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Република Србија 

ОШ « ИЛИЈА МИЛОСАВЉЕВИЋ КОЛАРАЦ » 

К О Л А Р И 

 

 

дел.број   
 

 

 На основу члана 119. Закона о основној школи ( Сл. гласник  РС  бр. 50/92 ),  

Школски одбор ОШ « ИЛИЈА МИЛОСАВЉЕВИЋ КОЛАРАЦ » КОЛАРИ, на својој 

седници од 15.09.2020.год. донео је следећу 

 

 

 

 

 

 

О Д Л У К У  

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ  

ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ 

 

 
 

 

1. Усваја се извештај о реализацији Годишњег плана рада Основне школе « 

Илија Милосављевић Коларац » Колари за школску 2019/2020. годину 

 

2. Извештај доставити Министарству просвете – одељење у Смедереву 
 

 

 

 

 

 

 

 

У Коларима, 15.09.2020. гoд.                  Председник Школског одбора 

 

                                          ___________________________ 

                                                                                           (Гордана Јанковић)  
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1. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 
 

   

Основна школа « Илија Милосављевић Коларац » у Коларима  је у протеклој 

школској години  радила у  непромењеним условима у погледу школског простора.           

Школа поседује четири објекта и то: матична школа у Коларима и  истурена 

одељења у Ландолу, Биновцу и Луњевцу. 

У матичној  школи, ученици од петог до осмог разреда су похађали наставу од 

1.9.2019. до 13.03.2020. године само пре подне. Ученици од првог до четвртог разреда 

су похађали наставу од 1.9.2019. до 13.03.2020 у две смене. У једној смени су били 

ученици првог и трећег разреда а у другој ученици другог и четвртог разреда. 

Смењивали су се на две недеље. Након 16.03.2020. настав се због епидемије одвијала на 

даљину тј ван школских просторија. 

Зградe у матичној школи су површине 1070 m
2
  

Зграда у Ландолу је површине 272m
2
 и састоји се из три учионице, наставничке 

канцеларије, ходника и тоалета.  У саставу школске зграде налази се и двособан стан за 

учитеље. 

 Зграда у Биновцу површине је  209m
2
 и састоји се од две учионице, канцеларије, 

ходника и тоалета, а такође има  и стан за учитеље. 

 Зграда у Луњевцу површине је 195m
2  

и садржи исти број просторија као и 

зграда у Биновцу. 

 

 По својој величини и структури зграда матичне школе  не задовољава у 

потпуности нормативе, не поседујемо фискултурну салу, те је врло тешко изводити 

наставу физичког васпитања, немамо кабинетску наставу без које се неквалитетно 

изводи настава из групе предмета природних наука. Кабинетска настава се изводи само 

из изборног предмета Информатика и рачунарство. 

 

У протеклој школској години коришћен је следећи радни простор: 

 

а) У матичној школи: 

 

Простор Број просторија Површина 

Класичне учионице 8 426 m
2
 

Библиотека 1 42 m
2
 

Кабинети 1          47 m
2
 

Пратеће просторије  453 m
2
 

Кухиња и трпезарија 1 102 m
2
 

б) Издвојено одељење у Ландолу: 

 

Простор Број просторија Површина 

Класичне учионице 3 132 m
2
 

Библиотека 0  

Кабинети 0  

Фискултурна сала 0  

Наст. канцеларије 1 24 m
2
 

Пратеће просторије 2 2,80 m
2
 

Трпезарија 0  

Стан за учитеља 1 65 m
2
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в) Издвојено одељење у Биновцу: 

 

Простор Број просторија Површина 

Класичне учионице 2 96 m
2
 

Библиотека 0  

Кабинети 0  

Фискултурна сала 0  

Наст. канцеларије 1 24 m
2
 

Стан за учитеље 3 75 m
2
 

 

г) Издвојено одељење у Луњевцу: 

 

Простор Број просторија Површина 

Класичне учионице 2 96 m
2
 

Библиотека 0  

Кабинети 0  

Фискултурна сала 0  

Наст. канцеларије 1 9.58 m
2
 

Стан за учитеље 3 75 m
2
 

 

 

У протеклој школској години настава се одвијала у објектима школе  у седишту 

у Коларима и издвојеним одељењима у Ландолу, Биновцу и Луњевцу до 13.03.2020. 

године 

 У току школске године изведени су следећи радови: 

- Санација дела крова и кречење учионица у издвојеном одељењу у Биновцу 
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2. КАДРОВСКИ УСЛОВИ 
 

 

У погледу кадрова и протекла школска година је, и поред одређених проблема, 

била углавном стручно заступљена. Нестручно је била заступљена настава математике 

са 110% радног ангажовања због недостатка стручног кадра, настава енглеског са 10 % 

радног ангажовања и настава ликовног 5% такође због недостатка стручног кадра. 

   И даље остаје проблем рада запослених у више школа. Наставу је изводило 

укупно  33 наставника и то 23 наставника у предметној настави,  8 у разредној настави  

и један наставник у одељењу за ученике са посебним потребама као и 1 наставник 

енглеског језика у овом одељењу. 

 

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ: 

  

         а.) у настави 

  - Висока стручна спрема........................................ 28 

  - Виша стручна  спрема........................................... 5 

 

 б) Директор школе ( висока спрема)..................................1 

 в) Секретар школе( висока спрема)................................... 1 

г) Педагог  ( висока спрема) .............................................. 1 

д) Библиотекар (висока срт.спрема)...................................1 

 ђ) Ложач ( II степен).............................................................1 

 е) Домар ( V степен )............................................................ 1 

 ж) Куварица (III степен )......................................................1 

 з) Помоћни радници – спремачице (I степен)....................5 

 

У току школске године дешавале су се следеће промене:   

 

 

 

НАСТАВНИЦИ: 

 

 

1. Наставница српског језика, Јелена Милојевић, је престала да ради од 1.9.2019. 

пошто је  наставница Српског језика Јелена Вучковић која је преузета са листе 

технолошких вишкова. 

2. Наставник физичког васпитања Ненад Џоговић, који је предавао ОФУ и изабрани 

спорт  а уместо њега је у шк. 2019/20. Предавао  настваник Миодраг Станојевић. 

3. У разредној настави, због смањеног броја одељња учитељици Јасни Станковић која 

је радила на одређено време престао је радни однос 31.08.2019.  

4. У Луњевцу је у разредној настави, на упражњено место проф. енглеског језика (10 

%) преузета Тања Хамидовић са листе „Б“. 

5. Наставник математике, Раде Станковић је преузет у ОШ „Свети Сава“ у Смедереву 

од 07.01.2020. те га је заменила нестручна наставница Тамара Милошевић од 

09.01.2020. године. 

6. Наставници енглеског језика, Драгане Дрењаковић је  на њен захтев престао радни 

однос те је од 1.9.2019. године заменила нестручна колегиница Тијаном Симић. 



 

5 

7. Наставница историје Наташа Петровић од 16.11.2019. не ради у школи због одласка 

у инвалидску пензију а на њеном месту остао је наставник Маро Стефановић који је 

иначе замењивао док је била на боловању. 

 

 

НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ: 

 

     Због смањеног броја одељења школа је изгубила право на пола секретара.  

 

Две чистачице су повремено одлазиле на боловања а замењивале су их жене из села 

које испуњавају услове за то радно место. Средином новембра један чистачица је 

отишла у инавлидску пензију и замњена је женом из села која је дуго замењивала у 

претходном периоду. 

3.    БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА 

 

 Број ученика Број одељења 

1. Матична школа  135 10 

2. Ландол 

3. Луњевац                                                           

4. Биновац 

5. Одељења за децу 

са    посебни 

потребама 

   15 

    7 

   11 

 

    3 

  2 

  1 

                     2 

  

  1 

Свега 171  16 
 

 У току школске године, један ученик првог разреда је прешао прво из  

издвојеног одељења у Луњевцу у Коларе а након добијања мишљења Интерресорне 

комисије и у одељење за ученике са сметњама у развоју. Ученик седмог разреда из 

хранитељске породице је прешаоу другу школу пошто му је промењена хранитељска 

породица. те је укупан број ученика смањен на 171. 
 

 Пошто је Школа почела рад на даљину због епидемије од 16.03.2020. године, рад 

са ученицима се одвијао путем Гугл учионица и Вајбер група. На крају наставне 

године 5 ученика је упућено на одговарање у школи због неактивности током наставе 

на даљину. Ови ученици су имали одговарајућу опрему и давана им је подршка за рад 

коју они нису искористили. За поправљањем оцене изразило је жељу 9 ученика којима 

је то омогућено уз поштовање свих епидемиолошких мера.Сви ученици су завршили 

разред након ових полагања.   

 Организована је припрепремна настава за полагање завршног испита у јуну по 

групама ученика. Подељено је 28 ученика у три групе према постигнућима ради што 

функционалније припреме за завршни испи. Сви ученици су приступили полагању 

завршног испита. 

 

 На крају школске 2019/20.године сви ученици су са позитивним успехом 

завршили школску годину. 
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4. РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА 

4.1. РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА РАЗРЕДНЕ  НАСТАВЕ ТОКОМ 

ШКОЛСКЕ 2019/2020.ГОДИНЕ 

 (приказана у %, у загради је број часова којих је више/мање) 

ПРЕДМЕТ Колари Биновац Луњев

ац  

Ландол Укупна реализација  у  

% 

I  II / III IV I / III II / IV I / II / 

III / IV 

I / III II / IV  

 

Српски језик 100 100 101  (1) 100 100 100 100 100 100 

Математика 99  (1) 100 100 100 100 100 100 100 100 

Енглески јез. 100 99 (1) 100 99 (1) 101 

(1) 

100 99 (1) 97 (2) ≈ 99,4  

(6 часова није 

одржано у свим 

одељењима )  

Ликовна кул. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Музичка кул. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Свет око нас /Приро. и 

др. 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Физичко васп. 100 100 101  (1) 98 (2) 100 102 (2) 100 100 ≈ 100,1   (1 час 

више је одржан 

укупно) 

Верска настава 

/ Грађан. васп. 

97  (1) 97 (1) 90  (4) 97 (1) 100 100 100 100 ≈  97,6  

(7 часова није 

одржано у свим 

одељењима ) 

Од игр. до рач. 

/ Чувари прир./ Наро. 

традиц 

 100 100 100 100 100 100 100 100 

Пројектна настава 100 100  100 100 100 100 100 100 
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  Планирана реализација обавезних и изборних наставних предмета током школске 2012/13. године је остварена, што се може видети из 

горе приложене табеле.  

Није било одступања у реализацији часова и садржаја обавезних наставних предмета осим из страног језика. До овога је дошло из 

следећих разлога : наставница енглеског језика ради у 4 села и једној градској пшколи па није увек могла да усклади распоред са 

захтевима школе (измена наставних дана ради усклађивања календара), боловање наставнице и немогућност проналажења адекватне 

замене у кратом временском року. Будући да предаје у 3 наше школе, одступања на нивоу појединачних одељења су минимална, од 1 

до два часа, док у некима нема одступања. 

Одступање од 7 часова постоји и из изборног предмета Верска настава пошто наставник такође ради у 3 наше школе и још једној 

сеоској школи. Због тога није био у могућности да мења дане онда када су школе то радиле ради усклађивања дана у недељи са 

школским календаром. Одступања су нешто већа само у једно м одељењу школе у седишту (4 часа) док су у 2 измештена одељења 

одступања један час. 

 
4.1.1 РЕАЛИЗАЦИЈА ОСТАЛИХ  ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ ТОКОМ ШКОЛСКЕ 

2019/2020.ГОДИНЕ 

(приказано у бројевима часова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализација часова ваннаставних активности је већином била редовна до почетка наставе на даљину. Пошто су учитељи током наставе 

на даљину повремено давали индивидуалне захтеве ученицима за рад код куће, није било потребе за реализацијом ваннаставних 

активности.  

У потпуности недостају часови додатне наставе из математике у 4. разреду у Биновцу и Луњевцу. 

 

 

            ПРЕДМЕТ 

Колари Биновац Ландол   Луњевац Укупно часова 

I  II / III IV I /  III II / IV I / III II / IV I/II/III 

IV 

П О П О П О П О П О П О П О П О   П  О 

Д
о
п

у
н

ск
а 

н
.    Српски језик 36 21 36 23 18 8 36 13 36 23 36 20 27 7 18 19 243 115 

Математика 36 21 36 18 18 10 36 12 36 18 36 20 27 13 18 21 252 133 

Енглески  језик.   36 21 36 22   36 29       108   72 

Додатна наста. из математ.     36  27   36   0   18 15 36 0 126   42 

ЧОС 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 21 36 23 36 24 288 248 

 1017 610 
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4.2. РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА У ПРЕДМЕТНОЈ НАСТАВИ 

ШКОЛСКЕ 2019/2020.ГОДИНЕ 

(приказана у %, у загради је број часова којих је више/мање) 

ПРЕДМЕТ 5 6 7-1 7/2 8/1 8/2 ∑ (бр.ча) 

Српски језик 100 100 101  (+2) 100 100 100 +2 

Енглески јез. 100 100 100 100 94  (-4) 94  (-4) -8 

Ликовна кул. 100 100 100 100 100 100 0 

Музичка кул. 101  (+1) 100 100 103  (+1) 97 (-1) 103  (+1) +2 

Историја 103  (+1) 100 100 100 103  (+2) 100 +3 

Географија 103  (+1) 100 100 100 100 99  (-1) 0 

Физика 100 103  (+2) 100 100 101  (+1) 107  (+5) +8 

Математика 99  (-1) 99  (-1) 100 100 103  (+4) 101 (+1) +3 

Биологија 100 100 100 100 99  (-1) 100 -1 

Хемија   100 100 100 100 0 

Техн.и инф.образовање / 

Техника и технологија 

100 100 100 100 96  (-4) 96  (-4) -8 

Физичко васпитање 99  (-1) 100 96  (-4) 96  (-4) 96  (-3) 97  (-2) -14 

   Руски језик 100 100 100 97  (-2) 100 100 -2 

   Изабрани спорт     100 100 0 

  Верска настава  90  (-4) 90  (-4) 100 100 95  (-2) 100 -10 

/ Грађанско васпитање   97  (-1) 100 103  (+1) 94  (-2) -2 

 Информатика и рачунарство 100 100 100 100 100 100 0 

  Чувари природе  103  (+1)     +1 

  Хор и оркестар   86  (-5) 94  (-2)   -7 

Код појединих предмета постоји нешто мањи број часова од предвиђеног што је већином последица наставе на даљину  због промена 

начина вођења евиденције и уклапања са наставом на РТС-у.
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4.2.1  РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ У ПРЕДМЕТНОЈ НАСТАВИ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ 

(приказано у бројевима часова) 

 ДОПУНСКА НАСТАВА ДОДАТНA НАСТАВА 

V VI VII VIII Укупно V VI VII VIII Укупно 

П О П О П О П О П О П О П О П О П О П О 

Српски језик 36 14 18 12 36 28 18 3 108 57 18 24 18 2 18 1 36 15 90 42 

Енглески јез. 9 9 18 8 36 16 9 7 72 40       18 7 18 7 

Руски језик 18 18 18 19 9 19 9 8 54 64       18 0 18 0 

Биологија 9 4 9 4 9 9 9 6 36 23 9 0 9 0 9 0 9 0 18 0 

Математика 18 14 36 11 36 21 36 22 126 68 18 0 18 0 18 23 18 0 72 23 

Историја 18 8 18 10 18 18 18 9 72 45 9 6 9 3 9 4 9 4 18 17 

Географија 18 6 18 5 36 12 18 8 90 31 4 0 4 0 5 0 5 0 18 0 
Физика   12 15 12 9 12 14 36 38   6 0 6 8 6 0 18 8 

Хемија     18 16 18 16 36 32     18 12 18 0 36 12 

Информатика 12 17 12 13 12 17   36 47           

Укупно 13

8 

90 159 97 222 165 147 93 666 445 58 30 64 5 83 48 137 26 342 109 

Укупно % 10

0 

≈ 65 100 ≈ 61 100 ≈ 74 100 ≈ 63 100 ≈ 67 100 ≈ 52 100 ≈ 8 100 ≈ 58 100 ≈ 19 100 ≈ 32 

Реализација допунске наставе је у потпуности текла према плану до почетка наставе на даљину. Након тога, поједини наставници су 

наставили са задавањем индивидуалних захтева појединим  ученицима и то евидентирали као доипунску наставу, док су други 

престали да је одржавају и евидентирају. Укупно гледано реализација је на високом нивоу била заступљена до почетка наставе на 

даљину. 

 

Реализација додатне наставе је нижа од очекиване, тј око трећине укупног броја планираних часова је реализовано. Већина наставника 

и ученика ове часове искористи за припрему за такмичења која су ове године тек започела када је дошло до прекида редовне наставе. 

Поједини предмети су редовно одржавани од почетка године (српски језик, математика, историја, енглески језик и физика) док из 

руског језика, биологије и географије није одржан ни један час додатне наставе мада су били планирани.  



10 

 

4.2.2  РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ 

 

Предмет П О 

Српски језик 36 23 

Математика 36 34 

Биологија 18 0 

Историја 18 5 

Географија 18 1 

Физика 18 10 

Хемија 18 5 

Укупно 162 78 

Укупно % 100 ≈ 48 

 

Одржано је око половине предвиђеног броја часова припремне наставе за полагање 

завршног испита. Пошто српски језик и математика имају највећи предвиђен фонд ових 

часова и најраније крену са припремном наставом, одржан је и највећи број часова ова 

два предмета пре почетка ванредног стања. Физика, хемија и историја су одржали један 

број часова припремне наставе пре почетка ванредног стања  ради растерећења ученика 

у другом полугодишту, када креће обавезна припремна за све предмете. Само из 

биологије није одржан ни један час припремне наставе, док је из географије одржан 

само један.  

