „Ј. Ј. Змај“ Врање, приказ „Велика породица“ награђен је за духовитост и 

најбољу женску улогу, улога баке.  

Ликовни или литерарни конкурс Врањска црква: 

Ученик 
Разред и 

одељење 
Награда Наставник  

Елена Стојковић 7/3 3. место  Милица Митић 

Литерарни конкурс „Дани града Врања“: 

Ученик 
Разред и 

одељење 
Награда Наставник  

Елена Стојковић 7/3 3. место  Милица Митић 

Литерарни конкурс „Новогодишња чаролија“: 

Ученик 
Разред и 

одељење 
Награда Учитељ/наставник  

Војин Петковић 2/1 1. место Драган Накић 

Викторија Поповић 4/1 2. место Снежана Николић 

Анђелина Спирић 6/3 2. место Милица Стошић 

Ликовни конкурс „Новогодишња чаролија“: 

Ученик 
Разред и 

одељење 
Награда Учитељ/наставник  

Катарина Цветковић 1/2 ПБ креативни рад Катарина Николић 
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Ликовни конкурс „Најлепша мама на свету – моја мама“: 

Ученик 
Разред и 

одељење 
Награда Учитељ/наставник  

Нина Анђелковић 3/1 2. место Драган Јовановић 

 Математика општинско такмичење: 

Ученик 
Разред и 

одељење 
Награда Учитељ/наставник  

Беба Алексић 6/4 2. место Бранислав Здравковић 

Теодора Петровић 6/2 3. место Бранислав Здравковић 

Андреј Ристић 5/2 похвала Бранислав Здравковић 

Јована Милановић 4/1 2. место Снежана Николић 

Павле Арсић 4/1 похвала Снежана Николић 

Павле Мишић 3/1 2. место Драган Јовановић 

Дуња Трајковић 3/1 похвала Драган Јовановић 

Никола Ивановић 3/1 похвала Драган Јовановић 

 Математика окружно такмичење: 

Ученик 
Разред и 

одељење 
Награда Учитељ/наставник  

Јована Милановић 4/1 1. место Снежана Николић 
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Физика општинско такмичење: 

Ученик 
Разред и 

одељење 
Награда Учитељ/наставник  

Беба Алексић 6/4 1. место Гордана Андрејевић 

Новак Ђорђевић 6/4 2. место Гордана Андрејевић 

Василија Василева 6/2 похвала Гордана Андрејевић 

Енглески језик општинско такмичење 

Ученик 
Разред и 

одељење 
Награда Учитељ/наставник  

Братислав Стојковић 8/4 3. место Слађана Митић 

Огњен Јовић 8/3 3. место Слађана Митић 

ТИТ општинско такмичење: 

Ученик 
Разред и 

одељење 
Награда Учитељ/наставник  

Марко Горановић 5/2 1. место Милосав Стојановић 

Никола Манић 6/4 1. место Милосав Стојановић 

Теодора Михајловић 8/2 2. место Снежана Стојановић 

Лука Недељковић 6/4 3. место Драгана Јањић 

Урош Станковић 6/2 3. место Милосав Стојановић 

Душан Кљајић 8/4 3. место Снежана Стојановић 
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На националном математичком такмичењу „Мислиша“, освојена су следећа 

места: 

Ученици 1/1: 

 1. Ђорђевић Павле – II награда 

 2. Митић Јована – II награда 

 3. Станковић Николина – II награда 

 4. Стојановић Аделина – III награда 

 5. Митић Василије – похвала 

 6. Стаменковић Павле – похвала 

 7. Трајковић Матеј – похвала 

 Ученик 3/1: 

Мишић Павле – похвала на такмичењу 

 

Републичко такмичење „Читалићи“ из српског језика: 

8/2 Меланија Спирић – 2. место 

Градско такмичење у стрељаштву: 

1. Вељко Стојилковић 

Општнско такмичење из стрељаштва: 

6/3 Вељко Стојиљковић – 1. место на општинском такмичењу 

 

Екипна такмичења: 

- Мали фудбал (мушка екипа) – 3. место 

- Одбојка (мушка и женска) – 3. место 

- Кошарка (мушка екипа) – 3. место 

Општинско такмичење у одбојци – пионирке – 3. место 

1. Сара Стоилковић 8/2 

2. Анастасија Каранфиловић 8/4 

3. Миона Митић 8/4 

4. Наталија Вучковић 8/3 
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5. Ања Миленковић 6/2 

6. Софија Стојменовић 6/2 

7. Нађа Јанчић 8/4 

8. Нина Ристић 7/4 

9. Нина Стаменковић 7/2 

Општинско такмичење у одбојци – пионири – 3. место 

1. Ђорђе Антић 8/4 

2. Богдан Стојковић 8/4 

3. Лука Недељковић 8/4 

4. Војин Крстић 8/4 

5. Алекса Здравковић 8/3 

6. Андрија Стојковић 8/3 

7. Братислав Стојковић 8/4 

8. Деспот Спасић 8/2 

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНИМ ЕКСКУРЗИЈАМА И ИЗЛЕТИМА И ПОСЕБНИМ 

ПРОГРАМИМА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

У току школске 2019/2020. године због ванредне ситуације проглашене 16. марта 

2020. године, реализована је само екскурзија за ученике 8. у периоду од 27 - 29.10.2019. у 

Западној Србији.  

Реализовани су садржаји посебних програма образовно-васпитног рада у периоду 

од 2.9.2019. до 16.3.2020: Програм професионалне оријентације, Програм здравствене 

превенције, Програм превенције болести зависности и малолетничке делинквенције, 

Програм спречавања дискриминације, пројекат Министарства унутрашњих послова 

„Безбедност ученика“ за ученике 4. и 6. разреда: 

- часове одељењског старешине и одељењске заједнице; 

- ангажовање стручне службе (индивидуални и групни рад са ученицима и 

родитељима); 

- предавања и трибине у сарадњи са институцијама као што су: Завод за заштиту 

здравља, Завод за тржиште рада, Полицијска управа, Виши суд, радио и телевизијске 

станице и сл.  

