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1. Услови рада у школи
Основну школу ,,Милорад Мића Марковић― похађају ученици из четири месне заједнице
(Мала Иванча, Мали Пожаревац, Поповић и Сенаја).
Наставне и ваннаставне активности реализоване су у три школска објекта :
Мала Иванча (Матична школа):
I – IV (4 одељења у другој смени).
V – VIII (4 одељења у првој смени).
Maли Пожаревац (издвојено одељење):
I – IV (4 одељења у другој смени).
V – VIII (4 одељења у првој смени).
Поповић (издвојено одељење):
I –III (једно комбиновано одељење у првој смени).
II – IV (једно комбиновано одељење у првој смени).
Школски простор
Матична школа са седиштем у Малој Иванчи користила је 6 учионица, библиотеку,
наставничку канцеларију, канцеларију директора, канцеларију секретара и рачуноводства. У
издвојеном одељењу у Малом Пожаревцу користило се 5 учионица (од којих је једна адаптирана у
фискултурну салу, библиотека и наставничка канцеларија. Евидентан је недостатак школског
простора у оба школска објекта. У издвојеном одељењу у Поповићу користе се две учионице у
којима наставу и ваннаставне активости реализују два комбинована одељења и наставничка
канцеларија. Спомен библиотеку „Милорад Мића Марковић― неопходно је адаптирати и
преуредити како би могла поново да се користи. Једна просторија је уступљена Предшколској
установи „Наша радост― из Сопота.
Матична школа у Малој Иванчи загрева се на лож уље, а издвојена одељења у Поповићу и
Малом Пожаревцу на гас. Предузимане су одређене активности у Граду за набавку наставних
средстава, за замену школског и канцеларијског намештаја, обнову фасаде матичне школе, али
преласком надлежности са Града на општину Сопот то ће бити реализовано у догледно време.
Побољшање материјално-техничких услова рада и уједначавању функционалне и естетске
опремљености школе у школској 2021/2022. години:
- учионице у којима бораве ученици првог и петог разреда опремљене су као дигиталне
учионице;
- купљене су књиге за награђивање ученика за Светог Саву и Дан школе;
- завршена реконструкција школског дворишта у Малом Пожаревцу;
- Општина Сопот је за потребе саобраћајне секције купила још 6 лаптоп рачунара, 3
пројектора, три платна, 3 тв пријемника;
- у Поповићу је монтиран видео надзор;
- у Малом Пожаревцу је завршена реконструкција крова средствима Општине Сопот;
- у Малој Пожаревцу кроз Пројекат ,,Повезане школе― урађен је интернет;
- одобрен је Пројекат изградње нове зграде и реконструкције старе зграде у Малој Иванчи
средствима Секретаријата за образовање.
Кадровски услови
У школској 2021/2022. години, образовно-васпитни процес је реализовало 31 наставника (23
са високом стручном спремом, 5 са вишом и 3 са средњом стручном спремом). Од тога у разредној
настави образовно-васпитни процес је реализовало 10 наставника (9 са високом стручном спремом,
1 са вишом), а у предметној настави 19 наставника (14 са високом стручном спремом, 4 са вишом и
3 са средњом).
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На административно-финансијским пословима је радило 3 радника (секретар, шеф
рачуноводства и административно-финансијски радник са 50%), а на хигијенско-техничким
пословима 7 радника (5 хигијеничарки, 1 домар и 1 ложач).
У школи су два стручна сарадника, библиотекар са 50% норме и педагог. Библиотекар је
завршио Филолошки факултет, а педагог Филозофски факултет. Школа има и помоћника директора
са 20% норме, професора енглеског језика.
Директор школе је завршио Учитељски факултет у Београду.
2. Организација рада
Школска година је почела 1. септембра 2021. Ученици старијих разреда у Малој Иванчи и
Малом Пожаревцу наставу су похађали преподне од 7.30, а од 13.00 је почињала настава за ученике
млађих разреда. У Поповићу настава се одвија само у преподневној смени, од 8.00, за ученике од
првог до четвртог разреда. Јесењи распуст за ученике основних и средњих школа трајао је од 8. до
12. новембра.
Друго полугодиште почело је 24. јануара 2022. Образовно-васпитни рад за ученике од првог
до четвртог разреда реализован је непосредно у простору школе за све ученике у одељењу
истовремено. Настава за ученике од петог до осмог разреда је организована комбиновањем
непосредне наставе и наставе на даљину кроз комбиновани модел. За реализацију наставе на
даљину користи се G Suite као систем учења на даљину уз коришћење платформе Google Meet. Од
понедељка, 21. фебруара 2022. године, на основу одлуке Тима за праћење и координисање примене
превентивних мера у раду школа, ученици свих разреда наставу су похађали по првом моделу непосредно у школи.
Оперативни планови наставника су били униформни за све наставнике истог предмета и
одређени од стране Министарства просвете.
3. Остваривање наставних програма, вананаставних активности и слободних
активности
Реализација планова и програма редовне наставе углавном је остварена, код појединих
предмета остало је нералзиованих часова због преласка наставе на онлајн , услед епидемиолошке
ситуације.
Од осталих активности образовно васпитног рада, у млађим разредима, реализована је
додатна настава из математике у 4. разреду, допунска настава из српског језика и математике у
свим разредима и одељењима и слободне активности – драмско рецитаторска и математичка
секција. Реализовани су и часови одељенског старешине .
У старијим разредима, реализована је додатна настава из математике, историје и физике.
Допунска настава по потреби реализована је из следећих предмета: енглески језик, српски језик,
историја, географија, математика, физика и француски језик. Слободне активности, секције
реализоване су у оним објектима где је било заинтересоване деце и у складу са планом носиоца
секције. Еколошка секција није реализована због неодазивања ученика. Редовно су одржавани
часови одељенског старешине.
Реализација изборних предмета за школску 2021/2022. остварена је према предвиђеном плану.
Извештаји о реализацији наставних програма, ваннаставних активности и слободних
активности, као и извештаји о реализацији ЧОС-а налазе се у посебним извештајима сваког
наставника и стручних сарадника. Такође, извештаји о реализацији рада стручних већа које су
писали председници већа, као и сви остали извештаји налазе се педагошкој документацији школе.
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3.1. Извештаји са екскурзија и наставе у природи
Услед проглашења епидемије изазване вирусом Корона 19, проглашења ванредног стања и
преласка на онлајн наставу, донета је одлука да се једнодневне и дводневна екскурзије не реализују
ове школске године
Директор Ксенија Илић
Извештај са наставе у природи
За ученике млађих разреда наше школе у периоду од 8. до 15. јуна 2022. је реализована
настава у природи. Настава у природи реализована је преко Центра дечјих летовалишта из Београда
у селу Станишинци на Гочу. На Гочу је боравило 94 ученика и 9 учитеља.
На пут се кренуло 8.6. око 8 часова. Пре поласка саобраћајна полиција извршила је преглед
документације о техничке исправности возила. Превоз ученика је обављен са два аутобуса, једним
спратним и једним високоподним аутобусом саобраћајног предузећа „Севертранс― Сомбор. У
спратном аутобусу били су ученици и њихови учитељи из Малог Пожаревца и Поповића, а у
другом аутобусу ученици и учитељи из Мале Иванче.
Ученици из Малог Пожаревца смештени су у аутобус око 8 часова, аутобус је из Малог
Пожаревца отишао по ученике у Поповић. Ученици из Мале Иванче сели су у аутобус на месту
Несторовац јер аутобус није могао проћи испод надвожњака. Ученике су родитељи довезли до
Несторовца. Око 8.30 часова са Несторовца оба аутобуса су кренула ка Гочу.
У сваком аутобусу био је и вођа пута из Центра дечјих летовалишта. Путовало се маршутом
од Малог Пожаревца аутопутем до места Ћићевац где се искључили са аутопута и наставили пут
ка Гочу преко Крушевца и Бруса. На одредиште смо стигли око 12.30 часова.
Током пута имали смо паузу око 45 минута на бензинској пумпи на аутопуту поред Ћуприје.
У Крушевцу нам се придружила и медицинска сестра која са нама боравила све враме на Гочу. На
самом доласку у двориште Објекта Центра дечјих летовалишта нас је дочекао маскота ЗЕКА који је
одушевио децу.
По самом доласку домаћини су нас сместили у два објекта. У објекту „Пахуљица― смештени
су били смештени ученици и учитељи 1/2, 2/2 и 3/2, а у другом објекту ученици: 1/1, 2/1, 3/1, 4/1,
4/2, 1/3, 2/3, 3/3 и 4/3.
После ручка управник објекта Љиљана Агбаба је позвала све учитеље на радни састанак. На
састанку смо упознати са аниматорима, планом активности за све дане, јеловником и другим
појединостима. Упраник нас је обавестила да је лекар који је требао да борави са нама на Гочу
отказао долазак дан пре и да је Центар ангажовао вишег медицинског техничара који ће боравити
са нама. Управница је дала дознања да уколико буде било потребе за лекара на располагању је
њихово возило и возач и да се пацијент вози у Врњачку Бању која је удаљена 20 минута вожње.
Боравак на Гочу протекао је углавном по плану. Временске прилике нису нам баш увек ишле
у прилог. Било је кишовито време и шетње у природи су скраћиване. Аниматори су организовали
активности у дворишту или затвореном простору. Простор у коме су ученици боравили, храна,
послуга,уређеност дворишта и спортског терена, стаза за пешачење и однос аниматора према деци
су били веома добри.
Боравком на Гочу успешно су остварени многи циљеви и задаци наставе у природи.
Подстицано је унапређивање укупног здравственог стања ученика, њиховог правилног
психофизичког и социјалног развоја, задовоњавање основних дечјих потреба за кретањем и игром,
развијање способности запажања проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава о
непосредном природном и друштвеном окружењу, упознавање природно географских, културно
историјских знаменитости и лепота Гоча и околине, упознавање са биљним и животињским светом.
Као недостатак на првом месту је боравак без лекара. На другом месту је веома слаба
покривеност мобилних мрежа и интернета што је онемогућавало комуникацију са родитељима ,
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реализацију наставних активности које су предвиђене употребом дигиталних уџбеника и сл. Превоз
ученика из Мале Иванче планиран је тако да аутобус узме и врати ученике испред школе..
Током боравка на Гочу није било код ученика већих здравствених проблема. Неколико
ученика имало је повишену температуру, нагњечење прста, мање одеротине. Медицинска сестра је
већину ситуација решила давањем сирупа за снижење температуре, дезинфиковањем
ране/одеротине, фиксацијом. Два ученика су имала проблем са ухом, ти ученици су у пратњи
учитења и медицинске сестре одведени код педијатра у Врњачку Бању где им је указана
одговарајућа помоћ и одређена терапија. Већих здравствених проблема на сву срећу није било.
Пре доручка 15.6. ученици су спаковали своје ствари и напустили собе у којима су боравили.
Око 11 часова био је ручак. Ученици су смештени у аутобусе и кренули ка кући око 13 часова. На
путу је прављена једна пауза од 45 минута на бензинској пумпи на аутопуту. Ученици су стигли до
својих школа око 17 часова где су их преузели њихови родитељи.
Вођа путаСиниша Босић
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4. Успех ученика од 2. до 8. разреда на крају школске 2021/2022. године
Разред

Број
ученика

Одлични

Врло
добри

Добри

2/1

8

6

1

1

2/2

11

10

1

2/3

3

3

3/1

13

7

5

1

3/2

16

11

4

1

3/3

5

4

1

4/1

17

7

7

2

4/2

10

6

2

2

4/3

6

3

3

Σ
2.-4.