Наставници свих седам предмета су давали ученицима задужења у склопу припреме за 

полагање завршног испита, али су уписивали само часове које су одржали у учионици, 

те су наши ученици имали боље услове за припрему завршног испита него што то 

изгледа на основу уписаних часова. 

 

 

4.2.3  РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ У ПРЕДМЕТНОЈ 

НАСТАВИ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ 

 

 Пети 

разред 

Шести 

разред 

Седми 

разред 

Осми 

разред 

Укупно Укупно 

у % 

Планирано 36 36 72 68 212 100 

Одржано 36 36 74 59 205 96,7 

 

             Часови одељењског старешине су скорто у потпуности реализовани јер су 

одељењске старешине путем вајбер група   

           комуницирали са својим одељењима. 
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4.3.  РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА СЕКЦИЈЕ 

 

Назив секције Задужен 

наставник/учитељ 

Број планираних 

часова 

Број одржаних 

часова 

Математичка  Јулијана Ивановић 36 25 

Драмска Наташа Живнковић 36 20 

Рецитаторска 36 22 

Ликовна Љиљана Ђорђевић 36 21 

Драмско-

рецитаторска 

Јелена Гачић 36 21 

Хор 36 22 

Ритмичка Драгана Чушевић 36 22 

Хор Оливера Чекић  36 20 

Математичка Гордана Јанковић 36 24 

Драмско-

рецитаторска 

Зорица Хранисављевић  36 21 

                                         У К У П Н О  360 218   (≈ 61 %) 

                                            Предметна настава 

Драмска Миодраг Манасијевић 36 8 

Литерарна 36 3 

Спортска  Дејан Милошевић  72 20 

Миодраг Станојевић 36 34 

Ликовна  Ненад Стевановић 36 4 

Саобраћајна Зденка Јанковић 36 22 

Информатичка Маријана Јурић 18 4 

Хор Лидија Јанковић 72 70 

Верска настава Радомир Бундало 36 0 

                      У К У П Н О 378 165 

               У К У П Н О   У    Ш К О Л И 738 383  (≈ 52 %) 

 

 

Уз уобичајене отежавајуће околности за реализацију секција у нашој школи (зависност 

ученика од превоза, касни термини одржавања...) након увођења наставе на даљину, 

предност је дата часовима редовне наставе, тако да се секције нису одржавале 

организовано. Поједини учитељи и наставници су давали индивидуална  задужења неким 

ученицима, али нису евидентирана, то се одразило на комплетну реализацију 

ваннаставних активност 
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4.4 РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА 

 

 Такмичења ученика нису спроведена у потпуности због увођења ванредног стања и 

забране окупљања. Наведени су постигнути резултати на такмичењима која су одржана 

до 16.03.2020. године .  

  

П
Р

И
Р

О
Д

Н
Е

 Н
А

У
К

Е
 

Разред ЧЕТВРТИ СЕДМИ 
ОСМИ 

ниво 

такмичења 
Општинско Општинско Општинско 

МАТЕМАТИКА 
Кристина Нешић, 

 3. место 
 

 

 ФИЗИКА  Александар Радиновић 

Протић, 3.место 

 

ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИЈА 
 Александар Радиновић, 

Протић 2.место 

 

ТЕХНИЧКО И 

ИНФОРМАТИЧК

О ОБРАЗОВАЊЕ 

 

 

 

Сашка Живковић, 

2. место 
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4.5 ИЗРЕЧЕНE ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКE МЕРE шк. 2019/20. Године 

 
Име ученика Разр/оде Први класификациони период Полугодиште 

 Т
о

к
о

м
 т

р
ећ

ег
 к

л
ас

и
ф

и
к
ац

и
о
н

о
г 

п
ер

и
о
д

а 
је

 с
п

р
о
в
о
ђ
ен

а 
н

ас
та

в
 н

а 
д

аљ
и

н
у
 и

  

н
и

је
  
б

и
л
о

 о
п

о
м

ен
а 

н
и

ти
 и

зр
еч

ен
и

х
 м

ер
а 

. 

Крај школске године 

Изречена мера Изречена мера Владање Изречена мера Владање 

Aлександар 

Михајловић 

5/1 Изречена усмена, писмена опомена и 

врло добро владање и друштвено 

користан рад 

Писање и презентовање 

сатава на тему 

„Пријатељство“ 

Врло добро  Примерно 

Мартин 

Ивановић 

6/1 опомена и укор одељењског 

старешине и друштвено користан рад 

Учешће у акцији 

„Рециклажа“ ; 

самопроцена и процена 

урађеног 

Примерно Писмена опомена и 

извињење путем Вајбер 

групе због недоличног 

понашања 

Примерно 

Јован Петровић 

6/1 опомена и укор одељењског 

старешине и друштвено користан рад 

Писање и презентовање 

сатава на тему 

„Другарство“ 

Примерно  Примерно 

Мирјана 

Миленковић 

5/1 Изречена усмена, писмена опомена и 

друштвено користан рад 

Помоћ у школској 

трпезарији 

Примерно  Примерно 

Вељко 

Обрадовић 

5/1 Изречена усмена опомена и 

друштвено–користан рад 

Помоћ у школској 

трпезарији 

Примерно  Примерно 

Моника Крстић 
7/2 Усмена опомена одељењског 

старешине 

 Примерно  Примерно 

Јован Симић 

Тодоровић 

8/1 Појачан васпитни рад, друштвено 

користан рад 

Уређење дворишта и 

рециклажа 

  Добро  Врло добро 

Милан 

Марковић 

7/2 Усмена опомена ОС  Примерно  Примерно 

Филип 

Антонијевић 

7/2 Усмена опомена ОС  Примерно  Примерно 

Теодора Антић 
8/1 Појачан васпитни рад , друштвено 

користан рад 

 Примерно  Примерно 

 

 



14 

 

 

5. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА 

 

5.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

 

У  школској 2019/20. години  одржано је седам седница Наставничког већа на којима  

су разматрана  сва она питања везана за неометано функционисање наставног процеса . 

Поред сталних послова по питању успехаи владањеа ученика као и реализације 

обавезних  предметаи осталих облика образовно -васпитног рада на крају 

класификационих периода,Наставничко веће се бавило и следећим питањима: 

13.09. 2019. 

1.Разматрањем  Извештаја о реализацији Годишњег плана рада Школе за шк. 

2018/19.годину. 

2. .Разматрањем  Извештаја о раду директорао о  раду школе за период од 01.03.-

31.08.2019. 

 3.Утврђивањем предлога Плана стручног усавршавања у шк. 2019/20. 

  4. Утврђивањем предлога Годишњег плана рада школе за шк. 2019/20. 

 

 Сви наведени извештаји су усвојени након презентовања од стране директора и 

педагога. 

 

Седница :14.11.2019. 

1.Реализацијом  часова у првом тромесечју. 

2.Успехом ученика и владањем . 

3.Радом стручних већа и тимова . 

4.Обавезама  дежурних ученика ,редара и одељенских старешина . 

5.Подсећање на обавезе наставника да редовно  предају  педагошку документацију. 

6.Правилним вођењем евиденције у Електронским  дневницима. 

7.Радом ђачке кухиње. 

8. Текућим питањима. 

 Није било већих одступања у реализација часова; успех ученика је табеларно приказан 

у записницима; анализиран је рад стручних већа и тимова, директор је подсетио 

наставнике на важност дежурства у свим деловима школе у време када је то 

распоредом предвиђено; педагог је известио о редовности израде и предаје пшедагошке 

документације; анализираноа је употреба електронског дневника и ђачке кухиње и 

разматрани су предлози за њихово побољшање 

Седница :03.02.2020. 

1.Реализацијом наставног плана и програма на крају првог класификационог         

периода . 

2. Успехом  ученика на крају првог класификационог периода , 

3.Дисциплином ученика и изостанцима , 

4.Подсећање наставника да се редовно припремају за наставу ,посете часовина , 

5. Разматрањем извештаја тимова за самовредновање и дискриминацију, 

6. Упознавањем  са записником просветне инспекције. 

7. Упознавањем са  правилником о стандардима квалитета рада  у школи, 

8. Текућим  питањима. 
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 Није било већих одступања у реализација часова; успех и дисциплина  ученика је 

табеларно приказана у записницима; наставници су подстицани на припреме за часове 

које треба да буду функционалне и кавлитетне; вође тимова су изнеле досадашње и 

предстојеће активноати; упознати су са записником просветне инспекције и 

Правилником о стандардима квалитета рада установе. 

 

Седница : 17.03.2020.  

1. Упознавање са изменама у начину рада, преласку на наставу на даљину због 

епидемиолошке ситуације. 

2. Урганизација рада на даљину 

 

Наставници су упознати са инструкцијама Министарства просвете и начином 

рада на даљину, као и начинима комуникације са ученицима и међусобно у 

предстојећем периоду. 

 

 

 

Седница :21.04.2020. 

1.Доношењем  одлуке о избору уџбеника за ученике 2. и 6. разреда за шк. 2020/21 

годину на период од четири  године . 

2. Доношењем   одлуке о избору уџбеника за ученике 3. и 7 . разреда за шк. 2020/21 

годину на период од четири  године . 

 

  Председници стручних већа су изнели предлоге за уџбенике . 

 

Седница :10.06.2020. 

  1.Реализацијом  образовно- васпитног плана и програма  на крају школске године 

2019/20. 

  2.Размтрање дисциплине,изостанака и успеха ученика. 

 3. Доношењем  одлуке о похвалама , наградама,специјалним дипломама, Вукове 

дипломе,ђаку генерације 

  4. Текућим питањима. 

 

Часову су реализовани према плану осим што је у последњем тромесечју настава 

организована на даљину; успех и дисциплина  ученика је табеларно приказана у 

записницима; Донете су одлуке о похваљивању и награђивању ученика као и о ђаку 

генерације. 

 

Седница :23.06.2020. 

1. Успехом, владањем  и изостанцима на крају школске 2019/20. за ученике од 

првог до седмог разреда. 

        2.Реализацијом образовно- васпитног плана и програма  на крају школске године 

2019/20. 

3. Похвалама , наградама. 

 4.Текућим питањима. 

 

Часову су реализовани према плану осим што је у последњем тромесечју настава 

организована на даљину; успех и дисциплина  ученика је табеларно приказана у 

записницима; Донете су одлуке о похваљивању и награђивању ученика . 
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Седница :25.08. 2020. 

1.Организацијом рада  у новонасталим условима . 

2.Мерама заштите  (уптство министарства ). 

3.Поделом старешинства. 

4.Текућим питањима . 

 

Упознати су наставници са мерама заштите које ће се примењивати од почетка школске 

2020/21. године.  Упознати су са поделом старешинстава за шк. 2020/21. Годину. 

 

Седница :31.08. 2020. 

1. Расподелом часова 

2. Именовањем  тимова и стручних већа  

3. Распоредом часова и дежурства . 

4. Подсећањем наставника на  иницијално тестирање . 

5. Поделаом  ученика на групе за изборне предмете. 

6. Tерминима за оnline наставу(изборни ,допунски и додатни часови). 

7. Текућим питањима. 

 

Наставници су упозанти са распоредом часова и група за почетак шк. 2020/21. 

године,; именовани су тимови и постављени рокови за израду њихових планова 

рада; упозанти су са распоредом дежурстав усклађеним са распоредом часова; 

дате су инструкције за орагнизацију иницијалног тестирања; упознати су ОС и 

наставници са групама за иборне предмете и прелиминарни подаци о даљем 

раду у терминима додатне подршке. 

 

 

5.2 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

 

   Одржана су четири састанка Педагошког колегијума и један састанак на даљину ради 

договора о даљем раду у време преласка на наставу на даљину. 

 

                ЗАДАТАК                                                                                                   АКТИВНОСТ                                                                                                                                              

Формирање Педагошког колегијума  

Упознавање нових чланова са начином рада 

и овлашћењима педагошког колегијума  

Израда годишњег плана рада  

Договор око обележавања Дечје недеље  

Педагошки колегијум је формиран и нови 

чланови су упознати са начином рада; израђен је 

годишњи план рада који је саставни део 

годишњег плана рада школе. Планиран је 

каснији сатанак у вези дечије недеље. 

Информисање о ученицима који похађају 

наставу по ИОП-у у одељењу за децу са 

посебним потребама и у редовним 

одељењима  

Анализа адаптације, успеха и понашања 

ученика петог разреда  

Извештај о раду тима за самовредновање  

Педагог је упознао Колегијум са ученицима који 

похађују наставу по ИОП-има. Упоређена су 

мишљења више наставника и ОС о адаптацији 

петака. Већина је мишљења да су петаци добри 

за рад али да је група превелика што отежава 

рад. Тим за самовредновање је навео 

предстојеће активности будући да је тек почетак 

школске године 

Анализа досадашњих васпитно 

дисциплинских мера  

Решавање евентуалних проблема  

Извештај о увођења електронског дневника  

Педагог је упозано присутне са до сада 

изреченим мерама као и новинама због увођења 

друштвено-корисног рада 
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Разматрање извештаја о успеху и владању на 

крају првог класификационог перида  

Руководиоци стручних актива и већа подносе 

извештаје о раду у претходном периоду  

Договор о организацији обележавања школске славе  

Планирање предстојећих такмичења  

Извештај о реализацији ваннаставних активности  

Извештај о реализацији пројектне наставе  

Разговор о реализацији припремне наставе  

Анализа посећених часова  
 

Руководиоци актива и стручних већа су изнели 

запажања о претходном раду. Упознати су 

чланови Колегијума са календром такмичења. 

Педагог је подно извештај о реализацији 

ваннаставних активности. Констатовано је да је 

преглед много бољи од увођења електронског 

дневника. Размењени су утисци о пројектној 

настави. Педагог је навео да ће мишљење 

ученика и родитеља о њој бити испитано у 

оквиру самовредновања пред крај наставне 

године 

Анализа резултата завршног испита  

Предлог активности колегијума за следећу школску 

годину  
 

Анализирани су резултати завршног испита. 

Предлози активности за наредну годину су 

остављене за следећи састанак због неизвесне 

организације рада у школској 2020/21. години 

 

 

5.3 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЗРЕДНУ  НАСТАВУ 

 

  Стручно веће за разредну наставу је реализовало све активности предвиђене 

годишњим програмом рада за ову школску годину. Одржано је пет састанка . 

 У први разред ове шк. год. је уписано 19 ученика , који су распоређени у 4 

одељења и у свим селима су прваци у комбинацији ( сем у Коларима) или неподељеној 

школи (Луњевац). Ове године имамо 67  ученика од 1. до  4. и 3  ученика у специјалном 

одељењу.  

Ученик првог разреда Марко Игрњатовић је на почетку године прешао из 

Луњевца у Коларе у први разред, а после неколико месеци српски и математику је 

почео да похађа у одељењу за посебне потребе, а остале предмета са првацима у 

редовној настави. Одељењски старешина му је дефектолог. 

 

Ученици који су радили по ИОП - у  су:    - Александар Новковић  III/1     ИОП 1 

                                                                           -  Лара Станимировић  IV/1   ИОП 2 

                                                                           - Марко Игњатовић I/1    ИОП 2 

  

 Као и ранијих година, мањи број ученика је учествовао на школском и 

општинском  такмичењу из математике и Мислише. 

              Наши ђаци су учествовали и у такмичењу у саобраћају под називом 

„ПАЖЉИВКО“ , као и у Међународном фестивалу поезије Смедеревска песничка јесен 

„ЗЛАТНО СЛОВЦЕ“ г де су награђена три наша ђака. 

 

 Учитељи и наставница енглеског језика су одабрали уџбенике за 1. и 4. разред за 

школску 2020/21.годину. Договорено је да за све разреде остане све исто као и до сада, 

како би се смањили трошкови родитељима, а и ови уџбеници одговарају учитељима.  

За први разред остаје „Едука“ сем музичке културе „Нови Логос“. За  четврти  разред 

настављамо „Клет“ све сем математике „Едука“. Енглески језик наставља са издавачем 

„Нови Логос“. 
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 За други разред су се опет састали учитељи и одабрали све од „Едуке“ сем 

Музичке културе „Нови Логос“, а Енглески језик „Фреска“. 

 Трећи разред је промењен па је одлучено да Едука уђе и у трећи разред, а 

Енглески „Фреска“. 

 

 Одлични ученици ће бити похваљени и награђени као и ученици који су се 

посебно залагали у настави математике и српског језика. 

 Успех и владање ученика је табеларно приказано и налази се у свесци Разредног 

већа, као и табеларни приказ учитеља о Сручном усавршавању.    

          Оливера Чекић 

 

5.4 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ПРЕДМЕТНУ НАСТАВУ 

 

Током ове школске године Одељењско веће је одржало 8 седница. На својим 

редовним састанцима Веће се као својим најважнијим задатком, бавило свим питањима 

везаним за остваривање циља и задатака образовно – васпитног рада у сваком одељењу. 

Поред анализе постигнутих образовно – васпитних резултата и утврђивања успеха и 

владања за сваког појединачног ученика, праћење и проучаван развој ученика, 

социјално – економске и породичне прилике у којима живе ученици како би се 

обезбедило јединствено васпитно деловање наставника. На седницама су предлагане 

мере и поступци за унапређење радне атмосфере и побољшање успеха ученика. 

Предлози одељењских већа су разматрани на седницама Наставничког већа и другим 

стручним органима школе ради подизања нивоа резултата. План који је договорен на 

почетку школске године је реализован. 