Пружана је помоћ од стране директора и стручних сардника свим наставницима 

давањем упутстава за попуњавање: дневника рада - А и Б, Матичне књиге и др. 

документације.  

Значајна пажња посвећена је праћењу активности предвиђених Школским 

развојним планом. Директор и стручни сардници посетили су 35,15% часова, са циљем 

утврђивања примене предложених мера за побољшање успеха и доследности у 

реализацији циљева зацртаних Школским развојним планом, (обрада садржаја на начин 
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који обезбеђује учешће ученика у активностима, учење и примеу наученог у новим 

ситуацијама, развој компетенција ученика, побољшање релације наставник-ученик и 

ученик-наставник, као и подстицање извођење што је могуће већег броја ваннаставних 

активности).  

Реализовани су угледни часови, припремљени у сарадњи са стручним активима и у 

договору са наставницима. Направљен је избор атрактивних садржајима и имплементиран 

кроз наставне јединице. Садржаји из области права детета су такође реализовани кроз 

наставне садржаје на начин који обезбеђује учење и примену у свакодневним ситуацијама. 

Извођењу угледних часова присуствовали су наставници, стручни сарадници и директор 

школе. После сваког посећеног часа, обављана је анализа и евалуација остварености 

стандарда и индикатора. Дате су препоруке за унапређивање рада. План реализације 

угледно/огледних часова је током непосредне наставе, све до почетка наставе на даљину, 

реализован у складу са месечном динамиком. 

Организоване су посете установама културе, спорта, часови у приоди и 

библиотеци.  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020.  

У току школске 2019/2020. године Ученички парламент реализовао је 8 састанка. 

Први састанак УП одржан је 11.10.2019. на коме је : 

- Конституисан УП за шк. 2019/2020.  

- Изабрано је руководство УП за 2019/2020.  

- Размотрен је Годишњи план рада Ученичког парламента за шк. 2019/2020. 

Коордимнатор УП је образложио представницима УП које су дужности и обавезе 

председника УП, потпредседника, секретара и благајнка.  

- Изабрани су представнци УП за учешће у раду органа, тимова и Стручнх актива 

школе. Координатор УП је упознао чланове УП о обавезама и одговорностима 

учесника у раду органа, тимова и Стручнх актива школе.  

- Представници УП упознати су и разматрали су : ГПРШ за 2019/2020, Развојни 

план школе за период 2019/2024, Извештај о самовредновању рада школе за 

2018/2019, Извештај о раду школе за 2018/2019, Измене и допуне Школског 

програма за период од 2018/2022.  

Други састанак Ученичког парламента одржан је 18.10.2019. и на овом састанку 

координаторка је са члановима УП разговарала о предстојећој обуци чланова УП који 

желе да прођу обуку за вршњачке едукаторе из програма Водича за одељењске старешине 

и вршњачке едукаторе. Задатак обучених вршњачких едукатора биће да реализују програм 
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са обуке за своје вршњаке како би их информисали о партиципацији ученика на нивоу 

школе као у циљу превенцијије вршњачког насиља и дискриминације.  

Трећи састанак УП реализован је 26.12.2019. На овом састанку чланови УП 

упознати су са анализом успеха, дисциплине и похађања ученика на крају првог 

класификационог периода. На састанку су предложене мере за побољшање успеха, 

дисциплне и похађање наставе: 

- Више времена посветити учењу и савладавању наставних програма  

- Тражити додатна објашњења од наставнка, уколико постоје нејасноће при учењу 

- Тражити повратне информације од наставика који су критеријуми оцењивања 

како би ученици могли да поставе себи циљеве за напредовање у учењу  

- Да наставници редовно реализују часове допунске и додатне наставе  

- Да ученици редовно похађају часове допунске и додатне наставе 

- Да наставнци укључују ученике у ваннаставне активности како би стекли 

самоуздање и показали своја интересовања и способности 

У току децембра месеца 2019. УП организовао је игранку за ученике 7. и 8. разреда 

Обуке представника УП за вршњачке едукаторе, реализована је 30.01.2019. На 

обуци је учествовало 10 представика УП. На обуци је договорено да у току другог 

полугошта шк. 19/20. вршњачки едукатори реализују радионице у одељењима где постоје 

проблеми у понашању ученика.  

У циљу обележавања Међународног дана борбе против вршњачког насиља (27. 

фебруар) а на основу плана превентивних активности заштите од насиља и 

дискриминације које се реализује у нашој школи, 27.2.2020. у одељењима 5. разреда 

реализована је завршна радионица : Вршњачка подршка у заштити ученика од насиља и 

дискриминације.  

У првој фази, ученици су учествовали у радионици: Врсте и нивои насиља и 

механизми заштите од насиља и дискриминације а у циљу препознавања ситуација насиља 

и дискриминације као и унутрашњих и спољашњих механизама заштите. Ученици су 

стицали вештине и знања да препознају насилне ситуације и да граде ставове и уверења о 

последицама вршњачког насиља.  