89

57

24

7

1

5/1

14

4

3

6

1

5/2

18

3

5

10

6/1

18

4

4

10

6/2

16

9

6

1

7/1

20

3

4

11

7/2

16

5

4

6

8/1

14

-

5

9

8/2

20

4

2

14

136

32

33

67

2

2

-

225

89

57

74

3

2

-

Σ
5.-8.
2Σ
2.-8.раз

Довољни

Недовољни

Неоцењени

-

-

1

2
1

4.1. Ученик генерације
Ученик генерације за школску 2021/2022. годину је Анђела Стојановић, ученица VIII2.
Ученик генерације награђен је од стране школе, Градске општине Сопот и Скупштине града
Београда.
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5. Резултати такмичења ученика у знању и стваралаштву 2020/2021.
Такмичења
Општинско такмичење из француског језика, 2. место Никола Милошевић VIII2, 3. место
Лазар Поповић VIII2.
Општинско такмичење из енглеског језика: Марко Милутиновић VIII1,2. место на
градском,пласман на Републичко, Никола Милошевић VIII2
Општинско такмичење Књижевна олимпијада: 1. место Јована Косанић VIII1, Јована Глилшић
VIII1, 2. место на градском, пласман на Републичко
Општинско такмичење из верске наставе–православникатехизис: 3. место Марко Ољача V1,
Михајло Милутиновић V1, Вања Крстић V1.
Општинско такмичење из математике: 2. место Павле Ђурић V2, 3. место Милица Трајковић
V1, Никола Милошевић VIII2; Андрија Јовановић III1 1. место.
Такмичење рецитатора: 1. Јована Глишић VIII1, 2.Анђела Стојановић VII2, 3.Тијана Грујић
VI2; 1.Андреа Ружић IV3, 2.Теодора Грујић II2, 3.Ања Секулић III1.
Општинско такмичење рецитатора: Јована Глишић VIII1 друго место.
Смотре
Литерарни конкурс „Из прошлости мога краја―: 1. место – ЈованаГлишић VIII1 и Тамара
Кретић VI2.
Рад ученици Милице Трајковић IV1 ушао је у ужи избор приликом селекције најбољих радова
на конкурсу „Моје право на игру и слободно време― и нашао се на онлајн изложби.
Ученици IV1 су са својом учитељицом учествовали на фестивалу „Цврчак и другари― где су
добили специјалну награду за најоригиналнији рад.
Конкурс „Лепо је волети― –3.место Страхиња Лазендић II2.
Литерарни конкурс „А да будемо мало смешни― - специјална награда Марија Николић VIII2.
Конкурс „Ко каже да не читам лектиру― похваљени су ученици заизузетан рад на литерарном
конкурсу: Павле Лазендић II2, Урош Живковић I2
Пројекат „Одговори јасно ако те неко пита зашто човек зависи од сателита― ученици I2
добили су дипломе за изузетан рад
Конкурс „Домовина се брани лепотом и знањем― захвалница за ученицу Милицу Стевановић
Литерарни конкурс „У бајкама је све могуће― друго место Филип Димитријевић II3, похвањен
Урош Петровић I2
Оштро Перце– МатејаЈеремић II2, Лазар Петронијевић III1,Ања Марјановић IV3, Вишња
Ићитовић и Анита Николић V2, Илија Јовановић VI2.