Прва седница Одељењског већа је одржана: 30.8.2019. 

Пред почетак школске године је утврђен план рада Одељењског већа, усвојени 

су планови рада одељењских старешина, анализирана је опремљеност уџбеницима и 

договорене активности и задужења наставника за почетак нове школске године. 

Испланиране су наставне и ваннаставне активности, договорен и почетком септембра 

усвојен распоред писаних задатака, контролних вежби, направљен распоред одржавања 

часова предметних наставника ученицима четвртог разреда, направљен је план 

стручног усавршавања и урађен је програм Дечје недеље као и недеље спорта. 

Друга седница Одељењског већа је одржана: 6.9.2019. 

На почетку септембра је договорено усклађивање рада наставника и корелација 

предмета. Да би се унапредила сарадња с родитељима направљен је распоред 

отворених врата за све наставнике и то је још више допринело бољој информисаности 

родитеља. Педагог школе је информисао чланове Већа о ученицима са посебним 

потребама и договорени су начини будућег рада с њима. Одржани су и први 

родитељски састанци. Настављено је евидентирање података о ученицима у школској 

документацији. Одељењске старешине су дале подршку при формирању одељењске 

заједнице ученика, избор председника и представника одељењске заједнице за ђачки 

парламент. Ученици су упознати са програмом заштите ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања. У оквиру тога подстакнути су на развијање позитивног 

односа према раду, дисциплини, осећању дужности, одговорности и дружењу. Ученици 

су се у складу са својим интересовањима опредељивали за ваннаставне активности, а 

наставници су предложили ученике за допунску и додатну наставу. Ученици 8. разреда 

су укључени у Програм професионалне оријентације. 
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У октобру се, у оквиру Одељењског већа, разговарало о школској клими сваког 

одељења –евентуалним проблемима похађања наставе и активног учешћа у редовној, 

допунској и додатној настави. Решавани су проблеми прилагођавања ученика и водило 

се рачуна о дисциплини и понашању ученика. У оквиру ових питања сарађивало се са 

педагогом и директором школе и праћена реализација програма професионалне 

оријентације, као и континуираних програма заштите и унапређења здравља ученика. 

Обављени су разговори са педагогом школе и ученицима у циљу побољшања успеха 

ученика који су имали проблема са организацијом времена за учење или са 

проналажењем одговарајућих техника учења.  

 

Трећа седница Одељењског већа је одржана: 27.9.2019. 

Одржана је Дечја недеља са следећим активностима:  

 Хуманитарна акција прикупљања помоћи за ученике наше школе (новац, хемија, 

конзервирана роба) у среду, 09.10.2019. 

 Учешће у акцији „Чепом до осмеха“ 

 Замена улога (наставник – ученик)  

 Часови у природи 

 Креативна радионица из БИОЛОГИЈЕ ( израда фигурица и украсних предмета 

од пластелина) 

 Израда модела атома из ХЕМИЈЕ 

 Израда кинетичког песка, слоновске пене и течности за балоне из ФИЗИКЕ 

 Израда зидних новина/паноа (именице, придеви и прилози који прате причу о 

њиховим правима) и говорне вежбе са темом вршњачког насиља у 7. разреду 

 Разговор о правима детета и израда табле пријатељства (писање порука) из 

ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА  

 „Покажи шта знаш“ – штафетне игре 

 КВИЗ на предлог Ђачког парламента у петак, 11.10. у 12:00 часова  

 Спортски дан 

 јесењи крос 

 турнир у малом фудбалу за дечаке и девојчице 

 полигон спремности 

 

Четврта седница Одељењског већа је одржана: 13.11.2019. 

У новембру се радило на припреми података за први класификациони период. 

Одржани су родитељски састанци (упознавање родитеља са резултатима успеха 

ученика и изостанцима у првом класификационом периоду). Ученици су упознати са 

предлозима и мерама за побољшање успеха које је утврдило Наставничко веће. 

У децембру  су ученици помагали у уређењу учионичког простора у 

новогодишњем руху. 

Крајем јануара се радило на припреми Одељењског већа, утврђивању резултата 

на крају првог полугодишта и припремама за почетак наставе у другом полугодишту. 

Прослављена је школска слава Свети Сава. Последњи наставни дан у првом 

полугодишту је био 31.1.2020. 

 

Пета седница Одељењског већа је одржана: 31.1.2020. 

Евидентирано је да се часови допунске и додатне наставе, као и секција редовно 

одржавају, а такође су почели и часови припремне наставе. Заказани су родитељски 

састанци. 
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Шеста седница Одељењског већа је одржана: 3.2.2020. 

Сви наставници су доставили распоред контролних и писмених вежби. 

Крајем фебруара и током марта су интензивиране припреме и одржана 

школска такмичења за различите предмете и са најуспешнијим ученицима су њихови 

ментори појачали рад за што успешнији наступ на општинским такмичењима. Пратило 

се поправљање оцена и изостајање ученика са наставе. 

Од 16.3.2020. настава је кренула да се реализује на даљину због вируса „Ковид -

19“ и из тог разлога седнице су биле онлајн. 

 

Седма седница Одељењског већа је одржана: 8.6.2020. 

У јуну је одржана седница Одељењског већа за 8. разред и утврђен је успех 

ученика на крају ове школске године.  

 

Осма седница Одељењског већа је одржана: 16.6.2020. 

Утврђен је успех ученика од петог до седмог разреда. Сви часови редовне 

наставе су реализовани, допунске и додатне наставе и секције са одступањима у другом 

полугодишту због ванредне ситуације која је задесила нашу земљу, вирус „Ковид – 19“. 
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Похвале и награде ученика на крају школске 2019/20. 

 

 

 

Руководилац одељењских већа 

Маријана Јурић 

Разред Име и презиме ученика Похвале Награде 

      V 

Павле Ђорђевић Историја  

Николина Дачић  

Информатика и 

рачунарство 

Игор Маринковић  

Сена Павић  

Софија Митровић  

     VII1 

Александар Протић Радиновић 

Историја  

Математика Физика 

Хемија  

Информатика и рачунарство 

Техничко и 

информатичко 

образовање 

Милица Ђорђевић Информатика и рачунарство  

П
О

Х
В

А
Л

Е
 

НАГРАЂЕНИ УЧЕНИЦИ ОСМОГ РАЗРЕДА 

ПРЕДМЕТ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА 

Српски језик (драмска секција) 

Сашка Живковић 8/1 

Ана Новаковић 8/1 

Кристина Радојковић 8/2 

ТИО Сашка Живковић 8/1 

Информатика и рачунарство 
Сашка Живковић 8/1 

Наталија Ђорђевић 8/1 

СПЕЦИЈАЛ

НЕ 

ДИПЛОМЕ 

ТИО Сашка Живковић 8/1 

Биологија Маја Маринковић 8/2 

ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ 
Сашка Живковић 8/1 

Маја Маринковић 8/2 

УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ Сашка Живковић 8/1 
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5.6 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА 

ПРИРОДНИХ НАУКА 

На седници Стручног већа природних наука су разматране теме у складу са планом и 

програмом од којих су најзначајније следеће: 

 Наставници су ускладили предлоге који се тичу реализације контролних и писмених 

задатака за прво полугодиште 

Спроведена су уницијална тестирања на основу којих су израђени планови 

рада,усаглашени су термини за одржавање додатне,допунске наставе и ваннаставних 

активности при чему се водило рачуна да не дође до преоптерећивања ученика 

Направљени су предлози за стручно усвршавање у току 2019/20 године.такође је 

направљен план корелације предмета Стручног већа природних наука 

Израђен је план набавке настваних средстава који би омогућили још боље остваривање 

васпитно-образовног рада.договорено је да се ућеницима 8 разреда дају чешће 5-

минутне провере знања које ће наставницима дати бољи увид приликом припремања за 

завршни испит 

У оквиру Дечије недеље спроведене су активности према планираном распореду 

 

Извршена је анализа успеха ученика на крају првог класификационог периода 

оцењивања 

Закључак је да је констатован пад концентрације ученика и незаинтересованост за рад у 

одељења 8/2   

Према мишљењу наставника са ученицима је предузет појачан рад  у циљу бољег 

мотивисања за рад. 

Договорено је да се са ученицима који имају потешкоћа при учењу и већи број 

негативних оцена,примени појачан индивидуални рад на часовима допунске наставе. 

 

Изнети су предлози за активности које би се предутеле у оквиру обележавања 

Тематског дана“Нова Година“ 

 

Извршена је анализа успеха ученика на крају првог полугодишта,табеле се налазе у 

свесци стручног већа за област природних наука.Изнет је распоред такмичења за 

школску 2019/20годину,спроведена је припрема ученика за такмичење и организација 

школских такмичења 

 

Од 16 марта  због због ванредног стања и проглашења пандемије Корона вирусом 

остале седнице су се одржавале онлине путем из безбедносних разлога. 

 

Дати су предлози уџбеника за школску 2019/20 годину по предметима 

 

Извршена је анализа успеха по предметима на крају трећег класификационог периода, 

 Такмичења ученика су у дтом периоду отказана 

 

  Пробног тестирања ученика 8 разреда је обављено онлине путем  

 

Извршена је анализа успеха на крају другог полугодишта за ученике 8 

разреда,реализација наставног плана и програма,дати су предлози за специјалне 

дипломе 

Извршена је анализа успеха на крају другог полугодишта за ученике 5,6 и 7 

разреда,реализација наставног плана и програма,дати су предлози за специјалне 

дипломе 
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Напомена :За време ванредног стања активности овог већа су већином биле базиране на 

решавању и кориговању потешкоћа које су се јављале у току извођења Онлине 

наставе.Посебна је пажња је посвећена на  што бољој сарадњи и комуникацији  на 

релацији наставник,ученик и родитељ како би се настава изводила на што бољи могући 

начин 

Извештај сачинила :  Марија Николић 

 

 

5.6 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА 

ДРУШТВЕНИХ НАУКА 

 

У току школске 2019/20. стручно веће је имало шест седница. 

 

Први састанак је одржан 30.08.2019.: 

• Усвојен је план рада за ту школску годину. Наставници су се договорили око 

распореда контролних и писмених вежби. Наставници су предложили семинаре које би 

желели да похађају. 

 

Други састанак је одржан 26.09. 2019. 

• Анализирани су иницијални тестови. Договорени су термини одржавања допунске, 

додатне и припремне наставе. Урађена је табела корелације и дати су предлози 

активности поводом дечије недеље. 

 

Трећи састанак је одржан 31.10.2019. 

• Анализиран је напредак и прилагођавање на нову средину ученика петог разреда и 

установљено је да ученици добро сарађују међусобно и са наставницима и да није било 

проблема. Усаглашен је критеријум за оцењивања ученика. 

 

Четврти састанак је одржан 14.11.2019. 

• Анализиран је постигнути успех из језика и друштвених предмета на крају првог 

тромесечја. Дат је предлог мера за побољшање успеха. 

 

Пети састанак је одржан 12.12.2019. 

• Договорене су активности поводом тематског дана који је одржан 27.12. Договорене 

су активности поводом обележавања Дана Светог Саве. 

 

Шести састанак је одржан 9.4.2020. 

 

Због новонастале ситуације, актив се није више састајао у школи. На online састанку 

дат је предлог уџбеника за наредну школску годину и договорено је да се активности 

које нису реализоване у овој школској години реализују у наредној школској 

години,односно када се за то створе услови. 

Мирјана Глишић 
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5.6 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ВЕШТИНА И УМЕТНОСТИ 

 

Први састанак Стручног већа вештина и уметности одржан је у уторак 20.8.2019. 

године. Састанку су присуствовали следећи наставници:  

1. Дејан Милошевић – професор физичког васпитања 

2. Лидија Јанковић – професор музичке културе 

3. Ненад Стевановић – наставник ликовне културе 

У оквиру првог састанка договорен је план рада Стручног већа вештина и уметности и 

потреба наставних средстава на нивоу већа. 

Закључак: 

План рада Стручног већа вештина и уметности је договорен и налази се у годишњем 

плану рада школе за школску 2019/2020. годину. Што се тиче наставних средстава 

договорено је да је за наставу музичке културе неопходна клавијатура (електрични 

клавир). 

 

Други састанак Стручног већа вештина и уметности одржан је у уторак 1.10.2019. 

године. Састанку су присуствовали следећи наставници: 

1. Дејан Милошевић – професор физичког васпитања 

2. Лидија Јанковић – професор музичке културе 

3. Ненад Стевановић – наставник ликовне културе 

4. Миодраг Станојевић - професор физичког васпитања 

5. Ивана Симеоновић - наставник ликовне културе 

У оквиру другог састанка Стручног већа вештина и уметности договорене су следеће 

активности:  

1. Дечја недеља 

2. Дечја недеља спорта 

За Дечју недељу планиране су следеће активности: 

- Музичка култура – Квиз са теоријским питањима везаним за музичку културу од 

5. до 8. разреда, композиција „Деца су украс света“ у извођењу школског хора, 

панои са музичким инструментима. 

- Ликовна култура – Изложба хуманитарног карактера са темом „Јесен“ на којој 

су изложени радови од јесењих плодова. 

За Дечју недељу спорта предвиђене су следеће активности: Јесењи крос, турнир у 

малом фудбалу за дечаке и девојчице и полигон спретности. 

Закључак: 

Дечја недеља, тј. активности су успешно реализоване: Квиз, композиција, панои и 

изложба. Организовале су се од 7.10.2019. године до 11.10.2019. године. 

Дечја недеља спорта је одржана од 14.10.2019. до 22.10.2019. године. Све спортске 

активности су успешно организоване и реализоване. 

 

Трећи састанак Стручног већа вештина и уметности одржан је 17.12.2019. године. 

Састанку су присуствовали:  

1. Дејан Милошевић – професор физичког васпитања 

2. Ненад Стевановић – наставник ликовне културе 

3. Миодраг Станојевић - професор физичког васпитања 

Уз сагласност наставника који су одсутни Стручно веће вештина и уметности 

договорило је следеће активности:  

- Музичка култура – извођење Новогодишњих композиција (хорска певања) 

- Ликовна култура – изложба радова са новогодишеим украсима. 
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Ове активности ће се одржати од 23.12.2019. године до 27.12.2019. године. За 

27.12.2019. године је предвиђен тематски дан. 

   Након 16.03.2020. године састанци нису одржавани због преласка на наставу на 

даљину.  

 

    Последњи састанак је одржан у јуну 2019. Након што су школе отворене за 

одговарања појединих ученика те је утврђен списак ученика који желе да поправе 

оцену из вештина и уместости као и ученика који нису довољно ажурно слали радове, 

те су позвани да одговорају. 
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6. ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ АКТИВА И ТИМОВА У ШКОЛИ 

6.1 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

У току школске 2019/20.Стручни актив се састао шест пута.Чланови Стручног актива 

су Драгана Јовичић,наставник енглеског језика,Наташа Савић професор разредне 

наставе и Гордана Пантић,наставница физике 

      Први састанак  је одржан 26.08.2019.: 

• Донет је план активности који су предвиђене за ту школску годину.Одређени су 

носиоци активности,време реализације и ,инструменти за праћење реализације као и 

очекивани резултат. 

      Други састанак  је одржан 2.10.2019. 

 Разговор о посети Сајму књига .Одељењске спроводе анкету о броју 

заинтересованих да би се пристпило даљој организацији. 

 Разглас функционише понедељком ,средом и петком, 

     Трећи састанак  је одржан 21.10.2019. 

 Посета Сајму књига није реализована због недовољног броја заинтересованих 

ученика 

      Четврти састанак  је одржан 28.10.2019.  

 За почетак школске године била је предвиђена активност која се односи на 

формирање тима од учитеља који раде план корелације.Пошто та активност није 

тада реализована актив је донео одлуку да учитељи достављају квартално 

извештај о корелацији за протекли период.Извештај за први класификациони 

период предат активу. 

 Актив је педагогу указао на задужења која има у наредном периоду. 

 Пети састанак  је одржан 18.11.2019. 

 На Наставничком већу које је одржано 18.11.актив је подсетио наставнике на 

обавезу да са једним или више колега држи заједнички час као и са обавезом да 

позивају директора и педагога на час оцењивања .Урађена је анализа 

досадашњег рада. 

 Шести састанак  је одржан 25.12. 

Састанку присуствује и педагог . 

 На иницијативу Школе град је обезбедио средства за 17 камера и аларм.На овај 

начин биће покривена Школа и школско двориште  . 

 Педагог је припремио радионице на основу програма "Умеће одрастања"и 

"Учионица добре воље".У наредном периоду одељењске старешине ће добити од 

актива предлоге радионица  

 Наставници су почели да држе заједничке часове .Одржано је до 

25.12.76часова(билогија и физичко,српски и историја,математика и 

историја,енглески и ликовно ,историја и енглески 2 часа ) 

Седми састанак  је одржан 4.2.2020. 

Након одржаног Наставничког већа Стручни актив се састао и анализирао 

досадашњи рад.На већу је актив подсетио наставнике на обавезу позивања 

директора на часове оцењивања .Подељена су задужења за реализацију 

радионица.Урађена је анализа извештаја учитеља који се односи на корелацију 

наставних садржаја за други класификациони период.Излистане су активности 

које треба да се реализују у наредном периоду(увођење вршњачке 

медијације,фформирање Тима за израду сценарија часова о техникама 

учења,прикупљање мишљењаученика начиниа самопроцене свог 

рада,промовисање постигнућа ученика) 
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Због новонастале ситуације у ,актив се није више састајао у школи.На online 

састанку договорено је да се активности које нису реализоване у овој школској 

години реализују у наредној школској години,односно када се за то створе услови. 