У другој фази, учениц су тимски писали сценарија о ситуацијама вршњачког 

насиља које су препознали као најприсутније у школи – циљ ове радионице био је да 

установимо ефекте претходно реализованих радионица: да ли су ученици стекли вештине 

препознавања и изградили своје ставове и вредности према ситуацијама вршњачког 

насиља 

У трећој фази (27. фебруара) реализована је завршна радионица симулације 

насилни ситуација по сценарију и позитивна решења насталих ситуација вршњачког 

насиља коришћењем механизама заштите.  
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Постигнути исходи: 

- Ученици препознају ситуације вршњачког насиља 

- Разликују безбедно од небезбедног, пожељно од непожељног понашања 

- Исказују своје мишљење у вези вршњачког насиља 

- Партиципирају у решавању проблема 

- Критички просуђују лош утицај вршњачког насиља на развој ученика 

- Праве разлику између дговорног и неодгооврног понашања у школи 

- Препознају које поступке могу да спроводу у заштити својих права и права 

вршњака 

- Схватају да могу да штите своја права на начин који не угрожава друге и њихова 

права 

Ефекте примењени радионица анализираћемо након извесног периода.  

На четвртом састанку Ученичког парламента, одржаном 28.2.2020. године, 

представници парламента информисани су о анализи успеха и дисциплине ученика на 

крају другого класификационог периода а између осталог, разговарали су о ученицима 

наше школе Слађани Мишић (7/2) и Милану Мишићу (6/1) који живе у веома тешким 

материјалним условима.  

 Донели смо закључак да покренемо хунаманитарну акцију у коју би укључили све 

ученке наше школе од 1. - 8. разреда са добровољним прилозима. Прилоге би прикупљале 

представници УП а предлажемо да нас подрже и наставници школе и укључе се у акцију. 

Хуманитарна акција би трајала од 2.3 - 6.3.2020. Такође је потекла ницијатива о 

одржавању хуманитарне журке, где би повећали цену улазнице на 100 динара и позвали 

представнике парламената из ОШ „Светозар Марковић“ у Врању и ОШ „Вук Караџић“ из 

Врања.  

Осим ове акције, УП би у току априла месеца органзовао хуманитарне спортске 

сусрете где би учесници плаћали тимску котизацију.  

По питању успеха и дисциплине чланови УП су донели предлог мера за 

побољшање успеха и дисциплине: 

 Ученици који нередовно похађају наставу имају велики број недовољних оцена- 

потребно је на часу одељењског старешине разговарати о тим проблемима и 

пружити подршку вршњацима да редовно похађају наставу и помоћи им да лакше 

савладају одређене области предвиђеног програма.  

Пети састанак ученичког парламента одржан је 10.03.2020. са следећом тачком 

дневног реда: Мере заштите од вирусних инфекција  
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По првој тачки, координатор је обавестила чланове да је школа добила од МПНТР 

здравстевене препоруке у циљу спречавања ширења инфекције и да су ученици обавезни 

да се придржавају следећих мера зашите: 

 Редовно прање руку 

 Недодиривати неопранм рукама очи, уста и нос 

 Не размењивати храну и не користити исте чаше и флшице за воду 

 Употребљене папирне марамице и убрусе редовно одлагати у корпе за смеће 

 Одложити све заказане прославе и дружења 

 Редовно одржавати личну хигијену и одржавати школски простор  

 Редовно проветравти учионице 

Након дискусије, закључак УП је био: Написати обавештење за све ученике и 

информисати их о мерама заштите 

Шести састанак Ученичког парламента одржан је 08.04.2020. године на платформи 

Гугл учионице, са следећим тачкама дневног реда : 1. Давање мишљења о избору 

уџбеника за школску 2020/21. 2. Анкета за ученике о учењу на даљину. 

 На платформи Гугл учионице, 06.04.2020, координаторка УП је поставила списак 

уџбеника за 2, 3, 6 и 7. разред и дала инструкције члановима УП да прегледају списак 

предложених уџбенка од стране Стручних већа и да дају своје предлоге за одређене 

уџбенике, са предложене листе, за које сматрају да добро обрађују садржаје лекција, да су 

разумљиви и да ће из њих моћи да уче њихови вршњаци. 08.04.2020. чланови УП дали су 

своје мишљење, на платформи Гугл учионице, о предложеним уџбеницима и потврдили 

предложену листу уџбеника, без икаквих замерки. Што се тиче онлајн анкете за ученике, 

која се односи на учење на даљину, ученици су су допунили анкету са још два питања и 

сложили се да анкета може да се примени за ученике од 5 - 8. разреда.  

Седми састанак Ученичког парламента одржан је 29.04.2020. године са следећим 

дневним редом: 1. Аналза успеха и понашања ученика на групама и платформама за учење 

на даљину, после 3. класификационог периода 2. Анализа онлајн упитника за ученике 

наше школе о учењу на даљину 3. Предлог мера за побољшање напредовања у учењу и 

понашању у ванредној ситуацији 4. Анализа постигнутих резултата на пробном завршном 

тесту за ученке 8. разреда 

Ученици су на платформи за учење на даљину добили анализу успеха ученика и 

понашања на платформама за учење и након тога су дали своје мишљење, остављањем 

коментара. Сви чланови се слажу да им је учење на даљину омогућило да лакше 

савладавају неке области учења јер су их парцијално обнављали и добијали вежбе и 

задатке, уз упутства и повратне информације наставника. Такође, наводе да постоји 

одређени, мањи број наставника, који нису редовно задавали задатке, нити давали 
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појашњења, након одгледаних часова на РТС3. У тим ситуацијама, највише су се 

ослањали на подршку вршњака. Задовољни су тренутим формативним оцењивањем од 

стране великог брја наставника, за које сматрају да су реални у процени знања и да су пре 

сваке вежбе и задатака наглашавали да ће проценити задатак и објашњавали критеријуме 

формативног оцењивања. Сматрају да су се скоро сви ученици добро снашли на 

платформама за учење и да нису имали великих техничких проблема и препрека у раду и 

савладавању градива.  

Што се понашања ученика на платформама за учење тиче, сматрају да су била 

појединачна непримерена понашања али да су наставници одмах одреаговали и спречили 

такву врсту понашања. За електронско насиље, у току учења на даљину, нису обавештени 

и нису приметили ни једну ситуацију кршења права детета.  