6. Извештај о упису првака у ОШ ,,Милорад Мића Марковић“
У секретаријат школе пријавило се и поднело потребну документацију 23 будућих првака: У
Малој Иванчи има 5, у Малом Пожаревцу 15 и у Поповићу има 3 ученика .
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7. Руководећи и стручни органи школе
7.1. Извештај о раду Школског одбора
У току школске 2021/2022. године одржано је пет седница Школског одбора. На седницама су
разматрана следећа питања:
- Усвајање записника са седница;
- Усвајање Извештаја о раду школе за школску 2020/2021. годину;
- Усвајање Извештаја о раду директора школе за школску 2020/2021. годину;
- Доношење Годишњег плана рада школе за школску 2021/2022. годину;
- Доношење Плана стручног усавршавања наставника и стручних сарадника за школску
2021/2022. годину;
- Именовање Комисије за попис имовине, обавеза и усклађивање књиговодственог стања са
стварним стањем;
- Усвајање Извештаја о попису имовине и обавеза и усклађивање књиговодственог стања са
стварним стањем на дан 31. децембар 2021. године;
- Усвајање Извештаја о финансијском пословању ОШ „Милорад Мића Марковић― Мала
Иванча за период од 1.1. 2021. године до 31.12.2021. године;
- Доношење Статута и пратећих Правилника, у складу са изменама Закона о основном
образовању и васпитању;
- Доношење Пословника о раду ученичког парламента;
- Доношење Правилника о испитима у основној школи;
- Доношење Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности запослених;
- Доношење Правилника о мерама, начину и поступку заштите о безбедности ученика за
време боравка у школи и свих активности које школа организује;
- Доношење Пословника о раду Наставничког већа;
- Доношење Пословника о раду Школског одбора;
- Предлог Финансијског плана и Плана јавних набавки за 2021. годину;
- Превенција насиља, посебни ризици и мере заштите као и реаговања у случају кад се насиље
деси;
- Анализа реализоване онлине наставе и праћења напредовања ученика током онлине наставе.
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7.2. Извештај о раду директора школе
Рад директора Школе се у протеклом периоду заснивао на Закону о основама система
образовања и васпитања, Статуту ОШ „Милорад Мића Марковић―, као и Годишњем плану рада
школе за 2021/2022. школску годину.
1. Планирање и програмирање
Учествовала сам у планирању и организацији остваривања програма образовања и васпитања
и свих активности установе.
Обављала сам следеће активности: учешће у изради Годишњег плана рада, Извештаја о раду
школе; израда Извештаја о раду директора, Плана стручног усавршавања наставника, Плана
праћења наставе, итд.
Организовала сам и активно учествовала у раду стручних органа школе (Педагошки
колегијум, Наставничко веће, стручна већа), планирању и праћењу стручног усавршавања и
спровођењу поступака за стицање звања наставника. Вршила сам анализу успеха ученика и
предлагала мере за његово побољшање.
Све активности су реализоване уз конструктивну сарадњу са запосленима Школе. Све
наведене активности су документоване.
Поред наведених редовних послова велики број активности усмерен је ка:
- обезбеђењу бољих услова за рад;
- подстицању вишег нивоа квалитета наставе;
- квалитетнијој сарадњи са ученицима и родитељима;
- укључивању у реформски процес образовања;
- успостављању квалитетне сарадње са окружењем, локалном заједницом;
- маркетингу Школе – промотивним активностима.
Договор стручних већа и одељењских већа у погледу утврђеног плана писмених задатака и
контролних вежби је поштован. Урађени су распореди часова редовне наставе, додатне наставе,
допунске наставе, изборне наставе, ваннаставних активности, сарадње са родитељима и распоред
дежурства наставника.
Боловања наставника и упражњена радна места решавала сам у складу са одредбама
Колективног уговора и са Закључком Владе Републике Србије о начину попуњавања радних места
у сарадњи са Синдикатом школе до његовог гашења. Правовремено ангажовање, замена одсутних
радника и увид у дежурства наставника у циљу појачане безбедности ученика, били су саставни део
мојих дневних послова.
Спроведене су активности за извођење екскурзије прописане Правилником. Планиране
екскурзија за ученике свих разреда нису реализоване због пандемије Ковид 19 и кашњења у
процедури спровођења јавне набавке, док је настава у природи реализована по Уговору из
претходне године.
2. Самовредновање рада школе и развојно планирање
Као део тима за Самовредновање рада Школе, учествовала сам и пратила рад чланова тима и
попунила одговарајуће чек листе. Сарађивала сам на изради Извештаја о самовредновању за
школску 2020/2021. годину у коме су успешно обрађене и високо оцењене три области:. Оцене су у
свим областима биле 3.
Тим за самовредновање је након извршеног самовредновања сачинио извештај, са којим су
упознати сви органи школе. Иако су реултати добри, за сва подручја вредновања предвиђене су
одређене мере које за циљ имају још бољу и унапређенију реализацију образовно-васпитног рада у
наредном периоду.
Акциони план Школског развојног плана сачињен је на основу извештаја о резултатима
самовредновања и извештаја о остварености стандарда образовних постигнућа и исхода и
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планирање иновација у раду школе. Учествовала сам у организацији активности из Акционог плана
Развојног плана школе и иницирала иновације, посебно у реализацији школских пројеката.
У сарадњи са колегама је израђен и Извештајо реализацији Акционог плана.
3. Планирање и праћење стручног усавршавања наставника и стручних сарадника и
спровођење поступка за стицање звања
Учествовала сам у планирању и праћењу стручног усавршавање наставника и стручних
сарадника заједно са члановима Тима за професионални развој. Подстицала сам целоживотно
учење свих у школи. На основу Плана стручног усавршавања, организовани су и реализовани
различити облици стручног усавршавања у установи и ван установе за наставнике, стручне
сараднике и директора кроз које су развијали компетенције. Остварене су промене у раду којима је
унапређен рад школе. Континуирано сам организовала и пратила све активности у школи .
Установа је организовала онлајн семинар ,,Корак по корак― ради унапређења способности
коришћења веб алата у Гугл учионици.
Због пандемије и преласка на онлајн наставу , планирани угледни часови нису реализовани .
4. Материјално финансијски послови
Као и сваке године, пажљиво се планирају средства добијена од Градског секретаријата за
унапређивање услова рада и квалитета наставе. Значајна средства су потребна за финансирање
редовних трошкова извођења наставе.Као већа инвестиција, ове године поднет је захтев и добијена
сагласност за израду Пројекта изградње нове зграде са фискултурном салом у матичној школи.
Кроз редовно одржавање Дигиталне учионице, у оба објекта, оспособљено је 24 рачунара и
омогућен рад у њима.
Обезбеђено је редовно техничко одржавање и поправке рачунара у рачуноводству , код
педагога, библиотекара и директора, као и осталих уређаја.
Обављала сам следеће активности: учествовала сам у изради финансијских показатеља школе
за текућу школску годину на основу кадровске и материјалне опремљености школе, водила рачуна
о текућем и инвестиционом одржавању школе; бринула о правовременом обезбеђивању
материјално техничких услова за рад школе и пратила материјално финансијско пословање школе.
Обезбеђивала сам енергенте за загревање школских објеката (лож уље) преко Градског
секретаријата за образовање и дечију заштиту. Израђен је Финансијски план и План јавних набавки
за 2022. годину.
Школска библиотека је обогаћена мањим бројем нових књига, од којих је део обавезна
лектира, а део белетристика коју ученици воле да читају. За награђивање ученика на конкурсу
Свети Сава, одличних ученика, ученика који су остварили запажене резултате на такмичењима и
смотрама ученичког стваралаштва, као и за Вуковце и Ученика генерације, купљено је још око 100
књига.
У циљу спречавања уништавања школске имовине и боље безбедности ученика, у Поповићу
је постављен видео надзор. У Матичној школи урађено је електронско звоно.
Једна од мојих редовних активности је била и брига око набављања материјала за
администрацију, хемијских средстава и прибора за одржавање хигијене. Обезбеђено је редовно
текуће и инвестиционо одржавање неопходно за несметано одвијање живота и рада у школи. Сва
финансијска средства, редовна и ванредна, користе се наменски, по утврђеном финансијском плану.
Намена је побољшање услова рада, а самим тим и побољшање позитивне атмосфере у школи, и
запослених и ученика.
Сарадња са рачуноводством се састојала у скоро свакодневном увиду у стање на рачунима и
наменском распоређивању средстава којима школа располаже.
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5. Сарадња са друштвеном средином и органима јединице лоалне самоуправе,
организацијама и удружењима
Развијала сам сарадњу са другим установама, организацијама и локалном заједницом и
подстицала развој школе преговарањем и придобијањем других за остваривање заједничких
циљева. Остварена је одлична сарадња са Градском општином Сопот и школа је опремљена
бројним наставним средствима и побољшани су материјално-технички услови рада..
Имала сам успешну и корисну сарадњу са Градским секретаријатом за образовање и
присуствовала састанцима у њиховој организацији, Заводом за вредновање квалитета образовања и
васпитања, Градским заводом за заштиту здравља, Месним заједницама, МУП-ом, Центром за
културу Сопот, Домом здравља Сопот, Црвеним крстом, Центром дечијих летовалишта ,
издавачким кућама итд.
Учествовала сам у раду Актива директора сопотских основних школа као руководилац.
6. Сарадња са родитељима
Сарадњу са родитељима и старатељима ученика обављам свакодневно, кроз директне
контакте и посредно, преко разредних старешина, предметних наставника и стручних сарадника.
Решавање проблема и жалби, саветодавни рад, када је потребан, допринело је разумевању и
поверењу који су неопходни за квалитетан рад и добру атмосферу у Школи.
Са задовољством наглашавам да имам веома добру сарадњу са Саветом родитеља. Међусобно
разумевање и сагласност о заједничким циљевима чине да се увек проналазе најбоља решења и
доприноси да живот и рад у Школи буду унапређени у интересу ученика, родитеља и наставника.
Посебно сам сарађивала са родитељима ученика којима је била потребна додатна подршка у
раду, а када је то било потребно, укључивала сам и надлежне службе: Центар за социјални рад и
Дом здравља Раља.
Обезбеђено је редовно одржавање састанака Савета родитеља у складу са Годишњим планом
рада школе. Родитељи су анимирани да се укључе у побољшање материјално-техничких услова
рада у школи.
7. Педагошко-инструктивни и саветодавни рад
У оквиру педагошко-инструктивног увида и надзора, у циљу унапређивања рада и
усавршавања наставника и стручних сарадника, посећивала сам часове приправника,
новопримљених наставника као и свих осталих колега. После посете часовима обављала сам
консултативне разговоре у циљу примене интересантнијих наставних метода, облика рада и
наставних средстава, као и начину одржавања пажње и дисциплине ученика и повећању
заинтересованости за рад. О запажањима о посећеним часововима сам дискутовала и са педагогом у
циљу изналажења могућности за унапређење наставе. Током онлајн наставе укључивала сам се
свакодневно у часове преко Гугл учионице у циљу контроле присуства ученика и пружања помоћи
наставницима приликом организовања часова.
Осим званичних посета часовима, током полугодишта сам се укључивала у реализацију
наставног процеса, настојећи да својим присуством и ауторитетом позитивно и стимулативно
утичем и на ђаке и на колеге. С тим циљем посећивила сам и часове одељењске заједнице, као и
састанке Ђачког парламента.
Остварен је перманентан увид у дневне припреме наставника за час, њихове месечне и
годишње програме рада, као и увид у вођење педагошке документације. Прегледавани су у току
школске године сви дневници рада и матичне књиге и евентуални пропусти су достављени
разредним старешинама, како би се правовремено отклонили.
Током онлајн наставе за ученике старијих разреда вршила сам свакодневни увид у начин
реализације ових часова (присуство ученика, њихово понашање и активност на овим часовима) и о
свему примећеном обавештавала одељењске старешине. Часови су, већином, реализовани преко
Мит апликације. Приметан је велики напредак код наставника у коришћењу разних апликација.
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Часови су много боље организовани, време врло ефикасно искоришћено, интеракција са
ученицима, на већини часова, одлична. Гугл учионица је коришћена као помоћна апликација за
достављање радова, израду писмених задатака, упућивање на наставне садржаје. Приметна је и већа
активност ученика на овим часовима. Наставници језика и математике користе и додатни материјал
и апликације које часове чине још занимљивијим, тако да се није осетио недостатак непосредног