Чланови актива , 

Драгана Јовичић, Наташа Савић,Гордана Пантић 

 

6.2 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИОНОГ ПЛАНА ТИМА ЗА 

САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 

   Самовреновање је у овој школској години планирано за три области квалитета: 

Настава и учење, Образовна постигнућа ученика и Етос. 

 

Oбласт квалитета : НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Циљ : Утврдити поштовање законских и педагошких норми на часовима оцењивања и 

пројектне наставе 

 

Р.б.       АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈА 

  1. Испитивање ставова 

наставника и ученика о 

пројектној настави у 5. и  6. 

разреду 

Испитани су ставови ученика и родитеља о пројектној 

настави у свим разредима предметне наставе у јануару 

2020. године 

   

 2. 

Упознавање Наставничког 

већа са резулаттима 

испитивања наставника и 

ученика о пројектној 

настави 

Наставничко веће је упознато са резултатима 

анкетирања ученика о пројектној настави док су 

родитељи анкетирани на родитељским састанцима  те је 

анализа ове анкете (са ученичком) постављена на сајт 

школе  

 3. Договор о мерама за 

побољшање пројектне 

наставе у школи 

Нису изведене конкретне мере за побољшање будући да 

је начин спровођења наставе умногоме промењен у 

другом полугодишту (на даљину) 

 4. Посећивање часова 

оцењивања наставника и 

учитеља 

Директор и педагог су посетили укупно 9 часова 

наставника на којима је било заступљено оцењивање 

ученика. На наставничком већу за крај првог 

полугодишта директор и педагог су подсетили  учитеље 

и наставнике  да их  позивају на часове током којих врше 

оцењивање ученика. Због увођења наставе на даљину 

није спроведено даље посећивање ових часова. 

 5. Анализа посећених часова 

оцењивања  

Анализиран је сваки појединачни час са сваким 

наставником. Није било укупне анализе посећених 

часова оцењивања јер активност није у потпуности 

спроведена према плану, претежно у погледу броја 

часова. 

 

 6. 

Упознавање наставничког 

већа са резултатима анализе 

посећених часова и 

предлагање мера за 

побољшавање квалитета 

ових часова 
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Oбласт квалитета: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Циљ : Утврдити постоји ли корелација успеха ученика са  посећивањем  допунске 

наставе 

 

Р.б. АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈА 

 1.   Испитивање значаја часова 

допунске наставе за 

побољшање постигнућа 

ученика 

Испитани су ставови ученика и родитеља о квалитету  

допунске наставе од 5. до 8. разреда 

. 

2. Упознавање Наставничког 

већа и родитеља  са 

резултатима испитивања 

Наставничко веће је упознато са резултатима 

анкетирања ученика о допунској настави док су 

родитељи анкетирани на родитељским састанцима  те 

је анализа ове анкете (са ученичком) постављена на сајт 

школе  

3. Договор око мера побољшања 

допуснске наставе 

На наставничком већу за крај првог полугодишта је 

дата препорука у вези мањих недостатака који су 

примећени у реализацији допунске наставе.  

 

 

Oбласт квалитета: ЕТОС 

Циљ :  Утврдити предности и мане увођења електронског дневника у нашу школу 

 

Р.б

. 

    АКТИВНОСТИ 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА 

  1. 
 

Испитивање мишљења свих 

интересних група о 

електронском дневнику 

Планиране активности у потпуности нису спроведене 

јер је уведено ванредно стање. Уместо планираног 

анкетирања родитеља, урађена је анализа доступности 

електронског дневника свим нашим ротитељима и 

након интервенције ОС и координатора, утврђена да 

постоје два родитеља  која немају још увек приступ 

електронском дневнику јер га не желе, али 

информације добијају редовно од ОС који им пошаље 

извештај из електронског дневника. 

2. Анализа добијених резулатат 

3. Упознавање свих интересних 

група са добијеним 

резултатима 

 

   Током јуна месеца 2020. је спроведена анонимна анкета за ученике предметне наставе 

у којој су испитивани о различитим аспектима наставе на даљину. Анализа ове анкете 

је доступна на сајту школе.  

 

 Свеукупна процена Тима је да су за школу значајније активности спроведене пре 

увођења ванредносг стања, а да су адекватно измењене и усклађене са потребама 

школе, након увођења ванредног стања. Због тога сматрамо да је самовредновање 

успешно спроведено у овој школској години и да ће његови резултати моги да се 

користе за израду будућег ШРП-а. 
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6.3 ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

  

КОМПЕТЕНЦИ

ЈЕ 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈА 

1.  ЗА 

ЦЕЛОЖИВОТН

О УЧЕЊЕ  

Активности у Дечијој недељи  

Корелација предмета унутар стручних 

већа и са програмским садржајима 

осталих предмета  

Ликовне, драмске, хор – на различите 

теме,обележавање значајних датума...  

Израда самосталног пројекта  

Радионице,теме и пројекти на тему 

болести зависности,мере 

превенције,облици насиља,здраве 

исхране итд...  

Већина предвиђених активности 

је спроведена о чему постоје 

докази у записницима 

различитих тимова и стручних 

већа 

2. ВЕШТИНА 

КОМУНИКАЦ

ИЈЕ  

Међународни дан толеранције  

Учешће на смотри „Извор живе речи“  

Предавање и презентовање путем ИКТ-

а  

Обележен је међународни дан 

толеранције док  Смотра није 

одржана због ванредног стања 

3. РАД СА 

ПОДАЦИМА И 

ИНФОРМАЦИЈ

АМА  

Предавање и презентовање путем ИКТ-

а  

Израда самосталног пројекта  

Током наставе и израде пројеката 

развијана је ова компетенција 

код наших ученика 

ДИГИТАЛНА 

КОМПЕТЕНЦИ

ЈА  

Предавање и презентовање путем ИКТ-

а  

Путем Технике и технологије, 

Информатике и пројектне 

наставе многих предмета 

ученици стално развијају ову 

компетенцију  

5. РЕШАВАЊЕ 

ПРОБЛЕМА  

Израда самосталног пројекта  Током наставе скоро свих 

предемта је развијана  

6. ВЕШТИНА 

САРАДЊЕ  

Празници (тематско планирање)  

Нова Година  

Школска слава Свети Сава  

Учешће на смотри „Извор живе речи“  

Израда самосталног пројекта  

Развијана је до марта месеца 

након чега се преселила на 

сарадњу путем група и Гугл 

учионица  

7. ВЕШТИНА 

ЗА ЖИВОТ У 

ДЕМОКРАТСК

ОМ ДРУШТВУ  

Радионице,теме и пројекти на тему 

болести зависности, мере 

превенције,облици насиља,здраве 

исхране итд...  

Хуманитарне акције на нивоу школе 

(прикупљање школског прибора, 

гардеробе, средстава за хигијену и сл.)  

Хуманитарне акције су 

организоване до марта месеца.  

8. БРИГА ЗА 

ЗДРАВЉЕ  

Спортска недеља  

У здравом телу здрав дух, спорт и 

здравље (тематско планирање)  

Радионице,теме и пројекти на тему 

болести зависности, мере 

превенције,облици насиља,здраве 

исхране итд...  

Спортска недеља је организована 

у октобру док друге није било 

због преласка на наставу на 

даљину.  
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9.ЕКОЛОШКА 

КОМПЕТЕНЦИ

ЈА 

Акције – уређење школског  

простора,учионица  

ЧОС-ови на тему екологије  

Часови изборних предмета на тему 

екологије  

Одржавани су ЧОС-ови на ову 

тему. Поједини ученици су у 

склопу друштвено-корисног рада 

се бавили уређењем школског 

простора 

10.ЕСТЕТСКА 

КОМПЕТЕНЦИЈА  

 

Школска слава Свети Сава  

Ускршњи вашар  

Учешће на смотри „Извор живе речи“  

Ликовне,драмске,еколошке радионице, 

хор – на различите теме,обележавање 

значајних датума...  

Организована је школска слава и 

организовање различитих 

активноасти до марта 2020. 

године 

 

6.4.  ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ 

УСТАНОВЕ 

 

 Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе има следеће надлежности :   

- прати обазбеђивање и унапређивање квалитета образовно – васпитног рада 

у установи;   

- стара се о остваривању школског програма;  

- стара се о остваривању циљева и стандарда постигнућа ;    

- стара се о развоју компетенција;  

- вреднује резултате рада наставника, васпитача и стручног сарадника;   

- прати и утврђује резултате рада ученика и одраслих;  

 

Тим чине :  

• Јелена Вучковић, координатор тима, 

• Оливера Чекић, наставник разредне наставе, 

• Саша Бојанић, педагог. 

Имајући у виду значај квалитетног функционисања тима, поставили смо следеће 

задатке: праћење остварености циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа 

у току школске године, праћење остварености циљева и задатака дефинисаних 

Развојним планом школе, акционим планом за самовредновање и планом тима за развој 

међупредметних компетенција, као и сарадњу са члановима тих тимова. 

У току првог полугодишта школске 2019/2020.године, тим се састао три пута.  

 На првом састанку (одржаном 28.08.2019.) усвојен је План рада тима.  

 Други састанак одржан је 27.09.2019. године.  

На овом састанку тим је упознат са детаљима заједничког састанка координатора тима 

за обезбеђивање квалитета и развој установе, тима за самовредновање, актива за развој 

школског програма и развојни план школе. Такође, договорено је да се прати и пружи 

подршка ученицима петог разреда при преласку у други циклус образовања. 

 Трећи састанак одржан је 27.02.2020 године.  

На овом састанку координатор тима је присутне чланове упознала са успехом и 

дисциплином ученика на крају првог полугодишта. Такође,  било је речи о праћењу 

реализације предлога мера за побољшање успеха и смањење броја изостанака датих на 

наставничком већу.  

Поред тога, презентовани су и анализирани резултати рада Тима за заштиту ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања.  

Анализирана су и запажања поводом обављених посета часовима од стране директора и 

педагога школе. У току првог полугодишта, ове посете су реализоване редовно, 
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наставници су упознати са запажањима директора и педагога, а извештаји о посетама 

су евидентирани.  

У току другог полугодишта, због проглашења ванредног стања, тим је функционисао 

онлајн.  

Праћена је реализација онлајн наставе, усклађеност захтева и реализација плана и 

програма.  

У Коларима, 10.09.2020. 

Координатор тима, Јелена Вучковић, наставник српског језика 

 

6.5.  ИЗВЕШТАЈ  ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРЈЕНТАЦИЈУ 

 

Ове школске године, због специфичног завршетка, тј немогућности директног контакта 

са ученицима од марта 2020. године, професионална оријентација није спроведена као 

претходних година.  

 

САДРЖАЈ РАДА РЕАЛИЗАЦИЈА 

Анкетирање ученика у њиховим 

жељама везаним за упис у средње 

школе 

Спроведено је анкетирање ученика о жељама за 

упис у средње школењ у предвиђеном времену 

Упознавање ученика са основним 

подацима (израчунавање бодова 

добијених на основу успеха у школи, 

листе занимања у средњим школама 

околних места ...) 

Спроведено је упознавање ученика са 

најважнијим подацима потребним  за упис у 

средње школе 

Индивидуални разговори са свим 

ученицима осмог разреда 

Спроведени су индивидуални разговори са 

мањим бројем ученика и то оних који су сами 

исказали жељу за оваквим разговором. 

Уобичајени индивидуални разговори са свим 

ученицима нису обављени због увођења 

ванредносг стања. Путем вајбер група су им 

пружане информације које су тражили или које 

смо процењивали да су им важне. 

Тестирање интересовања ученика  Није спроведено ни са једним учеником 

Организовање родитељског састанка 

ради информисања родитеља о начину 

уписа у средње школе 

Информисање родитеља је обављано путем вајбер 

група. 

Сарадња са релевантним институцијама 

: Националном службом за 

запошљавање, средњим школама... 

Није спроведено 

Разговор о занимањима током часова 

редовне наставе и ваннаставних 

активности 

Спровођено је до почетка ванредног стања. 

 

  Пошто су ученици урадили солидно завршни испит, нарочито математику, то се 

одразило и на њихов упис. Тако је око половине ученика ( ≈ 48 %) уписало своју прву 

жељу, троје другу жељу 

 ( ≈ 11 %), четворо трећу жељу ( ≈ 15 %), петоро четврту жељу ( ≈ 19 %) и двоје пету 

жељу ( ≈ 7 %). Није било нераспоређених ученика 

Што се расподеле по школама тиче :  
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 12 ученика је уписало Техничку школу у Смедереву ( ≈ 43 %) 

 6 ученика је уписало Економску школу у Смедереву ( ≈ 21 %) 

 4 ученика је уписало Гимназију у Смедереву ( ≈ 14 %) 

 2 ученика је уписало ТТПШ „Деспот Ђурађ“ ( ≈ 7 %) 

 3 ученика је писало различите образовне профиле у средњим школама у 

Београду ( ≈ 11 %) 

 1 ученица је уписала образовни профил у приватној средњој школи у Смедереву 

( ≈ 4 %) 

 

6.6.  ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

  

Током  шклоске 2019/2020. године Тим се састао   9 пута. 

Током месеца септембра имали смо два састанака. На првом је конституисан тим и 

направљен годишњи план рада. На другом састанку је констатовано да се након 

урађених иницијалних тестова и педагошких профила раде ИОП-и за ученике редовне 

наставе и специјалног одељења. Наведена су имена ученика, предмети из које свако 

појединачно дете ради по ИОП-у као и врста ИОП-а. Тим је предложио да се за ученике 

шестог разреда који већ раде по ИОП-у ,уради и ИОП за физику, односно хемију за 

ученике седмог разреда. 

Почетком октобра тим се састаје због констатовања почетка индивидуализације за 

ученика првог разреда , Марка Игњатовића из Луњевца, која није по речима учитељице 

показивао напредак те је предложен и рад по ИОП-у 1. Мајка потписује сагласност. На 

овом састанку је било речи и  о значају рада код куће , активном укључивању родитеља 

у реализацију планираних активности ИОП-ом. 

У новембру предложен је прелазак ученика првог разреда из Луњевца из комбинованог 

одељења свих четири разреда у чисто одељење првог разреда у Коларима како би дете 

брже напредовало због све присутнијег проблема са пажњом. Након добијене 

медицинске документације дете се упућује на Интересорну комисију. 

Крајем месеца новембра урађене су евалуације и педагошки профили и на основу њих и 

нове активности у ИОП-у. На овом састанку је било речи и о успеху и дисциплини 

ученика на крају првог класификационог периода. 

Крајем месеца децембра стиже решење Интересорне комисије за ученика Марка 

Игњатовића. Ученик ће предмете српски језик и математику имати у специјалном 

одељењу а остале премете у редовном одељењу. Урађен је распоред за овакав начин 

рада. 

У јануару члан овог тима наставник математике Раде Станковић прелази у другу школу 

те је нови члан тима наставница математике Тамара Милошевић. Урађен је педагошки 

профил и ИОП за наредна три месеца за ученика првог разреда Марка Игњатовића. 

На састанку почетком марта месеца тим је констатовао да су урађене евалуације и 

педагосшки профили за ученике за које се ИОП ради на полугодишту. На основу тога 

урадђен је и нови ИОП за друго полугодиште. На овом састанку је урађен и план 

транзиције за ученика осмог разреда који ради по ИОП-у 2. 

У јуну је урађен записник са активностима током ванредног стања. Наставни садржаји 

су прилагођени били условима и способностима деце која раде по ИОП-у. Као што је 

тим и планирао 21.3. је обележен дан деце са Дауновим синдромом, овога пута онлине. 

Ученици нижих разреда су своје радове и честитке сликали и слали својој другарици 

путем интернета. Током ванредног стања ИОП –и из хемије и ИОп за ученика првог 
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разреда су продужени до краја полугодишта иако је евалуација планирана за крај марта. 

За ученика који полаже завршни испит раде се прилагођени задаци из свих предмета . 

 

Урађене су евалуације за крај школске године и тим је на овом састанку урадио и 

годишњи извештај.  

 

6.7. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА  

 

 У циљу стварања сигурног окружења и атмосфере, састављен је Тим за заштиту 

ученика од насиља, злостављања и занемаривања у саставу директора, наставника и 

педагога. На почетку школске године августа 2019.године на седници Наставничког 

већа директор је именовао чланове Тима и координатора и то у саставу 

1. Саша Митић - наставник математике координатор Тима 

2. Сандра Драгашевић - наставник хемије 

3. Јелена Дојчиновић - секретар школе 

4. Наташа Живковић - наставник разредне наставе 

5. Саша Бојанић Стевановић - педагог 

Ова година је проглашена за годину без насиља и ми ћемо се борити против њега 

       Координатори Tима су упознали остале наставнике о плану заштите ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања и детаљно их информисали о врстама насиља и 

редоследу поступака у интервенцији. 

      У току првог полугодишта Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања је одржао пет редовних састанака. 