 Чланови Ученичког парламента упознати су са анализом упитника за ученике о 

учењу на даљину и сматрају да су одговори показали да је настава на даљину у нашој 

школи била ефикасна, да су се наставници пуно трудили да помогну ученицима у 

савладавању градива и да је велики број ученика озбиљно и одговорно приступио овом 

виду учења. Што се обавеза и задужења тиче, нису приметили велику разлику у броју сати 

које су проводили при оваквом виду учења у односу на устаљени начин реализације 

образовно – васпитног рада. Ефекти оваквог вида учења били су очигледни у области 

унапређивања међупредметних компетенција ученика за целоживотно учење, вештине 

комуникације, рада са подацима и информацијама, дигиталних кмпетенција и вештина 

сарадње, јер овакав начин рада је пре свега захтевао постизање договора о заједничком 

раду и ангажовање у реализацији постигнутих договора.  

Што се унапређивања мера за напредовање у учењу тиче, чланови парламента су 

предложили вршњачку подршку као механизам који може јако да допринесе мотивисању 

вршњака у савладавању градива и постизања бољег успеха и напредовања у учењу. За 

упознавање бонтона о понашању на платформама за учење, чланови УП су предложили да 

наведени бонтон буде подељен у групама и свим платформама за учење од стране 

одељењских стрешина.  

 У оквиру анализе постигнутих резултата на пробном завршном тесту за ученике 8. 

разреда, чланови УП, представнци 8. разреда, сматрају да им је овај тест омогућио да 

процене своја знања и да увиде који су им недостаци у учење у појединим областима, 

појединих предмета. Самопроцена ће им омогућити да поставе себи циљеве у даљем 

учењу и напредовању а садашњи резултати би се могли проценити као добри. Навели су 

да је мањи број ученка имао техничких проблема да приступе платформи за израду теста. 

О резултатима тестирања дискутују са предметним наставницима и одељењским 

стрешинама.  
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Осми састанак Ученичког парламента одржан је 8.6.2020. на платформи Гугл 

учионица, са следећим дневним редом: 1. Мишљење Ученичког парламента о ђаку 

генерације 2. Мишљење Ученичког парламента о спортисти генерације  

Чланови УП једногласно су дали своје мишљење да ђак њихове генерације буде 

Вук Обрадовић, ученк 8/4 одељења. У образложењу свог мишљења истакли су да је Вук 

добар друг који пружа подршку својим вршњацима у различитим школским ситуацијама и 

да је имао јако добре резултате на такмичењима из многих предмета. Осим тога он има 

одличан успех из свих предмета од 5. до 8. разреда и из године у годину постојано је 

напредова у учењу из свих наставних предмета. Чланови Ученичког парламента дали су 

предлоге за спортисте генерације: Михајло Арсић 8/3, Ђорђе Антић 8/4 и Деспот Спасић 

8/2. Након дискусије, коначно мишљење Ученичког парламента је да за спортисту 

генерације предлажу Ђорђа Антића који је постизао велике успехе у оквиру екипног 

спорта – одбојка, претходних година, а и ове школске године.  

 Координатор,  

 Весна Станковић 

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА, ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ, 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УСТАНОВАМА, ЗАЈЕДНИЦАМА И СЛУЖБАМА 

1. Сарадња са Заводом за јавно здравље у Врању, 20. 09.2019. Ученици 3. разреда 

учествовали су на конкурсу:“ ПОдржи дојење- оснажи родитеље сада и у будуће “ 

2. Сардња са Црвеним крстом у Врању – учешће у хуманитарној трци - „Трка за 

срећније детињство“ 

3. Сарадња са Заводом за јавно здравље у Врању, 01.10.2019. Учешће ученика од 1. до 

4. разреда на конкурсу „Правилна исхрана доступна свима за свет без глади“ 

4. У сарадњи са Туристичким савезом Града Врања, ученици 4. разреда учествовали у 

креативној радионици а поводом Дечје недеље, 11.10.2019. 

5. Сарадња са Дечјим савезом Града Врања у оквиру Дечје недеље 

07.10.2019: године 

- отварање Дечје недеље књижевним маскембалом „Мој омиљени књижевни лик“ - 

учествовали ученици од 1. - 4. разреда 

- 3/1 одељење је учествовало у сценском приказу „Љутито мече“ 

- 4/1 учествовало у сценском приказу „Цмок и Грок“ 

-  

08.10.2019: године 

- Кредом на асфалту „Све дечје стазе воде од игре до слободе“, учествовали ученици 

од 1. - 4. разреда 
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- „У туђим ципелама“, замена улога ученика и наставника од 1. -8. разреда 

09.10.2019: године 

- у Кросу учествовали ученци 2, 4, 6. и 8. разреда, а ученици 1, 3, 5 и 7. разреда 

учествовали у спортским сусретима „Имам право да живим срећно и здраво“ 

- Ученици 7. разреда учествовали у радионици „Да дете свако ужива овако“, 

реализовала наставница биологије Индира Станковић 

- Ученици свих разреда пратили пројекцију филма „Деца уче своја права“- филм су 

режирали представници УП заједно са проф. српског језика Весном Продановић 

- Деца из ПУ „Наше дете“ из Врања, посетили су наше ученике 2. разреда и имали 

заједничке активности под називом „Деца деци“ 

10.10.2019: године 

- сви разреди су реализовали акцију „Озеленимо наше холове“ 

- реализована радионица под називом „Имам право...“, учествовали ученици 7. 