рада.
8. Рад са децом
Посебно сам редовно пратила све активности везане за реализацију плана и програма у првом
разреду, адаптацију ученика на први разред и прихватања новог облика рада. Такође, редовно је
праћена и адаптација ученика петог разреда на предметну наставу кроз посете часовима и разговоре
са ученицима.
Ученицима је увек омогућено да са директором школе разговарају о својим проблемима, ако
за то имају потребе.
9. Послови у вези са радним односом и спровођењем закона;
Општи акти о организацији и систематизацији послова
У оквиру својих активности старала сам се о припреми општих аката и других материјала о
којима одлучују Савет родитеља, Школски одбор и стручни органи Школе. Иницирала сам многе
актуелне теме и учествовала на свим седницама Наставничког већа, Савета родитеља и Школског
одбора. Захваљујући заједничком раду директора, стручних већа, Савета родитеља и Школског
одбора доношене су одлуке које су доприносиле успешном раду Школе.
Свим запосленима уручена су решења о структури радног времена у оквиру 40-часовне радне
недеље и о коришћењу годишњег одмора.
10. Организационо-управни послови
Припремала сам, сазивала и руководила радом седница Наставничког већа. У току школске
2021/2022. године одржано је 6 седница Наставничког већа на којима су разматране следеће теме:
- Усвајање Извештаја о раду школе и Извештаја о раду директора;
- Доношење Годишњег плана рада школе;
- Доношење Плана стручног усавршавања;
- Упознавање са Планом професионалне оријентације за ученике 7. и 8. разреда;
- Формирање Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништво;
- Формирање Тима за обезбеђивање квалитета и развоја установе;
- Упознавање са Правилником о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада;
- Обележавања школске славе Свети Сава
- План екскурзија и наставе у природи;
- Разматрање успеха и дисциплине ученика на класификационим периодима, на крају првог и
другог полугодишта;
- Реализација Наставних планова и програма;
- Усвајање извештаја са екскурзије;
- Упознавање са Извештајем о стручном усавршавању;
- Релизација Акционог плана и Плана самовредновања;
- План надокнаде часова.
11. Мере ради извршења налога просветног инспектора
У току ове школске године био је један редован инспекцијски надзор након којег је поднет
захтев за Верификацију установе, јер је био наложен као мера.
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12. Рад у стручним органима установе
Ради боље организације рада Школе и квалитетнијег рада, формирани су стручни тимови и
комисије, у чијем раду сам учествовала. То су: Тим за заштиту ученика од насиља, Тим за
самовредновање, Комисија за попис, Тим за израду Годишњег плана рада школе и израду
Годишњег извештаја, Тим за израду школског листа, Комисија за спровођење завршног испита,
Тим за реализацију програма Професионалне оријентације, Тим за ажурирање сајта школе, Тим за
инклузивно образовање,Тим за развој међупредметних компетенције и предузетништва и Тим за
обезбеђивање квалитета и развој установе.
Осим тога у школи раде ученичке организације Ученички парламент и Црвени крст, a у раду
помажу за то одређени наставници. Учествујем у раду стручних већа за предмете и стручних актива
за развој школског програма и развојно планирање.
Присуствовала сам свим састанцима Стручног већа разредне наставе и седницама
одељењских већа свих разреда .
На плану укључивања у рад стручних и управних органа Школе, ангажовала сам се и
коструктивно учествовала у раду Школског одбора на свим одржаним седницама. На исти начин
сам доприносила раду седницама Савета родитеља школе.
13. Остали послови - Обавештавање наставника, ученика и родитеља о свим питањима
од интереса за рад установе
Развијен је систем информисања о свим важним питањима из живота и рада школе. Израђен је
и реализован Маркетиншки план школе. Заједно са осталим запосленима, учествовала сам у
планирању и реализацији активности унутрашњег маркетинга (систем информисања о свим важним
питањима из живота и рада школе) и спољашњег маркетинга (сарадња са другим установама,
организацијама и локалном заједницом ради остваривања заједничких циљева).
Редовно и благовремено објављивање и обавештавање је неопходно за несметан и ефикасан
рад установе. Обавља се:
- на седницама Школског одбора;
- на седницама Наставничког већа;
- на седницама Педагошког колегијума;
- на седницама стручних већа;
- на састанцима тимова који су формирани за различите потребе;
- путем огласне табле у зборници;
- путем сајта школе;
- читањем обавештења по одељењима;
- на родитељским састанцима;
- на састанцима Савета родитеља;
- путем поштанских услуга.
Ангажовањем директора уз сарадњу са педагогом, наставницима, осталим запосленима у
Школи и Школским одбором, уз побољшане материјално-техничке услове, обезбеђено је
правовремено обавештавање свих заинтересованих субјеката о свим битним питањима за успешан
рад Школе.
14. Извештавање директора о свом раду и раду установе органу управљања
Извештавање директора о свом раду и о раду установе органу управљања је у складу са
ЗОСОВ („Сл. гласник РС―, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и
129/2021)) обављано најмање два у току године.
Школски одбор је редовно извештаван о финансијском пословању школе.
Ксенија Илић, директор
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7. 3. Извештај о раду помоћника директора школе
Рад помоћника директора одвијао се у складу са планираним задацима.У извештају су
приказани поједини сегменти рада који прате динамику различитих садржаја у школи. Активности
којима се помоћник директора бавио у школској 2022/ 2023.години су следеће:
Учествовала сам у изради Плана самовредновања, Развојног плана и Годишњег плана рада
школе и његових појединих делова
Припремала глобалне и оперативне планове и пратила начин вођења педагошке
документације наставника
Учествовала у предлозима за одељењска старешинства и израђивала распоред часова
Сачињавала прегледе, анализе и извештаје у вези са образовно-васпитним радом
Као члан тима учествовала сам у изради годишњег извештаја о раду школе
Пружала подршку наставницима на конкретизовању и операционализовању циљева и
задатака образовно-васпитног рада
Пружала подршку наставницима у примени различитих наставних метода, облика и приступа
у оцењивању ученика
Радила сам анализе успеха и дисциплине ученика по класификационим периодима и
предлагала мере за њихово побољшање
Пратила сам успех ученика у ваннаставним активностима, на такмичеима и завршном испиту
Учествовала сам у процесу праћења рада наставника ( посета часовима) са циљем
унапређивања наставе
Учествовала сам у пријему ученика и њиховој адаптацији
У сарадњи са стручним сарадницима пружала сам подршку наставницима и одељењским
старешинама у раду на професионалној оријентацији ученика
Учествовала сам у стварању оптималних услова за индивидуални развој ученика и пружала
помоћ и подршку
У сарадњи са педагогом пружала подршку наставницима у осмишљавању рада са ученицима
којима је потребна додатна подршка и учествовала у формирању мишљења о ученицима
Индивидуално и групно ( на родитељским састанцима) упућивала сам родитеље и старатеље
на методе решавања проблема ученика
Са стручним сарадницима обезбеђивала податке значајне за праћење развоја ученика и
упознавала наставнике са потребном документацијом
У сарадњи са директором школе пружала сам одговарајућу подршку у координацији рада
свих учесника у образовно-васпитном процесу
Континуирано сарађивала са образовним, здравственим, културним и другим организацијама
које доприносе остваривању образовно-васпитних циљева и задатака
Стручно се усавршавала и пратила информације од значаја за образовање и васпитање
ученика, похађањем акредитованих семинара, стручних скупова, разменом искустава и сарадњом са
другим наставницима и стручним сарадницима у образовању и васпитању ученика.
Јелена Стевановић, помоћник директора
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7.4. Извештај о раду Наставничког већа
Наставничко веће се у току школске године састајало 8 пута. Оно се бавило многим битним
организационим и стручним питањима везаним за целокупни образовно-васпитни процес у школи.
Почетком септембра Наставничко веће је разматрало Извештај о раду школе као и Извештај о раду
директора. Веће је донело Годишњи план и програм рада школе, као и План стручног усавршавања
за школску 2021/22. годину. Направљен је такође и план екскурзија.
У области наставе, Наставничко веће се бавило анализом успеха и дисциплине ученика,
организовањем и реализацијом допунске и додатне наставе, као и слободних активности,
реализацијом наставних планова и програма, као и Акционог плана и Плана самовредновања,
организовањем полагања поправних и разредних испита за ученике, као и утврђивањем успеха
након тих испита. Наставничко веће је утврђивало успех и дисциплину ученика на крају првог и
другог полугодишта, доносило одлуке о похвалама и наградама ученика и пратило учешће ученика
на такмичењима. На крају школске године Наставничко веће је изабрало ђака генерације.
Наставничко веће се током школске године бавило праћењем професионалне оријентације,
као и организацијом прослава у школи ( Свети Сава, Дан школе, Другарско вече). На последњој
седници Наставничко веће се бавило утврђивањем резултата рада наставника и ученика, анализом
остварених циљева и задатака, припремама за рад у наредној школској години: формирањем
одељења, поделом задужења наставницима, поделом предмета, одељењског старешинства, као и
усвајањем календара рада за наредну школску годину.
Извештај саставила Јелена Стевановић, помоћник директора
7.5. Извештај о раду Педагошког колегијума
Педагошки колегијум се састајао 9 пута током школске године. Решавана су и бележена битна
дешавања везана за образовање у основној школи. Доношене су одлуке у складу са законима
везаним за образовно-васпитни рад у којем су учествовали сви чланови Педагошког колегијума.
Рад Педагошког колегијума се одвијао у складу са годишњим програмом рада за наставну
2021/2022. годину и обухватао је следеће:
Колегијум је током школске године доносио индивидуални образовни план на предлог
стручног тима. Сарађивао је са основном школом у Сенаји коју су до 4. разреда похађали ученици
који су наставили школовање у нашој школи ради прибављања ИОП документације о ученицима.
Дефинисао је начин реализације наставе по ИОП-у 1 и 2. Дефинисао је опсервациони период за
ученике који похађају наставу по ИОП програму. Извршио је евалуацију ИОП-а за све ученике по
овом програму и анализирао је рад у настави уз предлоге за побољшање успешности наставног
процеса.
На састанцима колегијума је анализирана оствареност Развојног плана. Такође Тим је
организовао и вршио педагошко-инструктивно праћење образовно-васпитног рада наставника.
Колегијум је планирао стручно усавршавање наставника и стручних сарадника, вршио
самовредновање и пратио оствареност стандарда постигнућа и на тај начин унапређивао
образовно-васпитни рад.
Поднет је Годишњи извештај о раду Педагошког колегијума за школску 2021/2022. годину и
направљен је План рада колегијума за школску 2022/2023.годину.
Педагошки колегијум је пратећи планиран распоред задатака, али и ону проблематику која је
захтевала додатна ангажовања и уску сарадњу са другим стручним тимовима школе, радио у
континуитету и током наставне 2021/2022. године сарађивао са Тимом за инклузивно образовање,
Стручним активом за развој школског програма, Стручним већем разредне наставе, као и свим
стручним већима и активима у школи како би благовремено и у складу са законом доносио одлуке
које су у најбољем интересу за ученике и њихов процес образовања и васпитања.
Извештај саставила Јелена Стевановић, помоћник директора
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7.6. Извештај о раду Савета родитеља
У току школске 2021/2022.године одржано је један састанк Савета родитеља у просторијама
школе и три састанка онлајн, преко Вибер групе, због актуелне епидемиолошке ситуације и
ванредног стања услед чега је настава пребачена на онлајн наставу, на којима су разматране
следеће теме:
- Верификовање мандата новим члановима савета;
- Усвајање Плана рада Савета родитеља;
- Избор члана Савета родитеља за Општински савет родитеља;
- Разматрање Извештаја о раду школе и постигнутим резултатима;
- Разматрање Годишњег програма рада школе;
- Разматрање Извештаја о раду директора школе;
- Давање сагласности на програм екскурзија, излета и излета у организацији наставника
планираних Годишњим планом рада школе;
- Давање сагласности на избор културно-уметничких садржаја;
- Осигурање ученика;
- Извештај о успеху и дисциплини ученика;
- Однос према школској имовини;
- Укључивање родитеља у програм професионалне оријентације и посебних васпитнообразовних програма;
- Анализа реализоване онлине наставе и праћења напредовања ученика током онлине наставе.