     У циљу побољшања безбедности и смањења насиља у школи Тим за безбедност 

ученика је у првом полугодишту организовао следеће мере: 

-  наставници активно обављају своја дежурства у ходницима и дворишту и води се 

књига дежурстава 

-  направљени су панои о нивоима насиља и постављени су видно на ходницима, а и 

одељенске старешине су на часовима одељенске заједнице презентовали паное и 

причали о насиљу 

-  наставник физичког васпитања је организовао турнир “Стоп насиљу” чији је циљ био  

фер-плеј игра и дружење међу ученицима 

-  у току Дечије недеље у октобру и Тематског дан у децембру ученици су се уместо 

часова дружили са својим наставницима и учитељицама, кроз разне игре и радионице 

-  координатор Тима је добио позив од стране фондације „Тијане Јурић‟ да присуствује 

V Kонференцији безбедности и одговорности у Суботици, где смо се одазвали позиву и 

присуствовали предавању актуелних тема код деце и безбедности на интернету 

-  предавање и трибина која је организована и у Регионалном центру у Смедерево на 

темe „Насиље у школи-чија одговорност‟ , „Превентивне мере у раду са ученицима, 

родитељима и наставницима‟ и тема „Тим за заштиту од дискриминације, насиља и 

занимаривања‟ је такође имала присуство наших чланова Тима 

-  имали смо сталнa предавање од стране ватрогасаца, полицијских инспектора и Тима 

за безбедност све у циљу спречавања угрожавања здравља, развоја и достојанства 

личности 

-  у сарадњи наше школе и координатора Тима са фондацијом “Тијана Јурић” 

ученицима је организована представа  “Кривац је тамо негде”  

- почели смо и акцију рециклажепо слоганом “Скупи, спљескај и донеси“  и “Чепом до 

осмеха“ у којој активно учествују како наши ученици тако и наставници и учитељи 
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- у другом полугодишту због проглашења ванредног стања поводом вируса COVID- 19  

настава се одвијала на даљину и ученици су путем гугл учионице и вибера имали 

контакт са својим наставницима и разредним старешинама. 

- разредне старешине су увек подизали свест о заштити здравља и подршку у учењу 

како деци тако и са родитељима да истрају у борби 

- два ученика су била позитивна на COVID- 19, где су са својом породицом били на 

Сајми, деца су имала лакшу клиничку слику и после две недеље су се вратили кући са 

негативним налазом 

- година је прошла без проблема и сви ученици су се примерно понашали како у школи 

тако и на крају када је настава текла онлине 

 

Координатор Тима: 

Саша Митић 

 

6.8. ИЗВЕШТАЈ О ЗАВРШНОМ ИСПИТУ УЧЕНИКА ОШ „ИЛИЈА 

МИЛОСАВЉЕВИЋ КОЛАРАЦ“ КОЛАРИ У ЈУНУ 2019-те године  

 

   Завршном испиту у нашој школи је приступило укупио 27 ученика, (100 %).     

 

  Један ученик  је похађао  наставу у одељењу за ученике са сметњама у развоју и 

завршни испит полагао  према ИОП2. Он неће бити укључен у статистичку обраду 

података са завршног испита Школе. 

 Просечно постигнуће на завршном испиту из српског језика је 10,65 бод, тј. преко  

половине од укупног броја бодова и за 0,6 бодова лошије од претходне године . 

   

  На крају седмог разреда просечна оцена из српског језика овим ученицима је била 3,26 

односно за 0,22 виша од претходне генерације; на крају осмог разреда просечна оцена 

је била 3,55 односно за  0,45 виша од претходне генерације. 

    Према закључним оценама из српског језика на крају осмог разреда расподела је 

следећа : 

Оцена на крају 8. разреда Просечан број бодова  Распон бодова ученика 

2 6,17 5,5 – 6,5 

3 8,94 4,5 – 11,5 

4 13,67 13,5 – 14,0 

5 14,39 13,0 – 16,5 

 

    Међу школама наше општине резултати су на просечном нивоу.  

 

Просечно постигнуће на завршном испиту из математике је 7,46 бодова, тј. испод 

половине укупног броја бодова и за 0,31 бода боље него претходне године. Најбоље је 

урађен задатак из мерења а затим задаци са бројевима и операцијама са њима. 

Најслабије је урађена алгебра и геометрија.  

   На крају седмог разреда просечна оцена из математике  је била 3,00 односно за 0,69 

нижа од претходне генерације;  на крају осмог разреда просечна оцена је била исто 2,86 

односно за 0,6 нижа од претходне генерације.    
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Према закључним оценама из математике на крају осмог разреда расподела је следећа : 

Оцена на крају 8. разреда Просечан број бодова  Распон бодова ученика 

2 5,00 3,0 – 6,0 

3 10,63 8,5 – 12,0 

4 16 8,5 – 14,0 

5 14 11,0  - 17,5 

 

  Из оба предмета постоји солидна усклађеност постигнућа на завршном испиту са 

оценама у седмом и осмом разреду.  

 

     Просечно постигнуће на комбинованом тесту  је 11,85 бодова, тј. преко половине  

укупног броја бодова и за 2,19 бодова боље него претходне године. Приметан је тренд 

побољшања постигнућа наших ученика на овом тесту који је пре три године био веома 

лше урађен после чега је прављен план за побољшање постигнућа ученика. 

    Просечно постигнуће на свим тестовима у нашој школи је ≈ 10 бодовa,  тј. у просеку 

је сваки ученик половину  свих тестова тачно урадио. У односу на претходну годину 

просечан број бодова је већи за 1,9 у највећој мери захваљујући побољшању у 

резултатима комбинованог теста.    

 

  Припремна наства је одржавана на даљину до јуна да би затим ученици били 

подељени у три групе и наставу имали у школи. 

 

РАСПОДЕЛА ПРЕМА ЖЕЉАМА 

(први круг) 

    Ове године су нам се сви ученици уписали у првом кругу.  

 

Жеља по 

реду 

Проценат 

уписаних 

ученика 

Коментар 

Прва 50 % Знатно већи број ученика је уписао прву жељу ове 

године. Већина ученика се успела да упише прве три 

жеље. Нико од ученика није уписао испод пете жеље 

што је боље од претходне године. 

Друга  10,7 % 

Трећа  14,3 % 

Четврта 17,9 % 

Пета 7,1 % 

 

Ученик која је полагао  по ИОП2 је уписао жељени образовни профил
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6.9.  ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 

 

   Због епидемиолошке ситуације у земљи као и ванредног стања екскурзије ученика 

нису спроведене. Процедура припрема је текла уобичајеним темпом до 16.03.2020. када 

се престало са даљим планирањем као и уплаћивањем екскурзија.  

   Уплаћени новац је враћем ученицима осмог разреда пошто напуштају нашу школу 

док се чека одлука на републичком нивоу о моделу враћања новца за остале разреде. 

 

 

6.10. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРАЋЕЊЕ  ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

 Подаци о броју реализованих часова се налазе у одељку 4. овог извештаја са детаљном 

анализом. 

 

6.10.1. ТЕМАТСКО ПЛАНИРАЊЕ У РАЗРЕДНОЈ И ПРЕДМЕТНОЈ НАСТАВИ 

 

 

Спроведен је тематски дан на тему Нова година 27. децембра 2019. последњег 

наставног дана календарске године у сарадњи свих наставника више и ниже наставе, тј. 

предмета који су по распореду били обухваћени. Ученици 5. разреда су имали пробе за 

приредбу за Дан Светог Саве и радионицу Како се безбедно слави са наставницима 

Миодрагом Манасијевићем и Маријаном Јурић. Ученици 6. разреда су имали 

радионицу прављење калупа са наставницама Данијелом Живојиновић и Зденком 

Јанковић. Ученици 7. разреда су спровели језичку радионицу са наставницама 

Драганом Дрењаковић и Јеленом Вучковић. Ученици 8. разреда су правили мафине са 

наставницом Маријом Николић и склапали кристалне решетке са Сандром Драгашевић. 

Последња активност је објединила све ученике виших разреда на часу екологије и 

рециклаже, кроз скупљање флаша и чишћење околине од школе до центра села са 

наставницима Сашом Митићем, Миодрагом Манасијевићем, Зораном Шакићем и 

Радомиром Бундало. Ученици од првог до четвртог разреда правили су новогодишње 

украсе од разних материјала и припремали  приредбу за Нову годину. Рецитовали су 

рецитације о Новој години и певали одговарајуће песме. Ученици првог разреда су у 

оквиру пројектне наставе заједно са родитељима радили украсе од папира за Нову 

годину. 

 

 

6.10.2. ИЗВЕШТА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА  КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

ЗА  2019-20 .  ГОДИНУ 

Месец  Планирана 

активност 

Остварена активност Носиоци 

активности  

Септембар  

• Израда пригодних 

паноа за прваке. 

Чланови ликовне секције 

урадили су пано добродошлице за 

прваке и одговарајуће беџеве за 

прваке:   "ЂАК ПРВАК" 

 

Чланови ликовне 

секције . 

Октобар --Обележавање 

Дечије недеље, 

Дечија недења је обележена низом 

различитих активности по данима :  

Сви ученици од 

првог до осмог 
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--Дан заштите 

животиња  

Спортска такмичења 

у 

оквиру Спортске 

недеље 

1. Замена  улога , 

2. Маскембал 

3. Такмичарске игре  

4. Позоришнапредстава 

5. Покажи шта знаш   

Наставница биологије је одржала час 

ученицима нижих разреда на тему 

Прилагођеност животиња средини у 

којој живе"  

У оквиру спортске недење ученици 

су се такмичили по разредима .  

разреда.  

Новембар --Сусрет и разговор 

са нашим писцима  . 

Није реализовано  

Децембар --Прослава Нове 

године  

--Изложба  

Новогодишњих 

украса (дечији 

радови) 

Ученици од првог до четвртог 

разреда правили су новогодишње 

украсе од разних материјала 

.Ученици нижих разреда припремали 

су приредбу за Нову годину 

.Рецитовали су рецитације о Новој 

години и певали одговарајуће песме. 

Ученици првог разреда су у оквиру 

пројектне наставе заједно са 

родитељима радили украсе од 

папаира за Нову годину. 

Ученици од 

првог до 

четвртог 

разреда, 

учитељи и 

наставник 

ликовне културе. 

Јануар --Прослава школске 

славе Светог Саве  

 

Поводом школске славе ученици су 

припремили пригодан ппрограм који 

су извели пред родитељима и 

наставницима. 

Чланови драмске 

секције(виши и 

нижи разреди) , 

хор, чланови 

рецитаторске 

секције.,наставн

ица  музичког 

васпитања, 

наставници 

српског језика и 

учитељице. 

Март --Прослава Дана 

жена 

Изложба ,, Мој 

поклон мами"(дечији 

цртежи и  разни  

украси  који ће 

ученици направити на 

часовима ликовне 

секције ). 

--Прослава Дана жена  обележена 

приредбом за мама и баке ученика . 

Ученици су на часовима ликовне 

културе правили поклоне за маме, 

(корпице за цвеће, цветове од креп 

папира, честитке)  

 

Сви ученици од 

првог до 

четвртог 

разреда. 

Планиране активности за мај и јун нису остварене, због  пркида наставе, услед појаве 

пандемије Covid –19  virusa. 
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6.10.3. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПРОФЕСИОНАЛНЕ 

ОРИЈЕНТАЦИЈЕ ЗА ШК. 2019/2020. ГОДИНУ 

 

Извештај се налази у одељку 6.5.  са анализом. 

6.10.4. ИЗВЕШТАЈ О  РЕАЛИЗАЦИЈИ ШКОЛСКОГ СПОРТА ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. 

ГОДИНУ 

 

За недељу спорта предвиђене су следеће активности: Јесењи крос, турнир у малом 

фудбалу за дечаке и девојчице и полигон спретности. 

Закључак: 

Прва недеља спорта је одржана од 14.10.2019. до 22.10.2019. године. Све спортске 

активности су успешно организоване и реализоване. 

Друга спортска недеља је планирана за април месец те због ванредних околности неије 

одржана. Ученици су упућивани на вежбање код куће док је такичарски део изостао. 

      

 

6.10.5. ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА ШК. 2019/2020.ГОД. 

Извештај се налази у одељку 6.7.  са анализом. 

 

6.10.6. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ 

 

           На полугодишту је констатовано да је организовано дежурство на нивоу 

читаве школе и у дворишту. Дежурни наставници редовно долазе пре почетка наставе 

и уредно воде књигу дежурства. У школи постоји камера за праћење активности деце 

у дворишту и указано је на то да треба затварати капије да не би улазили пси луталице 

у школско двориште. Констатовано је да је кућа у близини школског дворишта у 

веома лошем стању и представља опасност уколико крене да се обрушава. 8.10.2019. 

је одржано предавање у 4. и 6. разреду од стране ватрогасца Александра Ђорђевића. 

16.10.2019. на часовима 4. и 6. разреда је предавање одржао инспектор ПУ Смедерево 

Иван Петровић на тему Алкохолизам и наркоманија и Заштита на интернету. 

30.10.2019. представник МУП-а из управе саобраћајне полиције одржао је ученицима 

предавање Безбедно учешће деце у саобраћају. 31.12.2019. је наставница Маријана 

Јурић одржала предавање ученицима од 5. до 8. разреда на тему Како се безбедно 

слави.  Проверено је стање подручних школа и уочено је да ограда у Ландолу која је 

ниска и има шиљке на врху представља опасност за ученике, а у Биновцу је један део 

плафона у ходнику оштећен од влаге и постоји могућност да отпадне. Директор ради 

на санирању истакнутих проблема. Појачан је видео надзор у школи инсталирањем 

камера у ходнику и у школској библиотеци. Тим ради врло активно. Родитељима су 

доступни разни текстови и снимци који упозоравају на опасности по безбедност деце. 

Предавање Игора Јурића је такође истакло многе опасности и како се могу избећи 

(отмица деце, сексуално злостављање деце, дрога).  

         У другом полугодишту је услед епидемије корона вируса онемогућено 

спровођење планираних активности. 
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6.10.7. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У 

ШКОЛСКОЈ 2019/20. ГОДИНИ  

 

              Из Програма здравствене заштите у октобру месецу су реализоване следеће 

активности: долазак патронажне сестре. као редовна контрола хигијене ученика и 

утврђивање евентуалне вашљивости, ради преузимања даљих корака, огранизовани су 

и системски прегледи ученика у циљу уочавања извесних проблема и указивања на 

правилан и здрав начин живота, обележен је и Светски дан хране када су ученици 

правили пано везан за таблицу правилне исхране и делили флајере ученицима и 

наставницима који су се односили на штетност појединих емулгатора и адитива који се 

додају храни,а који могу озбиљно да наруше здравље , указано им је на правилне 

навике у исхрани и здраве оброке. У оквиру редовних часова физичког васпитања и 

часова биологије-седми разред, ученици су научили који су најчешћи деформитети. 

Ученици су такође упознати са низом практичних савета  који  се тичу правилног 

седења и  правилног држања тела и сл. 

          Од марта месеца услед епидемије корона вируса која је наступила спречене су 

активности које су биле планиране да се реализују. 

 

 

 

6.10.8. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/20. ГОДИНИ  

 

              Из Програма за заштиту животне средине у октобру месецу су реализоване 

активности поводом Светског дана животиња и то су следеће: Ученици од 1. до 4. 

разреда су разговарали са учитељицама о заштити и правима животиња, цртали и 

бојили животиње по избору. Ученици од 5. до 8. разреда су на часовима биологије 

организовали квиз о познавању животиња,у оквиру Дечије недеље је организована 

изложба фигурица диносауруса направљених од пластелина. Обележен је и Дан борбе 

против трговине крзном кратким предавањем деце 5, 6. и 7. разреда, који су излагали 

свим ученицима школе, школској управи и осталим радницима школе. Овог 

полугодишта је на иницијативу наставника Саше Митића покренута акција Чепом до 

осмеха која је врло успешно активирала ученике и запослене, а такође и акција Скупи, 

сљескај и донеси којом се рециклирају пластичне флаше и лименке, а новац је намењен 

за уређење школе и набавку наставних средстава. 

          Од марта месеца услед епидемије корона вируса која је наступила 

спречене су активности које су биле планиране да се реализују. 

 

 

6.10.9. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 

Током школске 2019/2020. године пружена је материјална подршка социјално 

угроженим ученицима. Обезбеђени су бесплатни уџбеници за ученике који раде по 

ИОП-у, бесплатна ужина за ученике који су корисници социјалне помоћи и бесплатне 

екскурзије за децу са сметњама у развоју и инвалидитетом, које нису реализоване због 

ванредног стања. 

Праћене су социјалне и породичне прилике ученика и постојала је добра сарадња са 

Центром за социјални рад. 
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Са ученицима се на часовима одељенског старешине разговарало о толеранцији и 

прихватању различитости. Организовано обележавање Светског дана деце са Дауновим 

синдромом онлине. Ученици нижих разреда су нацртали и направили девојчици са 

Дауновим синдромом поклоне, сликали и послали јој. 

Ученици који раде по индивидуалном образовном плану се укључују у све активности 

које школа организује у складу са њиховим способностима. 

 

6.10.10. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ 

САМОУПРАВОМ У ШКОЛСКОЈ 2019/20. ГОДИНИ  

 

   Што се тиче Програма сарадње са локалном самоуправом, из њега се најпре 

може издвојити сарадња са Месном зеједницом ради уступања просторија школе за 

културна догађања као што су Коларчеви дани, Новогодишња прослава, тренинзи 

каратеа. Услед сарадње са Домом здравља, патронажна сестра је посетила наше ђаке и 

обавила редован преглед. Предавања из области безбедности ученика су се одржала у 

нашој школи захваљујући сарадњи са МУП-ом, а такође и предавања у сарадњи са 

Ватрогасном службом. Затим сарадња са Центром за културу ради доделе Читалачких 

значки. Сарадња са медијима који су пропратили дешавања у нашој школи као што је 

додела награда ученицима наше и других школа поводом међународног фестивала 

поезије Смедеревска песничка јесен, као и оглашавање на друштвеним мрежама. 

Сарадња са другим школама и предавања која одржао наставник Саша Митић са 

актуелним темама о којима прича фондација Тијана Јурић широм земље. 