разреда, реализовала наставница математике Милена Станквић 

- Ученици 4. разреда посетили градску библиотеку „Бора Станковић“ у Врању 

- Радионица ИКТ и права детета, реализовао наставник Милосав Стојановић и 

библиотекарка Славица Здравковић са ученицима 6. Разреда 

11.10.2019. године 

- Квиз о парвима детета - учествовали ученици 8. и 7. разреда, припремиле Славица 

Здравковић, Милена Станковић, Драгана Јањић и Индира Станковић 

- Проглашење и награђивање најуспешнијих ликовних и литерараних радова на тему 

„Да дете свако ужива овако“ (учествовали ученици од 1. - 8. разреда) – Сузана 

Поцевски, професор српског језика, Ана Анђелковић, проф. српског језика и 

Драган Максић, проф. ликовне културе 

6. Сардања са ПУ Врање на реализацији Акционог плана транзиције за ученике са 

једног образовног нивоа на други,  

7. Сарадња са Заводом за јавно здравље у Врању, 11.10.2019. Представници ове 

установе одржали предавање за ученике 2. и 3. разреда на тему: „Правилна исхрана и 

болести прљавих руку“ 

8. 25.10.2019. припадници МУП-а одржали предавање о безбедности деце у 

саобраћају за 4. разред 

9. Сардања са Црвеним крстом у Врању ради организовања одласка деце из 

осетљивих група на опоравак на Бесну кобилу, децембар, 2019.  

10. Сардања са компанијом Sport Vision у вези среконструкцијом спортске сале, 

октобарr, 2019.  
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11. Срадња са МПНТР- у оквиру пројекта „2000 дигиталних учионица“ добијена је 

опрема за 5 наставника (пројектор, држач пројектора и лап топ), октобар 2019. године. 

12. Сарадња са Националном службом за запошљавање у обезбеђивању донације 

неонских светала 

13. Сардања са организацијом „Хелп“ у вези донације ранчева за децу слабог 

материјалног стања 

14. Сарадња са Удружењем Nexus у вези аплицирања за модел школу у области 

права детета  

15. Сардања са МПНТР у вези опремања 3 учионице новим намештајем, путем 

пројеката, децембар, 2019. године 

16. Сарадња са Националном службом за запошљавање и ангажовање 1 

приправника разредне наставе - јануар, 2020. године 

17. Сардања са Регионалним центром за таленте у вези литерарног конкурса 

поводом Дана Града Врања, јануар, 2020. (наша ученица из 7. Разреда је освојила 1. место) 

18. Сарадња са ЈП за Урбанизам и изградњу и ЈУП-ом у вези плана превентивних 

мера и реконструкције електро инсталације у школи, јануар, 2020.  

19. Сарадња са руском железницом (РЖД Интернешнл) у обезбеђивању пакета за 

ученике поводом Дана Св. Саве, . јануар, 2020. године 

 20. Сарадња са Саветом за безбедност саобраћаја и Агенцијом за безбедност 

саобраћаја ради дефинисања улоге, задатака и обавеза у свим фазама пројекта 

„Пажљивкова смотра“, јануар, 2020. године 

21. Сардања са школском управом Лесковац у вези учешћа наставника и стручних 

сарданика на обуци о подршци ученицима у превентивним активностима и ситуацијама 

насиља, децембар, 2019 - јануар, 2020. године 

22. Сардања са Повереником за информације од јавног значаја- заштита података о 

личности, јануар, 2020. године 

23. Сардања са Удружењем Игора Јурића, реализација трибине „ Безбедност деце- 

одговорнст свих нас“ - 15.12.2019. године 

24. Сарадња са Канцеларијом за ромска питања - допуњен списак ромских ученика 

ради редовног похађања наставе 

25. Промоција и учешће на конкурсима Центра за таленте 

26. Срадња са локалном самоуправом у вези учешћа у хуманитарним акцијама 

27. Сарадња са Центром за социјални рад у Врању у вези пружања подршке и 

остваривања прав ученика из осетљивих група, током године 
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28. Сардања са ПУ Врање у вези превентивних и инрервентних мера у ситуацијама 

насиља у породици ученика, током године 

29. Сарадња са Менталним здрављем Дома здравља у Врању у вези пружања 

подршке ученицима који имају психичких проблема, током године 

Сардања са родитељима 

- Индивидуални разговори – током школске године 

- Групни разговори - родитељски састанци  

- Предавање за родитеље о сарадњи породице и школе  

- Анкета за родитеље о  реализацији наставе на даљину 

- Учешће родитеља у пројектима школе  

- Учешће родитеља у раду тимова и Савета родитеља 

ИЗВЕШТАЈ О УСПЕХУ И ВЛАДАЊУ УЧЕНИКА 

АНАЛИЗА УСПЕХА, ДИСЦИПЛИНЕ И ПОХАЂАЊА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 

2019/20.  

На седници Наставничког већа одржаној поводом краја школске године за ученике 

1 - 8. разреда, константован је следећи успех: 
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БРОЈ НОСИОЦА ВУКОВИХ И ПОСЕБНИХ ДИПЛОМА 

Разред и одељење Вукова диплома Посебне дипломе 

8/1 1 5 

8/2 4 21 

8/3 3 15 

8/4 10 45 

Укупно: 18 86 
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I 43,6 56,4 98,7 1,3 / / / / / / / / / 

II 51,4 48,6 97,2 2,8 90,3 5,6 1,4 0 97,2 0 0 0 0 

III 50 50 95,3 4,7 87,5 6,3 1,6 0 95,3 0 0 0 0 
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На крају школске 2019/2020. године у 1. разреду је 78 ученика (44 девојчице и 34 

дечака), од којих су 77 позитивно положили разред и један ученик је неоцењен. 

Оправданих изостанака је укупно 2017 а нерешених 827 (један ученк у 1/3 који не похађа 

редовно наставу) 

У другом разреду је укупно 72 ученика (35 девојчица и 37 дечака). Позитивно је 

оцењено 70 ученика и 2 ученика су неоцењена. Што се успеха тиче – 65 ученика је 

одличних ученика, 4 су врлодобра и 1 је добар. Оправданих изостанака је 2265 а 

нерешених 1712 (у 2/2 два ученика нису похађала наставу). Средања оцена успеха је 4,88. 