7.7. Извештај о раду секретара
У школској 2021/2022. години радила сам на следећим пословима:
1. Персонални послови (конкурси, уговори о раду, решења из радних односа, пријаве, одјаве)
2. Припремање седница органа управљања вођење и сређивање записника;
3. Евидентирање досељених и одсељених ученика (преводнице);
4.Утврђивање постојећих залиха енергената и требовање истих за предстојећу грејну сезону;
5. Евидентирање ученика путника и активност на издавању повластица за путовање;
6. Подношење редовног Годишњег извештаја статистици (обрасци ШО—Р/К и ШО- Р/П
7. Активности око израде Елемената за утврђивање броја извршилаца и висине зарада за
школску 2019/2020. годину;
8. Организовање рада помоћно-техничке службе
9. Набавка опреме, канцеларијског материјала и средстава за хигијену
10. Активности око реализације јавних набавки мале вредности;
11. Праћење законских прописа и давање стручног мишљења у примени закона и општих
аката;
12. Израда општих аката;
13. Рад са странкама по ЗУП-у (дупликати, уверења);
14. Израда стат. извештаја, елабората, споразума, уговора, упитника;
15. Сарадња са службама, фондовима, заступање пред судовима.
Драгана Марковић, секретар
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8. Стручни активи и школски тимови
8.1. Извештај о раду Стручног актива за развојно планирање
Састанци чланова Стручног актива за развојно планирање, Тима за самовредновање и Тима за
професионални развој запослених одржавали су се увек заједно како би се планирале и реализовале
заједничке активности које су повезане у овим плановима. Одржано је пет састанака. На њима је
разматрана реализација активности из Акционог плана Развојног плана, као и активности
предвиђених Планом савредновања и Планом стручног усавршавања. На основу извештаја
наставника, стручних сарадника и директора израђен је Извештај о реализацији Акционог плана
Развојног плана.
8.2. Извештај о раду Тима за заштиту деце од насиља
У току школске 2021/2022.године одржано је шест седница Тима за заштиту ученика од
насиља које су планиране Планом рада тима и два ванредна састанка везана за решавање насилних
ситуација.
Планом рада Тима за заштиту ученика од насиља обухваћене су разне активности везане за
толеранцију, дечја права, људска права, обележавање празника, борбу против болести и зависности,
сарадња са родитељима, сарадња са општинском организацијом Црвеног крста, МУП-ом и
Ватрогасним друштвом.
Планиране активности имале су циљ да превентивно делују развијајући свест ученика о
насиљу. Превентивне активности за заштиту ученика од насиља реализоване су кроз наставне и
ваннаставне активности. На почетку школске 2020/2021. године у школи је формиран Тим за
заштиту деце од насиља. Чланови тима су: Наташа Демић, педагог, Саша Живановић наставник
ТиТ, Бранка Миладиновић, наставник биологије и хемије, Сања Петровић, наставник разредне
наставе, и Синиша Босић, наставник разредне наставе и координатор тима.
Активности:
- Црвени крст „ Здрава храна - „ Здрави зуби―
- МУП – Предавања ученицима на разне теме.
- Ватрогасци – Заштита у ванредним ситуацијама.
- Спортске активности – Пројекат „Покренимо нашу децу―,
- Мини олимпијада за ученике I – III разреда
- Такмичења у разним спортовима за ученике V – VIII разреда
У матичној школи и у оба издвојена одељења налазе се фасцикле у којима се на
одговарајућим обрасцима евидентира насиље. Дежурни наставник има обавезу да истог дана
евидентира насиље, обавести разредног старешину и Тим за заштиту деце од насиља.
Синиша Босић, координатор Тима за заштиту деце од насиља
8.3. Извешај о раду Тима за сарадњу и умрежавање са другим установама
У августу 2021. на седници Наставничког већа оформљен је Тим за сарадњу и умрежавање са
осталим установама и другим школама. У септембру је израђен План активности за школску
2021/2022. годину у складу са предлозим наставника који раде у више школа, усмерених на
наставак међушколске сарадње од предходних година, дала подршка ученицима и омогућило
хоризонтално учење и вршњачко учење.
У септембру 2021. је остварена сарадња са ПК Гребен из Младеновца и 11. 09. 2021. је
обележен Светски дан пешачења. Ученици наше школе су учествовали на овој манифестацији
одржаној нa Koсмају.
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Настављена је сарадња са Општином Сопот која је 1. 10. 2021. поделила свим ученицима
трећег и шестог разреда сопотских школа таблете.
Наставља се сарадња са Општином Сопот и Центром за културу Сопот 01. 10. 2021.
реализацијом Сајма здраве хране, Туршијаде у Сопоту, у којој учествују ученици млађих разреда са
својим учитељима.
Школа је 02.10.2022. године успоставила сарадњу са грађевинском фирмом COLAS RAIL SA
која се бави реконструкцијом и изградњом трамвајских и железничких пруга. Ученицима је
одржано предавање ради подизања свести о ризицима приликом преласка преко пруге. Пошто
железничка пруга пролази кроз насељена места у којима се налазе објекти наше школе, указала се
потреба за информисањем ученика и едукацијом у области саобраћајних правила ради унапређења
њихове безбедност. На крају предавања ученици су добили пригодне поклоне од грађевинске
фирме COLAS RAIL SA.
Од 11. до 15.10.2022. године ученици наше школе су учествовали у великом заједничком
пројекту са десетак школа у Србији са циљем и жељом да сачувамо планету Земљу – Заступајмо
природу 2021. Ученици су добили задатак да оформе тимове и да изложе највеће еколошке
проблеме у својој околини тј. општини. Оформљена је група ученика различитих разреда и
реализована је акција чишћења околине у којој се налази школа. Велики број наставника и ученика
је био укључен у чишћење и уређење околине, као и у изради литерарних и ликовних радова као на
тему очувања планете Земље.
Сарадња наше школе са Јавним предузећем „Србијашуме― остварено је 18.10.2021. на Космају
током организације јесењег Шумарског вишебоја у коме учествују ученици наше школе.
Ученици наше школе били су слушаоци Десете смотре беседништва у порти цркве Светог
мученика Георгија у Поповићу и учесници изложбе цртежа 6.11.2021. године, чиме је настављена
дугогодишња сарадња са Црквом у Поповићу .
Ученици наше школе су остварили сарадњу са Дечијим културним центром из Ниша
21.12.2021. године, када су учествовали на конкурсу Радовићев венац. Рад ученика Уроша
Живковића нашао се у Зборнику радова .
Сарадња школе са Општином Сопот и Центром за културу Сопот настављена је 22.12.2021.
учешћем ученика на Новогодишњем вашару. Те активности су допринеле развијању
међупредметних компетенција и предузетништва.
Школска слава Свети Сава обележена је 27.01.2022. године у порти цркве у Малом
Пожаревцу и у Поповићу, чиме је настављена сарадња са црквеном заједницом.
Наша школа је наставила сарадњу са школама у сопотској општини и организовала шесту за
редом акцију Yettel Брзином до звезда, 21.10.2022. године. Учествовале су три школе и заједно са
Спортским савезом Општине Сопот подстакле идеју да се деца што више друже и баве атлетиком.
У фебруару 8. 02.2022. године успостављена је сарадња ученика ОШ „Бора Лазић― и ученика
ОШ „Милорад Мића Марковић― из Малог Пожаревца, који су учествовали у заједничким
активностима у Дечијем културном центру Београд и Природњачком музеју на Калемегдану.
Активности је организовала наставнице географије РадицеЈаћимовић .
Ученици осмог разреда ОШ „Бора Лазић― и ученици шестог разреда ОШ „Милорад Мића
Марковић― из Малог Пожаревца учествовали су у радионицама израде мозаика у Центру за културу
Сопот, 1.04.2022. године.
Заједничке активности ученика и наставника ОШ „Бора Лазић― и ОШ „Милорад Мића
Марковић― реализоване су 15.04.2022. године учешћем у пројекту Дан планете Земље, у обе школе
ученици саде цвеће, уређују школско двориште и саде саднице трешања.
Настављена је сарадња са ПК Гребен 16.04.2022. Ученици старијих разреда посећују изложбу
у Центру за културу под називом „Планинарење кроз објектив―.
Успостављена је сарадња са Природњачким музејем у Свиланцу,17.04.2022. Ученици петог
разреда и наставник географије учествовали су у разним радионицама под називом Геолошки
времеплов.
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Финална завршна активност пројектне наставе ученика осмог разреда ОШ „Бора Лазић―
поводом обележавања Дана планете Земље заједно са ученицима шестог разреда ОШ „Милорад
Мића Марковић― из Малог Пожаревца, одржана је 18.04.2022. године. Активностима су се
придружили и мали заједно са учитељицом Јасмином Лазић.
Поводом Ускршњих празника у Центру за културу Сопот организована је изложба ускршњих
јаја на којој су учествовали ученици наше школе. Ђаци су показали да су предузетници
организацијом продајне изложбе својих радова.
Сарадња са Црвеним крстом Србије у Сопоту, 11.05.2022. године, када су ученици
учествовали у разним активностима.
Наша школа је учествовала у пројекту на Девојчице у ИКТ сектору. Ученице 7/2 су позване су
да присуствују завршном догађају и додели награда ,,Ухвати идеју― у свечаној сали Скупштине
града Београда, 12. 05. 2022. године, када су се дружиле са девојчицама из других школа и
размениле идеје.
Ученици, наставници и библиотекар наше школе су током априла и маја 2022. учествовали у
међушколском пројекту Оштро Перце, чиме је настављена сарадња са другим школама у Београду.
Током пројекта је реализовано неколико радионица, ученици су развијали читалачку, медијску и
дигиталну писменост и у такмичарском делу постигли изванредне резултате .
У другој половини маја 2022. поновљена је сарадња са ПК Гребен из Младеновца, ученици
четвртог разреда су учествовали на својој првој правој планинарској акцији за децу Гребенчићи у
којој су се упознали са вршњацима из суседних градова и општина и са основама планинарења.
Калиграфкиња Јованка Шоргић је реализовала радионицу за ученике наше школе, 19.05.2022.
Ученици наше школе и предметни наставник географије остварили су сарадњу са Дечијим
културним центром Београд, 20.05.2022. године. Учествовали су у реализацији пројекта Упознајте
Италију заједно децом из више школа са територије Града Београда.
Мале олимпијске игре су одржане у нашој школи 21.05.2022. године. Учествовали су, поред
ученика наше школе, ученици ОШ „Јелица Миловановић―, ОШ „Цана Марјановић―, ОШ „Јанко
Катић―. Сви учесници су показали такмичарски дух и лепо се играли.
Поводом Дана школе оргнизован је у мају 2022. литерарни конкурс под називом „Љубав
значи да се више бринемо за другог него за себе― на којем су, поред ученика наше школе,
учествовали ученици из ОШ „Живомир Савковић― из Ковачевца, ОШ „Цана Маријановић― из Раље
и ОШ „Јанко Катић― из Рогаче.
Фотографије и извештаји о свим активностима се налазе на званичној фб страници школе и
сајту школе. Остварени су планирани циљеви – кроз учење и игру ученици и наставници су
размењивали искуства, постигнуто је хоризонтално и вршњачко учење, успостављена и настављена
сарадња са другим школама, установама културе и локалном заједницом, пружена је додатна
подршка ученицима, члановима Вршњачког тима и Ученичког парламента и унапређен је рад
школе.
Координатор рада тима Радица Јаћимовић
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9. Стручни сарадници
9.1. Извештај о раду педагога
Присуствовала сам и анализирала 29 часова редовне, непосредне наставе, од којих су неки
планирани годишњим планом посета часовима, а остало су часови за које сам сматрала да треба да
буду чешће под контролом или су планирани у току године као део појачаног васпитног рада неког
ученика. Посетила сам и часове на позив наставника који се нису водили као Угледни часови али су
имали елементе другачијег приступа садржајима и самим тим су били боље прихваћени од стране
ученика. Такви су били поједини часови француског језика у 7/2 када су ученици радили
пројекте/одређене задатке по групама и тако имали учешће и били активни током целог часа (и они
који су презентовали и ученици који су слушали и имали задатак да вреднују друге). Осим
непосредних, пратила сам и он лајн часове (49 часова) на основу којих сам сугерисала
наставницима како да решавају поједине тешкоће које су се јављале приликом реализације
(технички проблеми, праћење рада ученика, бележење предавања, испитивања, понашање ученика,
итд.). У овој школској години посетила сам, анализирала и дала сугестије за побоњшање за два
Угледна часа, оба у другом полугодишту и оба у 6/2.
У септембру 2021. сам похађала обуку на националној платформи за превенцију насиља у
школама „Чувам те―. Обука је са називом „Стратегија у раду са ученицима који показују проблеме
у понашању― и носи 16 бодова.
Током маја и јуна 2022. своје компетенције у области васпитног рада развијала сам као
спољни сарадник ангажовањем у Заводу за унапређење образовања и васпитања, где сам као
председник Комисије за одобравање програма стручног усавршавања, давала стручно мишљење за
23 програма који су пријављени за Каталог. Такође, завршним активностима, као члан Централне
комисије ЗУОВа, процењивала сам 5 програма.
Ван установе, похађала сам онлајн семинар „Подршка ученицима са проблемима у школи и у
дому ученика и њиховим родитељима" у трајању од 36 сати, где сам развијала своје компетенције
за подршку развоју личности детета и ученика.
У оквиру установе, стручно сам се усавршавала и кроз анализу и дискусију након часова
редовне наставе.
У овој школској години, примењивала сам стечено знање приликом осмишљавања и
координације у изради и евалуацији индивидуалних образовних плановаи у унапређењу система