                         У другом полугодишту су остале нереализоване активности које су за тај 

период биле предвиђене, будући да је од марта месеца наступила епидемија корона 

вируса. 

 

6.10.11. ИЗВЕШТА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И 

НАСТАВЕ У ПРИРОДИ У ШКОЛСКОЈ 2019/20. ГОДИНИ  

 

              Екскурзије које су планиране за школску 2019/20. годину су најпре биле 

одложене услед појаве епидемије корона вируса за август, а потом се донела одлука да 

се не реализују, него да се врати новац ученицима. 

 

6. 11. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ 

 

И ове школске године редовно се ажурира страница намењена родитељима на сајту 

школе. 

Школа  има и страницу на фејсбуку која носи назив наше школе  „ Илија 

Милосављевић Коларац“ и која је за време ванредног стања добро дошла за 

обавештења родитељима јер смо мишљења да ће родитељи пре видети нешто на 

фејсбуку, мада су обавештења ишла паралелно и сајт и фб. 

 Дефинисани су термини отворених врата за сваког наставника у школи. Распореди 

отворених врата доступни су : нa  огласној табли за родитеље у холу школе, у 

наставничкој зборници и на сајту школе. 

Родитељи разговарају са наставницима у „ КУТКУ ЗА РОДИТЕЉЕ“ који се налазе у    

холу школе  у близини наставничке зорнице. 
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 У оквиру Годишњег плана рада за школску 2019/20.дефинисани су термини 

отворених врата. Једном месечно је дозвољено родитељима  да присиствују настави. 

Потребно је само да се најаве десет дана раније ради пријаве. Попуњавају пријаву која 

садржи име и презиме родитеља, детета, одељења, предмет. Након посете родитељ 

попуњава анкету о сарадњи са школом. 

Реализовано је  4 родитељских састанака у сваком одељењу.Због ванредног стања није 

реализован родитељски за трећи класификациони период тј .тромесечје. 

 Родитељи су били  укључени у све тимове и пројекте који су се у школи реализовани ( 

безбедност ученика, сарадња са породицом, сарадња са локалном заједницом, 

професионална орјентација, самовредновање, школско развојно планирање). 

Родитељи су били укључени и у органозовање посета, екскурзија као и у 

хуманитарним, спортским и другим активностима. 

Укључени су и у тимове подршке и у циљу израде индивидуалних образовних планова 

за ученике којима је потребна додатна подршка. 

На првом родитељском састанку у септембру 2019. Сваки разредни старешине је 

одредио са свим осталим родитељима предсавника свог одељења за Савет родитеља 

школе. 

На сајту школе постоји страница за информисање родитеља. Родитељима је и ове 

године омогућено да користе школску библиотеку. 

 Библиотека ради понедељком, средом и петком од 8h до 13h . Библиотекар  је  

Данијела Станојевић. 

 

6.12. ИЗВЕШТАЈ ОРЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА ШКОЛСКЕ 

БИБЛИОТЕКЕ НА КРАЈУ ШК. 2019/2020.ГОДИНЕ 

 

    Програм рада школског библиотекара је у школској 2019/20. години 

реализован кроз бројне активности. Благовремено је извршен упис нових чланова, како 

ученика,  тако и наставника и ажурирана картотека школске библиотеке. Ученици су 

упознати са радом библиотеке, најпре прваци и оспособљени за самостално коришћење 

књига, часописа, енциклопедија. Свакодневно им се указује на развијање навика за 

чување, заштиту и руковање књижном и некњижном грађом. Инвентарисање књига је 

настављено и тренутно је у књигу инвентара уписано више од 5000 књига. Библиотеку 

су у септембру 2019. посетили петаци, били су пуни утисака и радо позајмили књиге, 

будући да је међу њима и оних који су дошли из подручних школа, па се сусрећу по 

први пут са школском библиотеком. Позајмљивање књига је редовно и евидентира се 

кроз дневну статистику. Наставници добијају константну помоћ у изради планова, 

тестова, стручној литератури, уџбеницима, користе простор библиотеке за допунске, 

додатне и понекад редовне часове. Дечија недеља је обележена почетком октобра, 

ученици су имали прилике да преко разгласа пуштају музику и преносе информације 

везане за различите активности. Спроведена је анкета која је имала за циљ да испита 

заинтересованост ученика за читање књига и за посећивање школске библиотеке. 

Највећи број ученика чита школску лектиру, а мањи белетристику. Ученици су се 

изјаснили да би волели да се улепша библиотека и обогати занимљивим књигама. 

Израђен је пано којим је обележен октобар месец књиге. У новембру је обележен Дан 

толеранције када су ученици писали своја тумачења појма толеранције која су 

истакнута на паноу испред школске библиотеке. Путем разгласа су ученици говорили о 

толеранцији и разликама међу нама које треба поштовати. Током децембра месеца 

трајала је акција Министарства просвете, науке и технолошког развоја која је 

подразумевала реализацију набавке школске лектире за све школске библиотеке. 
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Школи је одобрен одређени износ сходно броју ученика и степену развијености 

локалне самоуправе. Од неколико издавачких кућа (Прима, ЈРЈ, Нова школа, Лагуна, 

Вулкан издаваштво, Пчелица, Креативни центар, Evro Book, Bookland, Klett итд.) 

наручено је око тридесетак наслова који одговарају захтевима школске лектире али и 

интересовањима ученика сходно узрасту и дидактичка средства за децу са посебним 

потребама.  Акценат је био на лектири по новом програму из савремене књижевности и 

обогаћивање наставе ученицима са посебним потребама. Јануар је традиционално био у 

знаку обележавања школске славе Свети Сава. У фебруару је обележен Национални 

дан књиге. Ученици су путем разгласа указали на важност читања у школи, код куће, у 

аутобусу... Наставница биологије Марија Николић је са ученицима обрадила басне у 

школској библиотеци, чиме је успешно постигнута корелација биологије и српског 

језика. У марту су стигле нове књиге које су заведене. Убрзо након тога је проглашена 

епидемија корона вируса и прешло се на наставу путем интернета, што је отежало рад 

школске библиотеке. Школска година је окончана у јуну, ученици су се потрудили да 

врате књиге које дугују школској библиотеци. 

 

Председник Актива 

Данијела Станојевић 

 

 

7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ШКОЛИ 

 

7.1 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

Одржано је Четири састанка Ученичког парламента. 

На првом састанку, у септембру, Ученици су упознати са планом рада Ученичког 

парламента.Том приликом је изабрано руководство, као и представници за присуство 

седницама Школског одбора и градског Ученичког парламента.  

На другом састанку су изнети предлози за обележавање Дечје недеље.Био је 

организован квиз и акција прикупљања хуманитарне помоћи за ученике слабијег 

материјалног стања.Исто тако, ученици упознати са хуманитарном акцијом ,,Чепом до 

осмеха,,  

На трећој седници било је договора о организовању прославе Нове године.Са 

наставницима Ликовног васпитања украшавали су учионице, ходнике, организована је 

акција прикупљања новогодишњих пакетића за ученике слабијег материјалног стања. 

На четвртом састанку договорено је организује акција прикупљања новчане помоћи за 

лечење ученика из Осипаонице. 

Кутије за прикупљања помоћи постављене су у продавницам и пекари у Кларима. 

 

 

Данијела Јаковљевић Живојиновић 

 

 

 

 

 



  

 
 

43 

8. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНАУПРАВЉАЊА, РУКОВОДЕЋИХ И 

ДРУГИХ ОРГАНА 

 

8.1 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 

Школски одбор ОШ „Илија Милосављевић Коларац“ у Коларима је у 

шк.2019/20.години одржао укупно 6 седница. 

 

СЕПТЕМБАР 2019.- ЈАНУАР  2020.ГОДИНЕ 

-Усвајање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада Школе за 

шк.2018/2019.годину 

-Усвајање Извештаја о раду директора и раду Школе за период 01.03.-

31.08.2019.године 

-Усвајање Годишњег плана рада Школе за шк2019/20.годину 

- Усвајање Плана стручног усавршавања запослених 

-Доношење одлуке о распореду и структури обавеза директора школе 

- Доношење Одлуке о попису и именовање Комисије за попис 

Разматрање Извештаја о успеху и владању ученика на крају 1.класификационог 

периода 

- Давање сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у 

Школи 

- Усвајање Извештаја о извршеном попису 

- Усвајање предлога финансијског плана за 2020.годину 

- Усвајање плана набавки за 2020.годину 

- Доношење Одлуке о измени и допуни Статута Школе 

 

ФЕБРУАР- АВГУСТ 2020.ГОДИНЕ 

- Усвајање Финансијског извештаја – Завршног рачуна Школе за 2019.годину 

- Разматрање успеха и владања ученика на крају 1.полугодишта 

- Договор око припрема за обележавање Смотре Извор живе речи 

- Усвајање Анекса Школског одбора 

- Усвајање Анекса Годишњег плана рада 

- Разматрање успеха и владања ученика на крају школске године 

- Именовање Комисије за утврђивање запослених за чијим је радом делимично 

престала потреба 

 

8.2 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА 

 

Савет родитеља ОШ „Илија Милосављевић Коларац“ у Коларима је у 

шк.2017/18.години одржао је 6 седница на којима су разматрана следећа питања: 

 

СЕПТЕМБАР2018.- ЈАНУАР 2019.ГОДИНЕ 

- Конституисање Савета родитеља за шк.2019/20.годину, избор председника и 

заменика и упознавање са одредбама Пословника о раду  

- Разматрање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада Школе за 

2018/19.годину 
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- Разматрање Извештаја о раду директора и раду Школе за период 01.03.-

31.08.2019.године 

- Разматрање  предлога Годишњег плана рада Школе за шк.2019/20.годину 

- Давање сагласности на план и програм екскурзија ученика 1-8.разреда за 

шк.2019/20.годину 

- Избор најповољније понуде за осигурање ученика 

- Разматрање Извештаја о успеху и владању ученика на крају 1.класификационог 

периода шк.2018/19.године 

- Информисање Савета родитеља о избору агенције за реализацију екскурзије 
 

ФЕБРУАР- АВГУСТ 2019.ГОДИНЕ 
 

- Разматрање извештаја Тимова за реализацију Школског развојног плана и тима за 

самовредновање 

- Упознавање са записником Просветне инспекције 

- Разматрање Одлуке о избору уџбеника за наредну школску годину 

- Разматрање Извештаја о успеху и владању ученика на крају 1. полугодишт 

- Давање сагласности на предлог изборних предмета за шк.2018/19.годину 

- Разматрање предлога Анекса Школског програма 

- Разматрање предлога Анекса Годишњег плана рада 

- Основне информације о раду у новонасталој ситуацији 

- Организовање наставе и распоред часова 

- Упознавање са Планом примене мера за спречавање КОВИД-а 
 

8.3 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ 

 

Чланом 133. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник 

РС” бр.88/17, 27/18, 10/19 и 6/20), утврђени су послови секретара  установе  

Члланом 30. Правилника о организацији рада и систематизацији послова у ОШ 

“Илија Милосављевић Коларац “ у Коларима прописано је да секретар школе: 

1) стара се о законитом раду Послодавца, указује директору и Школском одбору 

на неправилности у раду Послодавца; 

2) обавља управне послове код Послодавца; 

3) израђује опште и појединачне правне акте Послодавца; 

4) обавља правне и друге послове за потребе Послодавца; 

5) израђује уговоре које закључује Послодавац; 

6) обавља правне послове у вези са статусним променама код Послодавца; 

7) обавља правне послове у вези са уписом ученика и одраслих; 

8) обавља правне послове у вези са јавним набавкама, у сарадњи са 

финансијском службом Послодавца; 

9) пружа стручну помоћ у вези са избором Школског одбора Послодавца; 

10) пружа стручну подршку и координира рад комисије за избор директора 

Послодавца; 

11) прати законске и друге прописе и друге правне акте који су у вези са радом 

Послодавца и запосленим лицима и о томе информише органе Послодавца и запослене; 

12) води и ажурира персонална досијеа запослених и ангажованих лица и води 

евиденције и врши пријаву/одјаву запослених код надлежних органа; 

13) обавља административне послове из области имовинскоправних послова; 

14) обавља канцеларијске послове; 

15) обавља административне послове у вези са кретањем предмета; 
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16) води општи деловодник, пописе аката и заводи, разводи, архивира и задужује 

акта; 

17) врши распоређивање, отпрему и доставу документације и поште; 

18) стручно се усавршава; 

19) обавља и друге послове по налогу директора у складу са законом, 

подзаконским актом, општим актом и уговором о раду. 

У школској 2019/2020. године обављала сам следеће послове: 

- радила сам на изради свих уговора о раду, анекса уговора о раду, споразума о 

преузимању запослених, као и на изради свих решења и одлука о радноправном статусу 

запослених у установи у складу са законом и прописима донетим на основу њега; 

- учествовала у припремању седница Савета родитеља и Школског одбора и 

давала правна мишљења у вези са пословима из њихове надлежности; 

-радила на спровођењу поступака јавних набавки  која је требало да буде 

спроведена у мају 2020.године  

-Због пандемије вируса COVID 19 екскурзија је отказана, односно није 

реализована због одустанка родитеља ученика.  

- заједно са директором попуњавала сам упитник о Припремљености установе за 

почетак шк. 2019/20.године и исти проследила просветном инспектору са прилозима у 

електронској форми- октобар 2019.године; 

-спровела сам поступак јавне набавке радова на изради фасаде, као и израдила 

уговоре о извођењу радова, записник комисије о примопредаји радова, новембар 

2019.године 

-Спровела сам поступке јавне набавке малих вредности за набавку огрева и 

превоза ученика у 2020.године- децембар 2019.године 

- старала сам се о пријему и слању поште- континуирано, целе шк.године; 

- старала сам се о евидентирању и чувању аката школе и аката примљених од 

других лица- континуирано; 

-  обављала сам стручне и административно-техничке послове у вези са 

престанком радног односа, распоређивањем и другим променама статуса радника- по 

указаној потреби 

- обављала сам послове око пријављивања и одјављивања запослених у ПИО 

фонду  

- издавала сам потврде и уверења радницима и ученицима Школе; 

- присуствовала сам редовном инспекцијском надзору Просветне инспекције  у 

јануару 2020.године 

- Пружала правну помоћ и израђивала појединачне акте у поступку утврђивања 

дисципл.одговорности ученика-континуирано. 

-Учествовала сам у припремању и организацији спровођења мера заштите од 

COVID/a19  

- Израдила сам решења о коришћењу годишњих одмора свих запослених –крај 

јуна и почетак јула 2020.године 

- чувала и користила печат и штамбиљ Школе; 

- пратила законске и друге прописе и друге правне акте који су у вези са 

Школом и запосленим лицима; 

- у вези с пословима које сам обављала сарађивала са субјектима ван Школе; 

- обављала и друге послове у складу са законом, подзаконским актом, општим 

актом Школе и уговор о раду. 
 

дана 08.09.2020. године       секретар школе 

Јелена Дојчиновић 
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9. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

 

9.1 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА ШКОЛЕ 

 

АКТИВНОСТ РЕАЛИЗАЦИЈА / ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Израда годишњег и месечних 

планова рада педагога 

Годишњи план рада је урађен. Месечни планови су 

спровођени али нису евидентирани редовно. 

Учешће у изради Годишњег  

плана рада Школе 

Завршен је табеларни приказ фондова часове редовне 

наставе, изборних предмета, ваннаставних задужења, 

распореда дежурства... 

Спровођење професионалне 

оријентације ученика седмог и 

осмог разреда 

Професионална оријентација ученика осмог разреда је 

спровођена у  према плану до почетка ванредног стања.  

Настављена је у јуну месецу, када су ученици почели да 

долазе на припремну наставу за полагање завршног испита. 

Сви ученици су се уписали у средње школе. Ученик који је 

напредовао по ИОП2 је уписао жељени образовни профил. 

Континуирано прикупљање  

планова рада наставника  

Постоји табеларни приказ континуитета предаје глобалних и 

месечних планова наставника који је редовно ажуриран. 

Дошло је до измене форме планирања и предавања планова 

по почетку наставе на даљину али је и даље праћено 

планирање наставника. 

Посета часовима редовне наставе 

и њихова анализа 

Посећено и анализирано је  укупно 22 часа од чега је 8 у 

разредној настави а остало у предметној. У предметној 

настави је посећен 1 час за лиценцу, 2 часа пројектне наставе 

и 1 заједнички час наставника српског и историје.  

Праћење постигнућа ученика 

током редовне и допунске и 

додатне наставе 

Праћено је постигнуће одељења током 4 класификациона 

периода уз поређење са претходним периодом. Праћено је 

постигнуће појединих ученика према исказаним потребама 

од стране одељењских старешина, родитеља или самих 

ученика. Након преласка на наставу на даљину, праћење 

ученика се одвијало путем телефонских разговора ОС , 

ученика и родитеља са педагогом. 

Тестирање спремности ученика 

за полазак у школу 

Проверена је зрелост 14 деце предшколског узраста ради 

уписа у први разред.  

Анализа припремљености првака Учитељице првог разреда у Коларима и Биновцу су упознате 

са предзнањима, припремљеношћу за полазак у школу, 

социјалним условима и способностима ученика на нивоу 

групе у августу . 

Организација испитивања 

ученичких интересовања за 

ваннаставне активности 

Анкетирање је спроведено на родитељским састанцима 

организованим у јуну месецу. Понуда ваннаставних 

активности и изборних предмета је била усклађена са 

условима рада школе.  

Обрада података анкетирања 

ученика  

о вананставним активностима 

Подаци су обрађени и класификовани по одељењима. 