По ИОП-у 1 образују се 2 ученице, једна из 2/2 и једна из 2/3, а по ИОП-у 2 – једна 

ученица у 2/3.  

У 3. разреду је 64 ученика (32 девојчице и 32 дечака), од којих је 61 ученик 

позитивно оцењен и 3 ученика су неоцењена (3/1 -2 ученика и у 3/3 -1 ученик). Одличних 

је 56 ученика, врлодбра су 4 и добар 1. Средња оцена разреда је 4,86. Укупно је 1514 

оправданих изостанака, 1476 је нерешених. По ИОП-у 1 образује се један ученик и по 

ИОП-у 2 – једна ученица у 3/3 одељењу.  

У 4. разреду је 80 ученика (38 девојчице и 42 дечака), од којих је 79 позитивно 

оцењених и 1 неоцењен (4/3 одељења), 71 одличних ученика, врлодобрих 6 и 2 добра. 

Оправданих изостанака је 1621, нерешених 768, средња оцена успеха је 4,77.  

Од 1 - 4. разреда је укупно 294 ученика, девојчица 149, дечака 145. У петом разреду 

је 78 ученика од којих је 77 описно оцењених а један ученик није похађао наставу. Од 2. 

до 4. разреда укупно је 216 ученика Одличних је 192, врлодобрих 14, добрим успехом су 

положила 4 ученика и 6 је неоцењених. По ИОП-у се образују 5 ученика. Број оправданих 

изостанака је 7417 а нерешених 4783. Средања оцена од 1. - 4. разреда је 4,83 

У 5. разреду је 57 ученика (25 девојчица и 32 дечака). Сви су оцењени позитивним 

успехом, 36 је одличних ученика, 17 врлодобрих и 4 ученика су положила добрим 

успехом. По ИОП-у 1 се образује 5 ученика. Оправданих изостанака је 3469, неоправданих 

16. Средња оцена успеха 5. разреда је 4,45.  

У 6. разреду је 85 ученика (52 девојчице и 33 дечака). Сви су позитивно оцењени, 

одличних је 65, врлодобри је 16, са добрим успехом су положила 4 ученика. По ИОП-у 1 

се образују 6 ученика. Средања оцена успеха разреда је 4,54. Оправданих изостанака је 

4454, неоправданих је 28.  

У 7. разреду је 83 ученика (42 девојчице и 41 дечак). 82 ученика је оцењено и 1 је 

неоцење у 7/1 одељењу. Са одличним успехом положило је 49 ученика, врлодобрих је 26 и 

добрих је 7. Средања оцена разреда је 4,29. ОПравданих изостанака је 5738, неоправданих 

103 и нерешених 1942. По ИОП-у 1 образују се 10 ученика. Средања оцена успеха од 2 - 7. 

разреда је 4,63.  
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У 8. разреду је 83 ученика (39 девојчице и 44 дечака), оцењених је 83. Одличним 

успехом је положило 42 ученика, врлодобрим 34 и 7 је добрих. Вуковом дипломом је 

награђено 17 ученика. По ИОП-у 1 се образовало 2 ученика и по ИОП-у 2 – 2 ученика. 

Оправданих изостанака је 5314 а неоправданих 186. Средња оцена у 8. разреду је 4,31. 

Средања оцена од 2-8. разреда је 4,58.  

Број ученика добитника „Вукове дипломе“ је 18.  

Од 5. до 8. разреда је укупно одличних 192 ученика, врлодобрих 93, добрих 22 и 1 

ученик је неоцењен.  

Укупно је 8 неоцењених ученика од 1 - 8. разреда који су упућени на полагање 

разредног испита у јунском року (6 - 8.6.2020. ) Од 1 - 4. разреда је 7 неоцењени ученика а 

од 5 - 8. је 1 неоцењен учник.  

Од 1 - 8. разреда по ИОП-у се образује 34 ученика и то 30 по ИОП-у 1, а 4 ученика 

по ИОП-у 2.  

Укупно ученика од 1. до 4. разреда је 294 а од 5. до 8. разреда је укупно 308 

ученика. Тако да је укупно од 1. до 8. разреда 602 ученика.  

Нерешени изостанака од 1. до 4. разреда је 4136, а од 5. до 8. је 1942. Укупно 

нерешених изостанака од 1. до 8. разреда је 6078, оправданих изостанака је 18975, а 

неоправданих 333.  

 

УЧЕНИЦИ ДОБИТНИЦИ ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ 2020 

Разред и одељење Име и презиме Посебна диплома 

8/1 Матеја Стевановић физичко васпитање 

8/2 

Теона Илић 
српски језик 

музичка култура 

Деспот Спасић 

српски језик 

хемија 

биологија 

физичко васпитање 

Меланија Спирић 

српски језик 

хемија 

биологија 

историја 

8/3 Огњен Јовић 
српски језик 

енглески језик 
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8/3 

Михајло Павловић 
музичка култура 
 

Лука Стојановић 
српски језик 

ликовна култура 

Алекса Здравковић физичко васпитање 

8/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миљана Аритоновић 

ликовна култура 

француски језик 

физичко васпитање 

Марко Митровић 
географија 

физичко васпитање 

Вук Обрадовић 

енглески језик 

хемија 

физичко васпитање 

биологија 

историја 

ТИО 

Ива Спасић 

биологија 

српски језик 

физичко васпитање 

Богдана Стаменковић 

српски језик 

музичка култура 

француски језик 

физичко васпитање 

Петар Станисављевић 
музичка култура 

физичко васпитање 

Андреа Стојиљковић 

историја 

француски језик 

физичко васпитање 

Братислав Стојковић енглески језик 

Катарина Златановић 

хемија 

биологија 

ТИО 

српски језик 

историја 

музичка култура 

Јана Николић српски језик 
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Вук Обрадовић 8/4 – УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ 2020. ( одличан успех, примерно 