подршке свим ученицима. Вештине које сам стекла на семинару и обуци, пре свега, стратегије са
ученицима који имају проблеме у понашању, користила сам у осмишљавању конкретник
активности за сваког ученика у оквиру појачаног васпитног рада. Користила сам инструменте за
праћење напредовања ученика који теже усвајају градиво и то: Једноминутни тест читања, Тест
познавања писаних слова ћирилице и Инвентар општих навика и техника учења. Ови тестови су из
приручника „Инструменти за рад школског педагога―.
Наташа Демић,педагог
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9.2. Извештај о раду библиотекара
Рад школске библиотеке у школској 2021/2022. години
Школска библиотека ради у Малој Иванчи, простор библиотеке је и простор за радпедагога,
што је измењено током јануара месеца 2021. године. Библиотека у матичној школи има свој
простор. У библиотеци се обрађују и позајмљују књиге ученицима инаставницима, држе поједини
часови са мањим групама ученика прилагођеноепидемиолошком мерама и ради индивидуално са
ученицима. То је и простор за сарадњуса наставницима у вези са организацијом заједничких
активности и израдом планова,припрема, извештаја и сл.
У Малом Пожаревцу простор школске библиотеке дели се са педагогом. У Поповићујош нема
одговарајућих услова за рад библиотеке. Током школске 2021/2022. годинеактивности школског
библиотекара у сва три објекта се одвијају у учионицама и у сарадњиса наставницима разредне и
предметне наставе на развијању читалачке, информационе имедијске писмености. Такође, часови
библиотекара и културно-просветне активности седелимично реализују у простору Градске
библиотеке Сопот, одељења у Малом Пожаревцу.
Током школске 2021/2022. године школа је издвојила одређена финансијска средстваза
куповину књига – лектира.
I Планирање и програмирање образовно-васпитог рада
Израдила сам планове (годишњи, месечни, акциони), Програм рада школскебиблиотеке и
новинарске секције у складу са образовним стандардима и исходима иповезивала свој рад са радом
осталих наставника и радом педагога.
II Праћење и вредновање образовно-васпитог рада
Учествовала сам у изради Школског програма и координатор сам Тима заПрофесионални
развој и Тима за израду школског часописа. Сарађивала сам санаставницима у планирању,
реализацији и вредновању часова тематске, пројектне иинтердисциплинарне наставе и учествовала
у изради извештаја о реализацији планираних садржаја.
Припремам литературу и другу грађу за обележавање важних дана у вези са књигом,читањем
и библиотеком и у месечним плановима посебан део посвећујем активностима заобележавање тих
дана у сарадњи са наставницима и ученицима. Пратим рад школских библиотекара у свету и
користим њихова искуства у свом раду. Водим књигу инвентара за монографске публикације.
III Рад са наставницима и IV Рад са ученицима
У областима Рад са наставницима и Рад са ученицима ова школска година је веомауспешна
упркос актуелним потешкоћама у раду насталих услед пандемија виросом корона.Сарађивала сам
са наставницима у изради електронског наставног материјала. Користиласам дигиталну учионицу
за реализацију часова посвећних е-учењу у сарадњи санаставницима предметне и наставницима
разредне наставе.
Сарађивала сам са наставницима разредне и предметне наставе у планирању иорганизацији
часова различитих предмета. Одлична је сарадња са наставницима разредненаставе и српског језика
у обради књижевних дела, као и реализацији активности које судео националног пројекта Оштро
Перце и Читајмо гласно.Током септембра 2021. реализован је у нашој школи пројекат Одговоран
однос премаздрављу и родна равноправност. Учествовали су учитељи и наставници, документ се
можепогледати на https://anyflip.com/ghly/iynp/. Циљеви активности су развијање и практиковање
здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља ибезбедности, потребе неговања
и развоја физичких способности, развијање свести ородној равноправности.
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Пројекат Оштро Перце
Концепт такмичења/пројекта Оштро Перце није промењен од претходне школскегодине, и
даље је акценат на читању и писању критичких приказа, само је обогаћенсадржајима који би могли
да привуку ученике са другим интересовањима и талентима. Програм за школску 2021/2022. годину
обогаћен је новим садржајима и намењенученицима свих разреда основне школе. Ученици наше
школе су учествовали у пројекту, ученици млађих разреда писали сусвоје бајке или приче,
илустровали их, писали приказе прочитаних романа и илустровалиих, а старији ученици су писали
приказе и писали своје оригиналне бајке и приче и илустровали их.
Реализовано је и низ радионица са ученицима V1, VII1 и VII2 у којима су библиотекари
наставници користили метод библиотерапије. На часовима српског језика ученици V1 суса својом
наставницом Данком Стојановић читали и анализирали дело „Аги и Ема―. Анлизирали су постипке
главног јунака, издвајали проблеме и проблемске ситуације.Ученици су показали висок степен
интересовања за дело, идентификовали се са главнимјунаком и на различите начине
интерпретирали дело. На часовима читаонице ученициседмог разреда са наставницом Светланом
Матко читали су дело „Златоруни ован―. Издвајали су реалне ситуације из бајке и анализирали
поступке јунака. Анализа сенаставила на часовима библиотекара и новинарске секције. Закључили
су да сада бољесватају своје родитељи и то колико они брину, као и то да зло не долази само
однатприродних бића већ постоји и у човеку. Након анализе писали су дневничке записе главног
јунака, цртали и илустровали бајку.
Награђени ученици: Нина Стојменовић I2, Тодор Марковић III1, Јелена Петровић III1,Урош
Векић III3, Андреа Ружић V1, Ђорђе Рњаковић V1, Анита Николић VI2, ВероникаМилошевић VI2.
Награђени су и библиотекар Марина Луковић и наставнице ДанкаСтојановић и Светлана Матко.
Награђени радови, као и остали радови настали током овог пројекта налазе се упосебном
документу
који
сам
приредила
за
ово
такмичење,
постављеном
на
адреси
https://anyflip.com/ghly/jezq, као и сликовници, https://anyflip.com/ghly/yqvu/ и стрипу на
https://anyflip.com/ghly/jezq/. Присуствовала сам завршном скупу библиотекара и додели награда за
Оштро Перце17. јуна 2022. године. Том приликом сам са колегама школским библиотекарима
размењивала утиске о раду школских библиотекара током наставе на даљину, раду на пројекту
Оштро Перце и о унапређењу рада школских библиотекара.
Активностима из ових пројекта успешно су остварени циљеви из Развојног планашколе:
Побољшање читалачке писмености ученика и развој стваралачких способности,креативности,
естетске перцепције и укуса, Подстицање ученика на читање књижевнихдела и читање ради
задовољства и забаве, Побољшање квалитета и атрактивности свихоблика образовно-васпитно
рада, Јачање ученичког самопоуздања при јавним наступима, Повећање примене ИКТ-а у настави и
ваннаставним активностима, Повећање компетенцијаученика за примену знања стеченог у школи у
свакодневном животу, Применаелектронског учења у настави, Стручно усавршавање наставника и
стручних сарадника нанивоу школе.
Пројекат Читајмо гласно
Ученици наше школе придружили су се акцији Друштва школских библиотекара„Читајмо
гласно― и током марта реализовали више различитих активноати. Разговарали суса библиотекарком
о прочитаним књигама, о потреби за читањем, о томе зашто је читањеважно. Истакли су значај
читања за развијање и богаћење речника, али и за развитак креативности и критичког мишљења.
Ученици су читали гласно у својим учионицама, школској библиотеци, школском дворишту. Од
снимака наставница Марина Ружић припремила је филм који се налзи на школском јутјуб каналу.
На новинарској секцији ученици су представљали своје омиљене писце и њихова дела, а затим
направили пано. Поред гласног и изражајног читања, ученици су илустровали прочитана дела,
препричавали одломке својих омиљених романа. Све реализоване активности имале су за циљ
подстицање читања, афирмацију читалачких навика и развијање читалачке културе.
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Активностима из ових пројекта успешно су остварени циљеви из Развојног планашколе:
Побољшање читалачке писмености ученика и развој стваралачких способности,креативности,
естетске перцепције и укуса, Подстицање ученика на читање књижевнихдела и читање ради
задовољства и забаве, Побољшање квалитета и атрактивности свихоблика образовно-васпитно
рада, Јачање ученичког самопоуздања при јавним наступима, Повећање примене ИКТ-а у настави и
ваннаставним активностима.
Обежавање важних датума
У месечним плановима пишем о важним данима и догађајима за предстојећи месец
ипредлажем активности и договарам се са наставницима како је најбоље обележитипоједине
дане.Ученици су упознати и са активностима које ће се одвијати кроз школске пројектетоком целе
школске године у вези са развијањем читалачке, информационе и медијскеписмености.Сарађивала
сам са наставницима разредне наставе и српског језика у организацији иреализацији заједничких
часова поводом обележавања Дана писмености и Дана европскекултурне баштине и Међународног
дана европских језика. Орджала сам предавање наНаставничком већу развијању међупредметне
компетенције Одговоран однос премаздрављу. Припремала сам материјал за обележавање Дечије
недеље, Месеца школскихбиблиотека и Месеца књига. То је подразумевало проналажење
информација ообележавању ових дана и догађаја, припремање и реализацију програма и
вредновање активности. У новембру 2022. сам одржала више часова посвећених Вуку Стефановићу
Караџићу са ученицима у сва три објекта наше школе.
Сарађивала сам са наставницима предметне и разредне наставе у реализацијипројекта
„Новогодишња чаролија―. Циљеви пројекта су превенција у борби противвршњачког насиља,
подстицање сарадње међу ученицима и наставницима, подстицање креативности и стваралаштва.
Документ који сам уредила везано за овај пројект може севидети на адреси
https://anyflip.com/ghly/ykkp.
Са наставницом српског језика Данком Стојановић и вероучитељем СрећкомГлигоријевићем
реализоавала сам радионицу са ученицима V1 разреда, 23. 2.2022. године. Радионица је посвећена
обележавању Међународног дана матерњег језика.
Током јануара 2022. одржала сам више часова у сарадњи са учитељима и вероучитељима
оСветом Сави.Сарађивала сам са наставницима у припреми прилога за школски лист, посебно
увези са дечијим радовима насталим у пројектима Оштро Перце и Читајмо гласно. Одабрала сам
најбоље радове и уредила текстове и ликовне радове и припремила за слање наоцењивање.
Одржала сам са ученицима VIII2 радионицу 9.4.2022. године посвећену ДоситејуОбрадовићу.
Разговарала сам са ученицима о биографији нашег славног просветитеља ињеговим делима.
Ученици су затим у пару или индивидуално израђивали постере.
Са ученицима на новинарској секцији радила сам на снимању подкаста поводомобележавања
Међународног дана дечије књиге који се може погледати на фејсбукстраници секције
https://www.facebook.com/novinarska.sekciija.1.
Активностима за обележавање важних дана током школске године успешно суостварени
циљеви из Развојног плана школе: Побољшање читалачке писмености ученика иразвој
стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса, Подстицањеученика на
читање књижевних дела и читање ради задовољства и забаве, Креативно осмишљавање
обележавања важних датума током године, Укључивање у активности локалне средине,
Побољшање сарадње са родитељима - Родитељи подстичу позитиван однос свог детета према
другој деци и наставницима, Развијање осећања припадностиколективу код запослених кроз
окупљања поводом важних дана у току школске године, Стручно усавршавање наставника у школи
и ван школе.
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Новинарска секција и часови библиотекара
Са ученицима радим у библиотеци, препоручујем им књиге за читање и помажем им
упроналажењу одговарајућих текстова за израду домаћих задатака и припрему различитог
материјала за часове пројектне и тематске наставе. Часове библиотекара сам држала усвим
одељењима и са ученицима разговарала о књигама, важности читања, изради читалачког дневника,
писању бајке/приче, извештаја о неком догађају, приказа књиге, драме, филма, драматизацији
текста. Током школске године водила сам рад новинарске секције, одржала сам више часова
придржавајући се препоручених епидемиолошкох мера. На часовима секције ученици су уМалој
Иванчи уређивали простор библиотеке, упознавали се са УДК распоредом књига иуазбучавали
књиге и радили задатке у вези са школским пројектима. Велики број часова секције посвећен је
припреми прилога за школски лист Чаролије, кроз различите активности: договор, писање текста,
анализа, исправка, израда коначне верзије. Са ученицима на новинарској секцији радила сам на
снимању подкаста поводом обележавања Међународног дана дечије књиге књиге који се може
погледати на фејсбук страници секције https://www.facebook.com/novinarska.sekciija.1.
Нарочито сам поносна на своје ученике који су учествовали у међународном
литерарноновинарском наградном конкурсу. Ученица VII1 Симонида Марковић освојила је треће
место. Овим часовима и активностима остварени су циљеви из Развојног плана школе:
Укључивање у активности локалне средине, Промовисање рада и успеха ученика
инаставника/школе.
V Рад са родитељима, односно старатељима
Сарађивала сам са родитељима током активности у оквиру Дечије недеље и народитељском
састанцима којима сам присуствовала. Разговарали смо о могућностима иначинима да се родитељи