Одељењске старешине су упознате са опредељивањем 

ученика. Директор школе је добио табеларни приказ 

опредељивања ученика на нивоу школе. 
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Анализа социјалног статуса 

ученика 

Ко и претходне године, спроведена је анализа и предузете су 

мере – ослобађање плаћања школске кухиње за треће дете у 

породици. Корисници социјалне помоћи  су редовно 

добијали потврде о похађању школе за своју децу. Ученици 

који напредују по ИОП-има су оставарили право на 

бесплатне уџбенике за следећу годину. 

Индивидуални разговори са 

ученицима који имају проблема 

при усвајању градива 

Према потреби су обављани разговори са ученицима у 

разредној и предметној настави током целе школске године. 

Индивидуални и групни 

разговори са ученицима који 

испољавају непримерено 

понашање у школи 

Према потреби су обављани разговори са ученицима у 

преметној и разредној настави уз укључивање родитеља. 

Уведен је друштвено-користан рад усклађен са преступима 

ученика и потребама школе. 

Упознавање ученика са методама 

и техникама успешног учења 

Ученици петог разреда су упознати са „Степеницама успеха 

у учењу“  током часа одељењског старешине а појединци су 

долазили на индивидуалне разговоре 

Обављање индивидуалних, 

саветодавних разговора са 

родитељима  

Разговори су обављани на иницијативу школе или родитеља, 

најчешће везани за понашање ученика и услове живота деце 

у својим породицама 

Обављање индивидуалних 

разговора са наставницима 

Разговори су обављани са одељењским старешинама у циљу 

побољшања сарадње са ученицима, предметним 

наставницима у циљу прилагођавања захтева стандардима 

предмета и могућностима ученика, и са учитељима у циљу 

информисања о условима живота појединих ученика као и о 

постигнућима. 

Индивидуални разговори са 

ученицима осмог разреда у вези 

избора средње школе 

Индивидуална анализа података о очекиваном броју бодова 

из успеха, припреми за завршни и очекивањима од њега, и 

поређење истих са тренутним жељеним занимањем ученика 

8. разреда, као и са способностима детета. Разговори су 

обављани током јуна месеца, након укидања ванредног 

стања. 

Учешће у изради Извештаја о 

раду школе 

Израда појединих делова Извештаја везано за фондове 

часова и лични план рада 

Учешће на седницама 

Одељењских већа 

Праћење постигнућа, изостајања, владања и услова живота 

ученика током школске године 

Учешће на седницама 

Наставничког већа 

Обрађиване су теме у складу са потребама школе, 

ваннаставне активности, пројектна настава, вођење 

евиденције, организација рада на даљину  у ванредним 

условима, као и у школи након укидања истих ... 

Сарадња са свим школским 

тимовима 

Обављане су консултације са вођама свих тимова током 

израде њихових акционих планова као и током реализације 

истих 

Учешће у раду Савета родитеља Педагог је присуствовао на два састанка Савета родитеља 

током школске године. 

Преглед школске документације 

– дневници осталих облика 

Обављан на почетку и  током школске године. Евиденција 

постоји на месту предвиђеном за то у појединим 

дневницима. 

Лично стручно усавршавање Интерно стручно усавршавање – 66 сати укупно. Учесник 

обуке за коришћење еДневника – 4 

Учесник у организацији општинског такмичења из 
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информатике – 4 

Спровођење истраживања у школи (Пројектна настава и 

ваннаставне активности; Е-дневник) – 20 

Присуство активу стручних сарадика – 6 

Сарадник за материјале на сајту – 4 

Координатор тимова за самовредновање и професионалну 

оријентацију – 20 

Члан два школска тима - 8  

Израда распореда одржавања 

ваннаставних активности у 

предметној настави 

Израђен је распоред ваннаставних активности на основу 

опредељивања ученика и расподеле задужења наставника, 

током септембра и октобра  месеца 2019. године 

Вођење евиденције Редовно вођена евиденција разговора са ученицима и 

родитељима, нередовно вођена евиденција обављених 

разговора са наставницима и веома слабо вођена евиденција 

свакодневних активности 

Разно Подаци на захтев Министарства просвете и сл. 

 

9.2 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ  БИБЛИОТЕКАРА  

 

Програм рада школског библиотекара је у школској 2019/20. години 

реализован кроз бројне активности. Благовремено је извршен упис нових чланова, како 

ученика,  тако и наставника и ажурирана картотека школске библиотеке. Ученици су 

упознати са радом библиотеке, најпре прваци и оспособљени за самостално коришћење 

књига, часописа, енциклопедија. Свакодневно им се указује на развијање навика за 

чување, заштиту и руковање књижном и некњижном грађом. Инвентарисање књига је 

настављено и тренутно је у књигу инвентара уписано више од 5000 књига. Библиотеку 

су у септембру 2019. посетили петаци, били су пуни утисака и радо позајмили књиге, 

будући да је међу њима и оних који су дошли из подручних школа, па се сусрећу по 

први пут са школском библиотеком. Позајмљивање књига је редовно и евидентира се 

кроз дневну статистику. Наставници добијају константну помоћ у изради планова, 

тестова, стручној литератури, уџбеницима, користе простор библиотеке за допунске, 

додатне и понекад редовне часове. Дечија недеља је обележена почетком октобра, 

ученици су имали прилике да преко разгласа пуштају музику и преносе информације 

везане за различите активности. Спроведена је анкета која је имала за циљ да испита 

заинтересованост ученика за читање књига и за посећивање школске библиотеке. 

Највећи број ученика чита школску лектиру, а мањи белетристику. Ученици су се 

изјаснили да би волели да се улепша библиотека и обогати занимљивим књигама. 

Израђен је пано којим је обележен октобар месец књиге. У новембру је обележен Дан 

толеранције када су ученици писали своја тумачења појма толеранције која су 

истакнута на паноу испред школске библиотеке. Путем разгласа су ученици говорили о 

толеранцији и разликама међу нама које треба поштовати. Током децембра месеца 

трајала је акција Министарства просвете, науке и технолошког развоја која је 

подразумевала реализацију набавке школске лектире за све школске библиотеке. 

Школи је одобрен одређени износ сходно броју ученика и степену развијености 

локалне самоуправе. Од неколико издавачких кућа (Прима, ЈРЈ, Нова школа, Лагуна, 

Вулкан издаваштво, Пчелица, Креативни центар, Evro Book, Bookland, Klett итд.) 

наручено је око тридесетак наслова који одговарају захтевима школске лектире али и 

интересовањима ученика сходно узрасту и дидактичка средства за децу са посебним 

потребама.  Акценат је био на лектири по новом програму из савремене књижевности и 
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обогаћивање наставе ученицима са посебним потребама. Јануар је традиционално био у 

знаку обележавања школске славе Свети Сава. У фебруару је обележен Национални 

дан књиге. Ученици су путем разгласа указали на важност читања у школи, код куће, у 

аутобусу... Наставница биологије Марија Николић је са ученицима обрадила басне у 

школској библиотеци, чиме је успешно постигнута корелација биологије и српског 

језика. У марту су стигле нове књиге које су заведене. Убрзо након тога је проглашена 

епидемија корона вируса и прешло се на наставу путем интернета, што је отежало рад 

школске библиотеке. Школска година је окончана у јуну, ученици су се потрудили да 

врате књиге које дугују школској библиотеци. 

               

библиотекар 

Данијела Станојевић 

 

10.СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ    

        

9.1. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЧЛАНОВА 

СТРУЧНОГ ВЕЋА РАЗРЕДНЕ  

НАСТАВНИК: Јулијана Ивановић 

Назив стручног усавршавања 
Компетенц

ије 

Датум 

одржавања 

Број 

бодова 

Врста 

(екстерно/инте

рно) 

Обука уа ес -дневник   21.09.2020. 4 интерно 

Дигитализација вођење школске и 

педагошке документације 
  02.10.2020. 1 екстерн 

Презентација    Завод за уџбенике   01.02.2020. 2 интерно 

4.Угледни час дигитални уџбеник 

Логос 
  19.02.2020. 2 интерно 

5.Угледни час дигитални уџбеник 

клет 
  19.02.2020. 2 интерно 

6.Презентација уџбеника Едука    12. 03. 20202. 2 интерно 

7.Презентација уџбеника Вулкан   28.02.2020. 2 интерно 

8.Учесник у организацији такмичења , 

дежурни наставник 
  Мислиша 7 интерно 
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9.Организатор приредби у школи   8.3.2019. 20 интерно 

10. Приредба СВЕТИ САВА   27.1.2020. 10 Интерно 

НАСТАВНИК: Наташа Живковић 

Назив стручног усавршавања 
Компетенц

ије 

Датум 

одржавања 

Број 

бодова 

Врста 

(екстерно/инте

рно) 

1.Дигитализација вођења школске и 

педагошке документације кроз 

есдневник 

        

2.Вредновање и праћење ученичких 

постигнућа у настави метематике у 

основној школи 

K2 20.10.2019. 8 екстерно 

3.Спољашње вредновање установа – 

2. круг (трибина ) 
  12.12.2019. 1 екстерно 

4.Интеграција, корелација и 

занимација 
          К2 1.2.2020. 8 екстерно 

5. Презентација Клет 

  19.2.2020. 

2 интерно 

6.Презентација Фреска 2 интерно 

7.Презентација Нови Логос 2 интерно 

8.Презентација дигиталних и 

штампаних уџбеника  БИГЗ 
  5.3.2020. 2 интерно 

9. Презентација дигиталних и 

штампаних уџбеника  Вулкан знање 
  11.3.2020. 2  интерно 

10 . Презентација дигиталних и 

штампаних уџбеника  Едука 
  12.3.2020. 2 Интерно 

11. Учесник у организацији 

такмичења, дежурни наставник 
  

Мислиша,Пажљ

ивко,Пробни 

пријемни из 

математике 

3          интерно 

12. Учесник у организацији 

такмичења, дежурни наставник 
  

Завршни 

пријемни  ( 

српски језик, 

математика и 

комбиновани ) 

3          интерно 

13. Организатор у приредби   
     27.1.2020. 10          интерно 

     6.3.2020. 10          интерно 

НАСТАВНИК енглеског језика: Ана Станојловић  

 

Назив стручног усавршавања 
Компетенц

ије 

Датум 

одржавања 

Број 

бодова 

Врста 

(екстерно/инте

рно) 

Creative methodology for maximising 
student engagement in EFL classroom 

К1/П3 

30.11.2019.  у 

ОШ ``Др Јован 

Цвијић`` 

8 Екстерно 

https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=620
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=620
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Удружење наставника енглеског 

језика – ЕЛТА 

Образовна академија Логос,Клет и 

Фреска 
  19.02.2020 2 бода интерно 

SELFIE 2019-2020, session 3   16. јун 2020. 1 сат интерно 

НАСТАВНИК: Љиљана Ђорђевић 

Назив стручног усавршавања 
Компетен

ције 

Датум 

одржавања 

Број 

бодова 

Врста 

(екстерно/инт

ерно) 

1.Обука за ел уџбенике   17.09.2019 3,5 екстерно 

2. Дигитализација и 

вођењешколске и педагошке 

документацијекроз есдневник 

  2.10.2019. 1 екстерно 

3. Припрема и учешће са 

ученицима на општинском 

такмичењу или смотри 

  Током године 4 екстерно 

4.  Учесник у организацији 

такмичења , дежурни наставник 
  Мислиша 1 интерно 

5.Приредба Свети Сава   27.1.2020. 20 интерно 
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НАСТАВНИК: ГОРДАНА ЈАНКОВИЋ 

2019/2020. 

Назив стручног усавршавања Компетенције Датум одржавања Број бодова Врста (екстерно/интерно) 

1.Обука за ел уџбенике  17.9.2019. 3,5 екстерно 

2.Обука за вођење електронског дневника  21.09.2019. 4 интерно 

3.Презентација уџбеника издавачке куће "Вулкан 

знање“за разредну наставу 
 6.11.2019. 1                   интерно 

4.Спољашње вредновање установе 2.круг (трибина)  12.12.2019. 1 екстерно 

5. Тематски дан Нова година  27.12.2020. 1 интерно 

6. Презентација уџбеника издавачке кућеЈ.П.“Завод 

за уџбенике“ 
 1.02.2020. 1 интерно 

7.Практична примена вњштина и метода учења у 

школама 
П3 1.02.2020. 8 екстерно 

8. Презентација уџбеника издавачке куће „Нови 

Логос“за  разредну наставу 
 19.02.2020. 1 интерно 

9.Образовна академија К3 19.02.2020 3 екстерно 

10.Презентација уџбеника издавачке куће „Klett“ за 

3.разред 
 19.02.2020 1 интерно 

11.Презентација уџбеника издавачке куће „Фреска“ 

за 3.разред 
 21.02.2020. 1 интерно 

12.Презентација уџбеника издавачке куће"БИГЗ"за 

разредну наставу 
 5.03.2020. 1 интерно 

13.Презентација уџбеника издавачке куће"Едука"за 

разредну наставу 
 12.03.2020. 1 интерно 

14. Дежурни наставник   
Школско такмичење и 

Мислиша 

2 

2 
интерно 

15.Организатор приредби у школи  Свети Сава 20 интерно 

16.Координатор тима  Током године 10 интерно 
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НАСТАВНИК: Драгана Чушевић 

Назив стручног усавршавања Компетенције Датум одржавања Број бодова Врста (екстерно/интерно) 

1. Обука за ел уџбенике  17.9.2019. 3,5 екстерно 

2.Обука за електронски дневник у школи  21.09.2019. 4 екстерно 

3.Дигитализација воћења школске и педагошке 

документације кроз ел.дневник 
              2.10.2019. 3 екстерно 

4.Презентација уџбеника Завод за уџбенике  1..02.2020. 2 интерно 

5.Презентација уџбеника издавачке куће Вулкан знање              28.02.2020. 2 интерно 

6.Презентација дигиталних уџбеника издавачке куће 

Едука 
             12.03.2020. 2 интерно 

7.Организовање приредби              Током године 20 интерно 

8.Дежурство на општинском такмичењу из математике               6. 12.2019. 1 интерно 

9.Дежурство на такмичењу Мислиша                12.03.2020. 1 интерно 

10.Члан тима  Током године 4 интерно 
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НАСТАВНИК: ЈЕЛЕНА ГАЧИЋ 

Назив стручног усавршавања Компетенције Датум одржавања Број бодова Врста (екстерно/интерно) 

1.Обука за вођење електронског дневника  21.09.2019. 4 интерно 

2.Презентација уџбеника издавачке куће "Вулкан 

знање“за разредну наставу 
 6.11.2019. 2 интерно 

3.Од лутке до знања  К2 20.10.2019. 8 екстерно 

4.Дигитализација вођења школске и педагошке 

документације кроз есдневник(трибина) 
 2.10.2019. 1 екстерно 

5.Спољашње вредновање установа -2.круг(трибина)  12.12.2019. 1 екстерно 

6.Тематски дан: НОВА ГОДИНА  27.12.2019. 1 интерно 

7.Анализа и препоруке за израду педагошког профила 

за ученике-презентација у школи на Наставничком 

већу 

 14.01.2020. 2 интерно 

8.Презентација уџбеника издавачке куће „Фреска“ за 

3.разред за енглески језик 
 30.01.2020. 2 интерно 

9. Презентација уџбеника издавачке кућеЈ.П.“Завод за 

уџбенике“за разредну наставу 
 1.02.2020. 2 интерно 

10.Интеграција, корелација и занимација К2 1.02.2020. 8 екстерно 

11. Презентација уџбеника издавачке куће „Нови 

Логос“за  разредну наставу 
 19.02.2020. 2 интерно 

12.Образовна академија К3 19.02.2020. 3 екстерно 

13.Презентација уџбеника за 3.разред – Вулкан знање 

–Центар за културу 
 28.02.2020. 2 иnтерно 

14.Презентација уџбеника издавачке куће"БИГЗ"за 

разредну наставу 
 5.03.2020. 2 интерно 

15.Дигитални часови:бесплатни алати и 

платформе(вебинар) 
 14.04.2020. 1 интерно 

16.Обука учесника у завршном испиту на крају 

основног образовања и васпитања, ради осигурања 

квалитета у спровођењу завршног испита на  крају 

 

2.06.2020. 

 

 

2 

 

 

интерно 
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НАСТАВНИК: ДРАГАНА ЈОВИЧИЋ 

ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Назив стручног усавршавања Компетенције Датум одржавања Број бодова Врста (екстерно/интерно) 

1.Обука за вођење електронског дневника  21.09.2019. 4 интерно 

2.Презентација уџбеника издавачке куће "Вулкан 

знање“за разредну наставу 
 6.11.2019. 1 интерно 

3.Од лутке до знања  К2 20.10.2019. 8 екстерно 

4.Healthy food(тематски дан)  15.10. 10 интерно 

5.Спољашње вредновање установа -2.круг(трибина)  12.12.2019. 3 екстерно 

6.Презентација уџбеника издавачке куће „Фреска“ за 

3.разред за енглески језик 
 30.01.2020. 1 интерно 

7. Презентација уџбеника издавачке кућеЈ.П.“Завод за 

уџбенике“ 
 1.02.2020. 1 интерно 

8.Школа и породица као партнери у превенцији 

вршњачког насиља 
К3 1.02.2020. 8 екстерно 

9. Презентација уџбеника издавачке куће „Нови 

Логос“за  разредну наставу 
 19.02.2020. 1 интерно 

10.Образовна академија К3 19.02.2020. 3 екстерно 

11..Презентација уџбеника издавачке куће „Klett“за 

енглески језик за 3.разред 
 19.02.2020. 1 интерно 

12. Презентација уџбеника издавачке куће "Data 
status"за енглески језик за 3.и 7.разред 

 21.02.2020. 1 интерно 

13. Презентација уџбеника издавачке куће „Klett“за 

енглески језик за 7.разред 
 29.02.2020. 1 интерно 

14.Презентација уџбеника издавачке куће"БИГЗ"за 

разредну наставу 
 5.03.2020. 1 интерно 

15. Презентација уџбеника издавачке куће „Klett“за 

енглески језик за 3.разред 
 29.02.2020. 1 интерно 
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НАСТАВНИК: ОЛИВЕРА ЧЕКИЋ 

2019/2020. 