владање, добитник Вукове дипломе и добитник посебних диплома из енглеског језика, 

хемије, биологије, историје, ТИО и физичког васпитања) 

Деспот Спасић 8/2 - спортиста генерације 2020. 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАВРШНОГ ИСПИТА 

Школске 2019/20. године према календару активности за спровођење завршног 

испита, завршни испит - тест из српског (матерњег) језик одржан је 17. јуна, завршни 

испит – тест из математике одржан је 19. јуна и завршни испит - комбиновани тест 

(физика, хемија, историја, географија, биологија) одржан је 20. јуна. Ученици су ове 

године завршни испит полагали у 10 одељења, уз пођтовање мера безбедности, 

распоређених по 9 ученика у 9 учионица и 2 ученика у једној учионици, која су се 

образовала према индивидуалном образовном плану полагала су завршни испит по 

прилагођеном програму и под посебним условима. Укупан број матураната је 83. 

Према извештајима супервизора ЗИ је протекао без проблема и у складу са 

Стручним упутством.  

Од 83 ученика 8. разреда, сви ученици су полагали завршни испит и завршили 

основну школу. Укупан број носилаца дипломе „Вук Караџић“ је 18.  

 

Просечан број бодова на крају разреда: 

Просечан број бодова на крају шестог разреда је 16,78.  

Просечан број бодова на крају седмог разреда је 16,47.  

Просечан број бодова на крају осмог разреда је 17,33.  

Укупан просечан број је 50,58.  

Просечан број бодова на завршном испиту: 

Просечан број бодова на завршном испиту из математике је 7,43.  

Просечан број бодова на завршном испиту из матерњег језика је 7,17.  

Просечан број бодова на завршном испиту из математике је 10,81.  

Укупан просечан број бодова на завршном испиту је 25,41.  

 

Просечан укупан број бодова на нивоу школе је 77,28.   
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8/1 Српски језик Математика Комбиновани тест 

0 – 8 6 8 6 

8 – 15 11 9 9 

15 – 20 0 0 2 

 

 

 

8/2 Српски језик Математика Комбиновани тест 

0 – 8 7 5 2 

8 – 15 10 12 6 

15 – 20 4 4 13 
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8/3 Српски језик Математика Комбиновани тест 

0 – 8 3 4 0 

8 – 15 16 10 8 

15 – 20 1 6 12 

 

 

 

 

8/4 Српски језик Математика Комбиновани тест 

0 – 8 3 2 1 

8 – 15 14 16 4 

15 – 20 8 7 20 
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8. разред Српски језик Математика Комбиновани тест 

0 – 8 19 19 9 

8 – 15 51 47 27 

15 – 20 13 17 47 
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ЗАКЉУЧАК: 

 

Све активности планиране Годишњим планом рада школе су реализоване током 

непосредне наставе и током наставе на даљину.  

 

Настојало се и истрајало на систематском повећању мотивације ученика за учење: 

увођењем иновација у настави, осмишљавањем часова одељењске заједнице и одељењског 

старешине (радионице, групна дискусија), давањем простора за иницијативу ученика у 

погледу промена у организацији наставе и ваннаставних активности путем уважаваља 

смисаоних предлога Ученичког парламента, организовањем допунске и додатне наставе, 

подстицањем учествовања у различитим ученичким организацијама, секцијама, 

организованим сусретима са ученицима других школа и тромесечним информисањем о 

битним дешавањима у школи (похваљивање пожељних образаца понашања и постигнућа 

и указивање на пропусте и могуће начине њиховог превазилажења).  

Излазило се у сусрет потребама ученика за задовољењем базичних потреба, 

образовних и васпитних потреба  и очувања здравља, организовањем хуманитарних 

акција, чијим се прилозима омогућавало бесплатно примање ужине ученицима слабијег 

материјалног стања, посредовањем у случајевима дисфункционалних породица и 

укључивањем одговарајућих служби Центра за социјални рад; за рекреацијом - 

организовањем игранки, спортских тунира и надметања, за поштовањем личности 

(уважавањем њихових смислених предлога за измене организације школског живота, 

конструктивним посредовањем у сукобима на релацији ученик-ученик и ученик-

наставник), за афирмацијом (правовременим информисањем о такмичењима у 

организацији МПС-а, литерарним и ликовним тематима, омогућавањем учешћа великом 

броју заинтересованих ученика и организовањем додатних припрема за ова такмичења), за 

партиципацијом у животу и раду Школе (формирање ученичког парламента) и сл. Нисмо 

успели да реализујемо све излете, екскурзије и предвиђена такмичења из познатих разлога 

(проглашавање ванредног стања и реализација наставе на даљину, у периоду од 16. 03 - 

30. 05.2020. године). 

Систематски је подстицана аутономија наставника, креативност, али и лична и 

професионална одговорност у избору метода и садржаја рада, путем извештавања и 

анализа, наглашавања и истицања на седницама Наставничког и одељењских већа, на 

састанцима стручних актива и сл. Указивано је на предности тимског рада, нарочито 

позивањем на позитиван пример актива код којих је овакав облик рада заживео. 

Реализована је едукација наставника из многих наставно-научних области у организацији 

Министарства просвете и спорта Републике Србије.Организовани су многобројни сусрети 

учитеља са циљем размене искустава. Подстицано је и организовано извођење многих 

огледних часова, уз примену нове наставне технологије за заинтересоване чланове 
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стручних актива; Учитељима I разреда пружана је помоћ око описног оцењивањаи 

инклузивног образовања ученика са посебним потребама евидентираних у нашој школи.  