укључе у рад школе.
VI Рад са директором и педагогом
Сарадња са директором и педагогом је веома успешна у свим областима рада, одпланирања до
вредновања свих активности у школи. Веома важан део сарадње јеподстицање наставника на
сарадњу и увођење иновативних метода рада и организацијачасова тематске/пројектне наставе и
њихова успешна реализација.У сарадњи да директором и педагогом школе расписан је и
реализован школскипројекат и конкурс Новогодишња чаролија, као и међушколски литерарни
конкурсповодом Дана школе, пројекат Одговоран однос према здрављу и родна равноправност. У
сарадњи са директором школе Ксенијом Илић поклоњено је током школске године 168 књига
ученицима, и то 14 приликом обележавања школске славе Светог Саве, 38књига нашим најбољим
ученицима за Дан школе, 85 одличним ученицима и 31 књига свим првацима.
Презентација рада школе
Промоција постигнућа ученика и наставника и рада школе, али и промоција радашколског
библиотекара су веома важне активности мог рада и ове године веома успешнореализоване. Рад на
уређивању школског листа Чаролија и изради прилога постао јесталан и занимљив део послова које
радим као школски библиотекар. То је захтеван посао,али и прилика да покажем и своје знање и
креативност. Уређивање школског сајта је за мене још једна могућност да искажем креативност
уосмишљавању изгледа страна, писању прилога и увођењу нових медијских решења запрезентацију
рада школе. Посебно су важне стране на којима се представљају часовитематске и пројектне
наставе.Током ове школске године припремила сам чланке, уређивала и израдила четириброја
школског листа Чаролије у електронском облику и тако презентовала рад школе.Као уредник
школског сајта припремила сам прилоге различитог садржаја запостављање, пре свега у вези са
пројектима.
Израђујем летопис школе који је такође постављен на сајту. Овим активностима остварен је
циљ из Развојног плана школе: Промовисање рада иуспеха ученика и наставника/школе.
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VII Рад у стручним органима и тимовима
Сарадник сам Стручног актива за развој школског програма и координатор Тима
запрофесионални развој и Тима за реализацију школског часописа Чаролије. Учествоваласам у
изради планова и извештаја рада тимова. Присуствовала сам састанцима Наставничког већа и
сарађивала са наставницима напланирању и организовању стручног усавршавања.
VIII Сарадња са надлежним установама, организацијама,удружењима и јединицом
локалне самоуправе
Сарадња са Градском библиотеком Сопот, огранком у Малом Пожаревцу је овешколске
године била ограничена због поштовања епидемиолошкох мера. Ипак сарадња јесвакако постојала
током одржавања општинског такмичења рецитатора, општинскоглитерарног конкурсаСопот мој
завичај.Учестовала сам у реализацији међушколског пројекта „Оштро перце―. Присуствоваласам
завршној радионици која је одржана 17. 5. 2022. године.
IX Вођење документације, припреме за рад и стручно усавршавање
Водим документацију о раду школске библиотеке и школског библиотекара,анализирам и
вреднујем свој рад и рад школске библиотеке.
Стручно усавршавање у установи
Организовала сам и учествовала у активностима у оквиру стручног усавршавања у
установи:
-Пројекат „Оштро Пеце―,
-Пројекат Читајмо гласно,
-Пројекат Одговоран однос према здрављу,
- Пројекат Новогодишња чаролија,
- Радионица Међународни дан матерњег језика,
- Радионица Доситејеви дани,
- Присуствовала сам угледном часу Епске песме косовског циклуса Пољебожура који је
реализовала наставница српског језика Софија Зећовић саученицима VI2,
- Радионица Калиграфија,
- Присуствовала сам презентацији пројектаЧиме ћу се бавнити у будућностикојије
реализовала наставница француског језика Светлана Матко са ученицимаVII1.
Марина Луковић, библиотекар
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10. Извештај о раду Ученичког парламента
На почетку школске године, у септембру 2021, формиран је Ученички парламент ради бољег
укључивања ученика у рад школе и одлучивање у вези са питањима њиховог образовања и
васпитања. Изабрани су представници ученика који су имали могућност у првом полугодишту да
долазе на поједине састанке Школског одбора и да буду чланови Тима за самовредновање. За
разлику од претходне школске године, у овој су представници парламента били ученици само 5-8.
разреда.
Планирано је 5 састанака Парламента, али су се, услед ситуације са комбинованом наставом,
поделом ученика у групе и боловањем педагога школе, одржала четири.
Ученици су, на почетку школске године, упознати са садржајем Годишњег плана рада школе
и са садржајима и активностима које су за њих битне из Акционог плана и Плана самовредновања.
Такође, ученици су упознати и са Програмом професионалне оријентације, односно са динамиком и
начином реализовања радионица у оквиру овог пројекта, за 7. и 8. разред.
На састанцима Ђачког парламента, педагог је подстицала ученике да износе своје проблеме,
предлоге, сугестије, нарочито везано за понашање, техничке проблеме и учење у условима
комбиноване и он лајн наставе. Ученици су били сагласни у томе да имају више обавеза и да се
теже сналазе када је настава он лајн па је разговор усмерен на превазилажењу тих проблема и
начину помагања једни другима у оквиру истог одељења. . На овим састанцима разговарано је и о
њиховим међусобним односима у одељењу, о начину понашања и комуницирања међу собом и
према наставницима. На састанку су ученици упознати са разним извештајима као што су
извештаји о успеху и дисциплини на класификационим периодима. Причало се са њима и о значају
чувања школске имовине, а ученици су имали и неке конкретне предлоге. О свим предлозима смо
одмах и разговарали.
На иницијативу парламента, у другом полугодишту, организован је и реализован хуманитарни
турнир као помоћ болесном ученику.
За следећу школску годину планирано је пет састанака: септембар, новембар, фебруар/март,
април/мај и јун месец.
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11. Посебни програми
11.1. Извештај о реализацији програма Професионална оријентација
Почетком школске године предложен је Програм рада професионалне оријентације за
Школски програм и са наставницима утврђене наставне јединице погодне за реализацију
професионалне орјентације. Ученицима су понуђене слободне активности према Годишњем плану
и ученици су се укључивали у рад различитих слободних активности.
Наставници су евидентирали талентоване ученике и њихове склоности и интересовања па су
заинтересоване ученике укључили у додатни рад и са њима ишли на општинска и градска
такмичења, где су остварени добри резултати, поготово у односу на постигнућа осталих основних
школа у истој општини.
Генерално, професионални развој ученика се подстицао кроз наставни рад на редовним
часовима реализујући наставне јединице којима је то било могуће, на часовима одељенског
старешине,а нарочито Пројектом за ученике 7. и 8. разреда, који се и ове године отежано спроводио
јер су у неким периодима ученици били подељени у групе одн. настава се изводила или
комбиновано или он лајн, честа су била одсуствовања наставника али и велики број одсутних
ученика током школске године.
Добар пример су часови енглеског језика, где су нпр. uмају 2022.године, реализоване наставне
јединице којима се подстичепрофесионални развој ученика. Реализована су два часа у разреду 8/2
(Jobs, Talking about jobs). На часовима, ученици су кроз вежбања одабирали професију којом би
желели да се баве иупознавали се са одређеним занимањима.
На часовима одељењског старешине ученици су кроз различите радионице
откривалипојединости везане за занимања, дискутовали о предностима и манама одређених
врстапослова и откривали које су способности неопходне за обављање одређених послова.
За ученике 7. и 8. разреда, најважније активности професионалног усмеравања је била
реализација пројекта „Професионална орјентација на прелазу у средњу школу― који је
имплементиран у часове Грађанског васпитања, ЧОС-а, Српскoг језика, Ликовнуе културе, ТИT
иИнформатике и рачунарства. Сви наставници и одељенске старешине добили су планове и
програме реализације радионица. Педагог је координисала спровођење радионица у отежаним
условима.
На часовима одељењског старешине, ученици су упознати са програмом ПО и са разредним
старешинама су се договарали о начину рада.
У току школске 2021/ 2022. реализовано је укупно шест радионица у одељењу 7/1.
У октобру 2021. на часу одељењског старешине је представљен програм ПО и начини рада.
Радионица „Пут способности―је реализована на часу одељењског старешине18.11.2021.На часу
ликовне културе 22.11. 2021. је одрађена радионица Самоспознаја – аутопортрет. Радионицу „У
свету интересовања" су заједнички реализовали наставници грађанског васпитања и веронауке
24.11.2021. Радионице „Мој тип учења― и „Слика савременог света рада― нису реализоване у
децембру у оквиру часа ТиТ због одсуства наставника. У децембру су на ЧОС-у реализоване две
радионице „У очима других― и „Повезивање области рада са занимањима―.
Почетком другог полугодишта, на часу српског језика je релизована радионица Припрема и
спровођење интервјуа. Ученици су са наставницом разговарали о томе шта је важно уопште за
интервју као новинарску форму, а онда и за интервју за посао.
У осмим разредима радионице које су биле планиране за ЧОС, већина је одрађена са свим
ученицима у непосредној настави.
За предмете верска настава и грађанско васпитање ове школскегодине планирано је 6 ПО
радионица са ученицима седмог и осмог разреда и све су реализоване по плану и програну, 3 у
Малој Иванчи, 3 у Малом Пожаревцу.
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Радионица „Графикон интересовања― реализована је са ученицима VIII2 само са групом А
која је тога дана (1.11.2021.) била на непосредној настави. Одлука о нереализацији са групом Б
донета је са координатором Тима за ПО Наташом Демић. О свему су обавештени разредни
старешина ученика VIII2 Слободан Карановић, као и директор школе Ксенија Илић.
Циљеви радионица су развијање компетенције за целоживотно учење кроз изражавање и
аргументацију сопствених интересовања; самопроцењивање и прихватање слике о сопственим
способностима; развијање вештина за живот у демократском друштву; разумевање сложеног света
занимања и повезивања са областима рада; унапређивање комуникацијских способности;
препознавање разлика између предртасуда и чињеница.
Током радионица ученици су активно учествовали у раду, показали велико интересовање, а
сви материјали предати су координатору Тима Наташи Демић.
Иако неке од планираних активности пројекта нису реализоване у предвиђеним капацитетима,
одељењски старешина и педагог су се трудили да на свакодневном нивоу пруже ученицима
потребне информације и подршку у вези са свим што се тицало њихове одлуке о одабиру средње
школе. Тако смо успели да превазиђемо изазове које су околности наметнуле и овој генерацији
осмака и да свако од њих упише школу коју је желео и за коју је имао највише склоности и
афинитета.
Програм професионалне оријентације је веома детаљан и практичан, па је координација
активности, затим материјална средства за обезбеђивање материјала за поједине радионице и
мотивација великог броја наставника који су по плану укључени у реализацију активности били за
нас изазов. Највећи успех је одржавање мотивације за тимски рад до краја реализације.
Предметни наставници математике и српског језика, као и наставници физике, хемије,
биологије, географије и историје радили су са ученицима 8. разреда припремну наставу за полагање
завршног испита.
Након завршног испита, ученицима је пружана помоћ у попуњавању листе жеља, и сви
ученици су уписали жељену школу у првом кругу, што је велики успех школе.
Демић Наташа, координатор Тима
11.2. Извештај о реализацији програма здравствене заштите ученика
Здравствено-васпитни рад у школи имао је за циљ да усмери ученике на очување сопственог
здравља и здравља других људи. У оквиру појединих наставних предмета, пре свега биологије и
физичког васпитања ученици су добијали потребна знања о начину чувања здравља и здравственохигијенском режиму живота. Кроз наставу физичког васпитања и разговора на часу одељењских
старешина ученици су стицали знања о значају физичких активности.
11.3. Извештај о реализацији програма сарадње са родитељима
Сарадња са родитељима остваривана је:
- непосредним контактом (индивидуално, или групно, или фронтално) са директором школе,
одељењским старешинама, предметним наставницима, стручним сарадницима, правнофинансијско-административним особљем и помоћно-техничким особљем школе;
- кроз управне, саветодавне и стручне органе (Школски одбор, Савет родитеља и Наставничко
веће);
- преко индивидуалних контаката и родитељских састанака;
- током Дечије недеље одржане су трибине за родитеље у Малој Иванчи и Малом Пожаревцу,
а педагог и библиотекар школе су разговарале са родитељима о начинима њиховог укључиваља у
рад школе,
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- одржане су радионице за родитеље у оквиру пројекта Професионална оријентација у вези са
избором занимања и уписа ученика у средње школе;
- преко разних ваннаставних активности: Дан школе, спортске манифестације, такмичења
ученика, прослава школске славе Свети Сава, изложбе ученика, родитеља и наставника, излети,
екскурзије, настава у природи, уређење школског простора, солидарне акције, матурско вече,
награђивање ученика.