Назив стручног усавршавања Компетенције Датум одржавања Број бодова Врста (екстерно/интерно) 

1.Обука за вођење електронског дневника  21.09.2019. 4 интерно 

2.Презентација уџбеника издавачке куће "Вулкан 

знање“за разредну наставу 
 6.11.2019. 1                   интерно 

3.Тематски дан Нова година  27.12.2020. 1                  интерно 

4.Дигатилизација вођења школске и педагошке 

документације кроз  
 2.10.2020. 1 екстерно 

5. Презентација уџбеника издавачке кућеЈ.П.“Завод за 

уџбенике“ 
 1.02.2020. 1 интерно 

6.Школа и породица као партнери у превенцији 

вршњачког насиља 
К3 1.02.2020. 8 екстерно 

7. Презентација уџбеника издавачке куће „Нови 

Логос“за  разредну наставу 
 19.02.2020. 1 интерно 

8.Образовна академија К3 19.02.2020 3 екстерно 

9.Презентација уџбеника издавачке куће „Klett“ за 

3.разред 
 19.02.2020 1 интерно 

10.Презентација уџбеника издавачке куће „Фреска“ за 

3.разред 
 21.02.2020. 1 интерно 

11.Презентација уџбеника издавачке куће"БИГЗ"за 

разредну наставу 
 5.03.2020. 1 интерно 

12.Презентација уџбеника издавачке куће"Едука"за 

разредну наставу 
 12.03.2020. 1 интерно 

13.“ Проговори да видим ко си-култура говора и 

усмено изражавање“ (вебинар) 
К3 23.05.2020. 2 екстерно 

14. Председник – руководилац стручног актива  Током године 5 интерно 

15. Дежурни наставник   
Школско такмичење и 

Мислиша 
2 интерно 

16.Припрема и учешће са ученицима на општинском 

такмичењу и комисија за прегледање 
 Током године 2 екстерно 
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НАСТАВНИК: Марина Брађан 

Назив стручног усавршавања Компетенције Датум одржавања Број бодова Врста (екстерно/интерно) 

Обука за вођење електронског дневника  21.09.2019. 4 интерно 

Невербална комуникација-говор тела  6.4.2020. 1 екстерно 

Дигитално образовање 2020  10.-11.4.2020. 4 екстерно 

Решавање конфликтних ситуација  14.5.2020. 1 екстерно 

Проговори да видим ко си –култура говора и усмено 

изражавање 
 23.5.2020. 2 екстерно 

Члан тима  Током године 4 интерно 
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НАСТАВНИК: Зорица Хранисавевић 

Назив стручног усавршавања Компетенције Датум одржавања Број бодова Врста (екстерно/интерно) 

1. Обука за вођење електронског дневника  21.09.2019. 4 интерно 

2. Да друг другу буде друг К4 20.10.2019. 8 екстерно 

3.Дигитализација и вођењешколске и педагошке 

документацијекроз есдневник 
 2.10.2019. 1 екстерно 

4.Приказ дигиталног уџбеника Едука  12.3.2020. 2 интерно 

5. Припрема и учешће са ученицима на 

општинском такмичењу или смотри 
 Током године 4 интерно 

6. Учесник у организацији такмичења , дежурни 

наставник 
 Мислиша 1 интерно 

7.Учесник у организацији такмичења , дежурни 

наставник 
 Школско такмичење 1 интерно 

8. Приредба Свети Сава  27.1.2020. 20 интерно 

9.Учесник у раду  друштва на нивоу града  Током године 
2 по 

активности 
екстерно 

10. Дежурни наставник  
Школско такмичење 

Мислиша 
4 интерно 
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10.2. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЧЛАНОВА 

СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ 

НАСТАВНИК: Зденка Јанковић 

ПРЕДМЕТ: Техника и Технологија и Техничко и информатичко образовање 

Назив стручног усавршавања 
Компетенци

је 
Датум одржавања 

Број 

бодова 

Врста 

(екстерно/и

нтерно) 

Од педагошког профила, преко ИОП.а 

до транзиције 
К4 1. 2. 2020. год 8 екстерно 

„Школе за 21. век“   5,6,7 3. 2020  40  екстерно 

Учесник организације  на општинском 

такмичењу-члан комисије 
  1.3.2020. 4 интерно 

Презентација уџбеника Бигз школство   1.3.2020. 1 интерно 

Презентација уџбеника Едука   1.3.2020. 1 интерно 

Презентација уџбеника издавачке 

куће Нови Логос 
    1 интерно 

Презентација уџбеника идавачке 

куће Фреска 
    1 интерно 

Презентација уџбеника идавачке 

куће Вулкан знање 
  28. 2. 2020.  1 интерно 

НАСТАВНИК: Маријана Јурић 

ПРЕДМЕТ: Информатика и рачунарство 

Назив стручног усавршавања 
Компетен

ције 

Датум 

одржавања 

Број 

бодова 

Врста 

(екстерно/

интерно) 

Обука наставника информатике и 

рачунарства за наставу у 7. и 8. 

разреду основног образовања и 

васпитања 

К1 2.11.2019. 16 екстерно 

Такмичење „Дабар“ – општинско и 

републичко ОШ „Илија М Коларац“ 

Колари и ОШ „Светитељ Сава“ 

Друговац 

  25.1.2020. 4+4 интерно 

„Школе за 21. век“   5,6,7 3. 2020.  40 екстерно 

Учесник организације  на 

општинском такмичењу-члан 

комисије 

  1.3.2020. 4 интерно 
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Презентација уџбеника Бигз 

школство 
  1.3.2020. 1 интерно 

Презентација уџбеника Едука   0:00:00 1 интерно 

Презентација уџбеника издавачке 

куће Нови Логос 
  29.1.2020. 1 интерно 

Презентација уџбеника издавачке 

куће Клет 
  19.2.2020. 1 интерно 

Презентација уџбеника издавачке 

куће Вулкан знање 
  28. 2. 2020.  1 интерно 

Презентација уџбеника издавачке 

куће Фреска 
  19.2.2020. 1 интерно 

Презентација уџбеника издавачке 

куће Герундијум 
  20.2.2020. 1 интерно 

Такмичење „Brainfinity”, општинско 

и републичко 
  6.6.2020. 8 интерно 

„Од инспирације до иновације: Шта 

је наставницима неопходно да би 

ишли у корак са дигиталном 

просветном револуцијом“ 

  6.6.2020. 1 интерно 

Реализација наставе орјентисана ка 

исходима учења 
  11.6.2020. 24 онлајн 

Председник стручног актива у ОШ 

„Илија М Коларац“, Колари 
  1.9.2019. 5 интерно 

Администратор сајта ОШ „Илија М 

Коларац“, Колари 
  1.9.2019. 20 интерно 

НАСТАВНИК: Гордана Пантић  

ПРЕДМЕТ: ФИЗИКА  

Назив стручног усавршавања 
Компетен

ције 

Датум 

одржавања 

Број 

бодова 

Врста 

(екстерно/

интерно) 

Приказ уџбеника „Клет“ К1   1 Екстерно 

Приказ уџбеника „Вулкан“ К1   1 Екстерно 

Приказ уџбеника „Логос“ К1   1 Екстерно  

Присуство угледном часу К2   1 Интерно 
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Учешће на општинском и међу 

општинском такмичењу, члан 

комисије 

К1 
  

2 Екстерно 

14.3.2020. 

Вебинар „како подстаћи скривене 

потенцијалне ученика „ 
К3 0:00:00 1 Екстерно  

Вебинар“Управљање временом“ К2 0:00:00 1 Екстерно  

Вебинар“Микробит управљачка 

јединица“ 
К1 0:00:00 1 Екстерно  

Евалуација уџбеника за 7.разред 

„Клет „ 
К1   1 Екстерно  

Вебинари „Из угла психолога“ К4 
21.4.;6.5;19.5.2

020 
3 Екстерно  

Вебинар „Проговори да видим ко 

си“ 
К2   2 Екстерно  

Семинар“Реализација наставе 

оријентисане на исходе“ 
К2   8 Екстерно  

НАСТАВНИК: Ивана Симеоновић 

ПРЕДМЕТ: Ликовна култура 

Назив стручног усавршавања 
Компетен

ције 

Датум 

одржавања 

Број 

бодова 

Врста 

(екстерно/

интерно) 

Презентација уџбеника за 7. разред     4 екстерно 

Реализација наставе орјентисане ка 

исходима учења 
    24 екстерно 

 

НАСТАВНИК: Данијела Станојевић 

ПРЕДМЕТ: Библиотека 

Назив стручног усавршавања 

(семинар, час активне наставе...) 

Врста 

(екстерно, 

интерно) 

Бр. сати 
Компете

-нција  

Датум 

реализаци

. 

Дигитализација вођење школске и  

педагошке документације кроз ес 

дневник (трибина) 

екстерно 1   
02.10.201

9. 

Концепт вишеструких 

интелигенција у настави страних 

језика 

екстерно 8 К1 
14.12.201

9. 
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Презентација нових уџбеника за 3. и 

7. разред издавачких кућа „Нови 

Логос“, „Кlett“ и „Фреска“ 

интерно 2   
19.02.202

0. 

„Проговори да видим ко си – 

култура говора и усмено 

изражавање“ (стручни скуп – 

вебинар) 

екстерно 2   
04.05.202

0. 

НАСТАВНИК:  Миодраг  Манасијевић 

ПРЕДМЕТ:  

Назив стручног усавршавања 
Компетен

ције 

Датум 

одржавања 

Број 

бодова 

Врста 

(екстерно/

интерно) 

Мicro Bit u nastavi K1 5,6 и 7.3.2020. 24 екстерно 

НАСТАВНИК: Мирјана Глишић 

ПРЕДМЕТ: Енглески језик 

Назив стручног усавршавања 
Компетен

ције 

Датум 

одржавања 

Број 

бодова 

Врста 

(екстерно/

интерно) 

Руководилац стручног актива     5 интерно 

Координатор тима за безбедност     10 интерно 

Израда школског летописа     20 интерно 

Презентација уџбеника издавачке 

куће Фреска 
  30.01.2020. 1 интерно 

Презентација уџбеника издавачке 

куће Нови Логос 
  19.02.2020. 1 интерно 

Презентација уџбеника издавачке 

куће Клет 
  19.02.2020. 1 интерно 

Презентација уџбеника издавачке 

куће Фреска 
  19.02.2020. 1 интерно 

Презентација уџбеника издавачке 

куће Дата Статус 
  21.02.2020. 1 интерно 

Презентација уџбеника издавачке 

куће Едука 
  12.03.2020. 1 интерно 

Презентација уџбеника издавачке 

куће Бигз 
  

(не сећам се, а 

не пише на 

сертификату 

датум) 

1 интерно 
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ПРЕДМЕТ: Историја 

 

Назив стручног усавршавања 
Компетен

ције 

Датум 

одржавања 

Број 

бодова 

Врста 

(екстерно/

интерно) 

Нове теме у историографији – 

оквири и циљеви примене у настави 

историје 
  22.2.2020. 8 е 

Функционална знанја – пут ка 

успеху 
К2 13.6.2020. 8 е 

Дигитални часови: бесплатни алати 

и платформе 
  11.4.2020. 1 е 

Како подстаћи скривене 

потенцијале ученика 
  02.04.2020 1 е 

Невербална комуникација – говор 

тела 
  06.04.2020 1 е 

Угледни час – посматрач   14.11.2019 2 И 

Угледни час  - аутор   28.11.2019 6 И 

Презентација уџбеника – БИГЗ   27.02.2020 1 И 

Презентација уџбеника-Вулкан   28.02.2020 1 И 

Презентација уџбеника-Клет   26.02.2020 1 И 

Презентација уџбеника-Едука   12.03.2020 2 И 

НАСТАВНИК: Сандра Драгашевић 

ПРЕДМЕТ: ХЕМИЈА 

Назив стручног усавршавања 
Компетен

ције 

Датум 

одржавања 

Број 

бодова 

Врста 

(екстерно/

интерно) 

Обука за електронски дневник       интерно 

Припрема ученика на општинском 

такмичењу-члан комисије ОШ 

„Илија Милосављевић Коларац“ 

Колари и ОШ „Јован Јовановић 

Змај„ Смедерево 

  1.03.2020. 4+4 интерно 
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Обука за наставнике - Настава која 

подстиче критичко мишљење и 

решавање проблема 

  27.- 29.02.2020. 32 екстерно 

члан Тима Стручног актива за 

развој школског програма у ош 

„‟Јован Јовановић Змај‟‟ 

    4 интерно 

члан Тима за заштиту од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања у ош 

„‟Илија Милосављевић Коларац‟‟ 

    4 интерно 

Презентација уџбеника о примени 

новог Плана и програма наставе и 

учења орјентисаног на исходе 

  29.01.2020. 1 интерно 

Презентација уџбеника издавачке 

куће Нови логос, Клет и Фреска 
  19.02.2020. 3 интерно 

Презентација уџбеника идавачке 

Герундијум 
  20.02.2020. 1 интерно 

Презентација уџбеника издавачке 

куће  Бигз школство 
  27.02.2020. 1 интерно 

Презентација уџбеника издавачке 

куће Вулкан знање 
  28.02.2020. 1 интерно 

Презентација уџбеника издавачке 

куће Едука 
  12.03.2020. 2 интерно 

Обука за реализацију наставе 

орјентисане ка исходима учења 

основне школе 

  
11.06.- 

1.07.2020. 
24   
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НАСТАВНИК: Тамара Милошевић 

ПРЕДМЕТ: математика 

Назив стручног усавршавања 
Компетен

ције 

Датум 

одржавања 

Број 

бодова 

Врста 

(екстерно/

интерно) 

Проблем обуке за реализацију 

наставе оријентисане ка исходима 

учења 

За 

наставну 

област, 

предмет и 

методику 

наставе, 

поучавање 

и учење 

22.10.2019. 24 Интерно 

НАСТАВНИК: Тијана Симић 

ПРЕДМЕТ: енглески језик 

Назив стручног усавршавања 
Компетенци

је 
Датум одржавања 

Број 

бодова 

Врста 

(екстерно/и

нтерно) 

Обука за реализацију наставе 

оријентисане ка исходима учења     
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11. ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 

Да би било која плански спроведена активност имала смисла потребно је 

извршити њену евалуацију односно утврдити њено остваривање и постигнуте ефекте. 

Тако се и у нашој школи посебна пажња посвећује остваривању Годишњег плана рада и 

свим ефектима који су постигнути његовом реализацијом. 

 

Праћење остваривања Годишњег плана рада и анализа остварених резултата 

вршена је свакодневно, недељно, периодично, полугодишње и годишње. 

 

Његово остваривање пратили су предметни наставници, разредне старешине, 

директор школе, педагог школе  и саветници Министарства просвете. Анализе и оцену 

остварених резултата вршили су  стручни органи: Наставничко веће, Одељенска већа и 

стручни активи, директор школе, педагог школе,  Школски одбор и  Савет родитеља. 

 

Део извештаја су оцене  и закључци свих наведених чинилаца о остварености 

годишњег плана рада школе. 

 

Наставничко веће и стручни активи сматрају  да је реализација Плана рада 

школе углавном испуњена , редовна настава одржана је у потпуности  до 16.03.2020. 

године као и већина ваннаставних активности. Након преласка на рад на даљину 

настављено је са редовним одржавањем часова редовне наставе и изборних предмета, 

док су часови допунске, додатне наставе и секција реализовани спорадично. 

 

Директор школе, је у својим периодичним извештајима детаљно и прецизно 

информисао Наставничко веће, Савет родитеља и Школски одбор о свим аспектима 

остваривања и реализације Годишњег плана рада.  

Као главни извршилац, Школа је сагласна са ставом стручних актива да је његов 

план углавном реализован, али су неке од активности остале нереализоване из разлога 

веће преокупираности школе новим наставним плановима и програмима, изменама 

закона, усклађивању нормативних аката, уређењу школе итд. Међутим, компензација 

горе поменутом је управо реализација различитих садржаја који нису планирани, а 

појавили су се као актуелни у току рада. 

Родитељи, као веома важан параметар у вредновању целокупног рада школе, 

врло су задовољни третманом своје деце у школи,  постигнутим резултатима ученика и 

залагањем наставника, али је и њихова примедба усмеренана на немогућност редовног 

организовања ваннаставних  активности. Посебно су задовољни ангажовањем на 

уређењу школе и стварањем што бољих услова за боравак и рад деце у школи. 

Заједничка је оцена да се остварује све боља сарадња на релацији родитељи-школа. 

Школски одбор, разматрајући извештаје о реализацији Годишњег  плана  рада на 

крају школске године оценио је « да је Годишњи план рада школе за школску 

2019/2020. годину реализован у највећем делу и то доста квалитетно и свеобухватно 

обзиром на ситуацију са епидемијом и наставом на даљину. 

 

 Сматра се да се у овој школи постижу добри резултати у раду што је доказано 

добрим постигнућима ученика на завршном испиту.  
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