Учинило се доста на побољшању квалитета сарадње са родитељима (редовни и 

«тематски» родитељски састанци, индивидуални благовремени контакти одељењских 

старешина, у циљу информисања родитеља о напредовању ученика, саветодавни рад 

стручне службе, партиципација у одлучивању о важним питањима преко Одељењских 

савета и Савета родитеља школе, индивидуални саветодавни рад и други видови 

подршке).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Врању,  

Септембар, 2020. године 

 

 

 

          ПРЕДСЕДНИК                М. П.                ДИРЕКТОР 

   ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 

___________________________            ___________________________ 


	ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ
	Сви планови рада стручних органа школе:
	Планови рада управних органа школе:

	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ
	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА
	ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА РАЗРЕДНЕ И ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ
	ИЗВЕШТАЈ O РАДУ ДИРЕКТОРА

	ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА
	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПСИХОЛОГА ШКOЛЕ
	1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада
	2. Праћење реализације плана и програма васпитно образовног рада
	3. Сарадња са наставницима на унапређивању образовно- васпитног рада
	4. Рад са ученицима
	5. Аналитичко – истраживачи рад
	6. Рад и сарадња са родитељима
	7. Учешће у раду стручних органа и тимова школе
	8. Сарадња са надлежним институцијама, удружењима и локалном самоуправом
	9. Припрема за рад

	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА ШКOЛЕ
	ИЗВЕШТАЈ БИБЛИОТЕКАРА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА И ПРОГРАМА

	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА, СТРУЧНИХ ВЕЋА, АКТИВА И ТИМОВА
	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШОГ КОЛЕГИЈУМА
	ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ
	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ ГРУПА ПРЕДМЕТА
	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ДРУШТВЕНИХ ГРУПА ПРЕДМЕТА
	ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА УМЕТНОСТИ
	ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
	ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
	ИЗВЕШТАЈ ТИМА О САМОВРЕДНОВАЊУ РАДА ШКОЛЕ
	УВОД
	I ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ
	ПРИКАЗ АНАЛИЗЕ ОСТВАРЕНИХ СТАНДАРДА ПРИ ПОСЕТИ ЧАСОВИМА РЕДОВНЕ НАСТАВЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ
	РЕЗУЛТАТИ СПРОВЕДЕНЕ АНКЕТЕ ЗА НАСТАВНИКЕ КОЈА СЕ ОДНОСИ НА РАД УПРАВЕ ШКОЛЕ
	РЕЗУЛТАТИ СПРОВЕДЕНЕ АНКЕТЕ ЗА УЧЕНИКЕ КОЈА СЕ ОДНОСИ НА КВАЛИТЕТ НАСТАВЕ И УЧЕЊА У ШКОЛИ
	II ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
	4. 1. У ШКОЛИ ФУНКЦИОНИШЕ СИСТЕМ ПРУЖАЊА ПОДРШКЕ СВИМ УЧЕНИЦИМА
	4. 2. У ШКОЛИ СЕ ПОДСТИЧЕ ЛИЧНИ, ПРОФЕСИОНАЛНИ И СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ УЧЕНИКА
	4. 3. У ШКОЛИ ФУНКЦИОНИШЕ СИСТЕМ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА И УЧЕНИЦИМА СА ИЗУЗЕТНИМ СПОСОБНОСТИМА

	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
	ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИKА ОД  ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
	ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
	ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ
	ИЗВЕШТАЈ ТИМА ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ПРАВА ДЕТЕТА
	ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ
	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЕКОЛОШКЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕСТЕТСКОГ УРЕЂЕЊА ШКОЛЕ
	ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ
	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА
	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ОСИПАЊА УЧЕНИКА
	ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ
	ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКАТА И УЧЕШЋА НА КОНКУРСИМА
	ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА

	ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ РАД
	ФОНД ЧАСОВА И ОПТЕРЕЋЕНОСТ УЧЕНИКА
	ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РЕДОВНЕ НАСТАВЕ
	РЕДОВНА НАСТАВА
	ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ДОДАТНЕ, ДОПУНСКЕ И ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ
	СПИСАК НАГРАЂЕНИХ УЧЕНИКА
	Ликовни окружни конкурс „Подржи дојење – оснажи родитеље, сада и у будуће“
	Ликовни окружни конкурс „Правилна исхрана - доступна и приступачна свима. За свет без глади”
	Ликовни општински конкурс „Безбедност у саобраћају“
	Ликовни општински конкурс „У сусрет Божићу – у сусрет породици“
	Најбољи сценски приказ
	Ликовни или литерарни конкурс Врањска црква:
	Литерарни конкурс „Дани града Врања“:
	Литерарни конкурс „Новогодишња чаролија“:
	Ликовни конкурс „Новогодишња чаролија“:
	Ликовни конкурс „Најлепша мама на свету – моја мама“:
	Математика општинско такмичење:
	Математика окружно такмичење:
	Физика општинско такмичење:
	Енглески језик општинско такмичење
	ТИТ општинско такмичење:
	На националном математичком такмичењу „Мислиша“, освојена су следећа места:
	Републичко такмичење „Читалићи“ из српског језика:
	Градско такмичење у стрељаштву:

	Општнско такмичење из стрељаштва:
	Општинско такмичење у одбојци – пионирке – 3. место
	Општинско такмичење у одбојци – пионири – 3. место


	ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНИМ ЕКСКУРЗИЈАМА И ИЗЛЕТИМА И ПОСЕБНИМ ПРОГРАМИМА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020.
	САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА, ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УСТАНОВАМА, ЗАЈЕДНИЦАМА И СЛУЖБАМА
	Сардања са родитељима
	ИЗВЕШТАЈ О УСПЕХУ И ВЛАДАЊУ УЧЕНИКА
	АНАЛИЗА УСПЕХА, ДИСЦИПЛИНЕ И ПОХАЂАЊА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2019/20.
	ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАВРШНОГ ИСПИТА