12. Извештај о стручном усавршавању
Наставници су се стручно усавршали у школи и ван школе на семинарима, трибинама,
радионицама. Стечена знања су примењивали у професионалном раду. Сарадња и хоризонтално
учење је било присутно. Наставни планови су усклађивани у складу са програмима појединачних
предмета. Одржаване су редовне и ванредне седнице одељенских и Наставничког већа. На некима
од њих су презентовани пројекти школе и други облици стручног усавршавања у школи. Сарадња
САРП и ТПР је била добра и запослени у школи су вршили реализацију Плана стручног
усваршавања наставника и личних планова професионалног развоја. Детаљан Извештај о
реализацији Плана стручног усавршавања налази се у архиви школе. У извештају су наведени сви
семинари које су похађали запослени ван установе, али и сати које су добили запослени кроз
стручно усавршавање у школи. Услед епидемиолошке ситуације нека планирана стручна
усавршавања нису остварена. Остварен је велики број обука за развијање дигиталних компетенција
наставника ради бољег остваривања наставе на даљину, много више од планираног.
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13. Извештај о реализацији програма школског маркетинга
Активности маркетинга школе планиране су Годишњим планом рада (Програм маркетинга ) и
појединим елементима Школског програма (Програм културних активности школе, Програм
сарадње са локалном самоуправом, Програм сарадње са породицом...).
У Развојном плану школе 2019-2022. постављени су циљеви који се могу сматрати и делом
школског маркетинга, као што су: Побољшање квалитета и атрактивности свих облика образовноваспитног рада, Подстицање личног развоја ученика и Развијање социјалних вештина ученика,
Побољшање услова рада и професионални развој наставника и стручних сарадника и осталих
запослених, Побољшање атмосфере и међуљудских односа у школи, Укључивање родитеља у
живот и рад школе и школско учење. Области Настава и учење и Етос су повезане кроз специфични
циљ - Коришћење ИКТ-а за презентацију рада школе и планиране активности: Укључивање
ученика и наставника у израду прилога за школски лист и сајт.
У складу са Развојним планом школе сачињен је Маркетиншки план, са истим циљевима у
области Настава и учење, Подршка ученицима, Ресурси и Етос, уз неке нове: Побољшање
мишљења наставника и ученика о школи и неговање њене добре слике у свакодневном раду и
грађењу позитивне атмосфере, Побољшање мишљења ученика и родитеља о школи, Представљање
постигнућа ученика и наставника у локалној и широј заједници.
Циљне групе којима се школа обраћа су: запослени, ученици, родитељи, локална заједница,
донатори, Министарство, општа јавност.
Планиране активности подразумевају свеобухватну сарадњу актера и континуирану
промоцију учења и знања унутар и ван школе:
Маркетиншки план је успешно остварен кроз већи део планираних активности:
1. Одржани су заједнички часови ученика два одељења истог разреда: за ученике млађих
разреда часови су држани у Поповићу, а старијих у Малој Иванчи.
2. Одржани су школска такмичења, угледни часови, часови тематске и пројектне наставе и
презентовани су на сајту школе и у школском листу.
3. Промоција учења и знања се одвијала континуирано кроз обавештења о успесима ђака на
сајту школе и у школском листу. Промовисана су постигнућа ученика и наставника током
реализације пројеката. Промовисана су и постигнућа ученика који су остварили добре резултате на
општинским и градским такмичењима.
4. Објављена су четири броја школског листа. Чаролије приказале су догађаје из првог
полугодишта. Следећи број је објављен за Дан школе у мају 2019. Осим у е-форми, овај број се
појавио и у штампаном облику, а штампање је помогао Марко Стевановић , јереј цркве из
Поповића..
5. Организовани су дани отворене школе кроз различите активности (пројекте, радионице,
јавне часове, прославе важних дана), којима су присуствовали родитељи, као учесници заједно са
децом и наставницима, или као посматрачи.
6. Ученици, наставници, стручни сарадници и директор су присуствовали активностима у
локалној и широј заједници којим се презентује рад школе: такмичења, семинари, пројекти (Оштро
Перце), конкурси и манифестације у области културе и просвете (Космај, мој завичај, Мајски
ликовни конкурс...).
Активности у оквиру Интерног маркетинга:
- У току школске године ученици и радници школе су на време обавештавани о свим
значајним активностима које су од посебног значаја за рад школе;
- Уређена су и објављена на сајту школе четири броја школског листа ,,Чаролије―
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- Три школска пројекта представљена су на сајту школе на посебним странама,
- На огласним таблама, паноима и школским новинама и путем књиге обавештења истицани
су ученици који су на такмичењима постигли резултате, а који су за Дан школе награђени књигом;
- Одржаване су разне тематске и слободне изложбе ликовних радова ученика и радова из
техничког образовања поводом Нове године, Светог Саве, Дана жена и Дана школе итд;
- Путем стручних саветодавних и управних органа вршено је информисање наставника,
родитеља и чланова управног органа о свим питањима из закона и педагошке проблематике везане
за рад школе;
- Одржане су радионице за родитеље у оквиру пројекта Професионална оријентација у вези са
избором занимања и уписа ученика у средње школе;
- Организовање школских приредби поводом Нове године, Светог Саве, Дана школе,
завршетка школске године итд
- Организација завршне прославе за крај четвртог разреда (представе ученика нижих разреда)
– сарадња наставника и родитеља
- Организација програма ученика осмог разреда за крај основног образовања за наставнике,
родитеље и госте
Екстерни маркетинг је остварен кроз сарадњу са:
1. Градском општином Сопот (вађење извода из матичне књиге рођених за сваког ученика
осмог разреда, ученицима првог разреда, поправке учионичког простора, изградње спортске
трибине, обележавање спортског игралишта итд);
2. Са средњим школама (у вези са презентацијом занимања и уписом ученика са смањеним
способностима);
3. Школском управом у вези са начином полагања завршног испита ученика осмог разреда;
4. Центром за социјални рад (у вези са одговорношћу појединих родитеља за бригу о својој
деци и редовном похађању наставе);
5. Судом (у вези са одговорношћу појединих родитеља о редовном похађању наставе њихове
деце);
6. Градским секретаријатом за образовање, социјалну и дечију заштиту у вези са набавком
наставних средстава, превозом ученика);
7. Осигуравајућим друштвима у вези осигурања ученика;
8. Туристичким агрнцијама за обезбеђивање безбедног превоза ученика на екскуртију и
наставу у природи;
9. Са саобраћајним превозником за обезбеђивање маркица ученицима за превоз;
10. Школском управом, издавачима и добављачима уџбеника за ученике;
11. Домом здравља Сопот и амбулантама месних заједница у вези са здравственим
прегледима;
12. МУП-ом Сопот и Раља у вези са безбедношћу и заштитом ученика (преглед ђачких
аутобуса код екскурзије и наставе у природи, код прегледа простора за полагање завршног испита,
код информисања о прослави матурске вечери);
13. Књижевном заједницом Вршац ради достављања литерарних радова ученика за Зборник
писаца;
14. Православном црквом ради прославе школске славе и верске наставе;
15. Организацијом Црвеног крста у вези са такмичењима и другим активностима;
16. Породицама ученика у вези са редовним похађањем наставе, примањем социјалне помоћи,
болестима ученика, повређивањем ученика, лошим напредовањем ученика, поремећеним
породичним односима у породици, потешкоћама у учењу, прославом Дана школе, матурске вечери,
школске славе, као и у вези са поправним испитима, завршном испитом итд.
17. Фотографском радњом итд.
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14. Извештај о реализацији Акционог плана
Стручни актив за развојно планирање (САРП) је почетком школске године израдио Акциони
план за школску 2020/2021. годину на основу Развојног плана школе. У сарадњи са Тимом за
самовредновање (ТС) повезане су активности из процеса самовредновања и активности за
остваривање циљева и задатака из Акционог плана. У сарадњи са Тимом за професионални развој
(ТПР) повезане су активности стручног усавршавања запослених у школи у односу на циљеве,
задатке, исходе и критеријуме задате у Акционом плану. У сарадњи са Стручним активом за развој
школског програма (САРШП) повезане су активности школског програма у односу на циљеве,
задатке, исходе и критеријуме задате у Акционом плану. Сваки наставник и стручни сарадник је
израдио лични Акциони план. Чланови Актива су пратили реализацију активности и на основу
извештаја наставника и стручних сарадника израдили Извештај о реализацији Акционог плана и
заједно са Тимом за самовредновање израдили Извештај о самовредновању школе. Чланови Актива
су помагали колегама у изради планова и извештаја. На састанцима су разматрали ток реализације
активности и предлагали мере за побољшање рада школе. О томе су извештавали директора и
Наставничко веће. У оквиру рада Актива праћено је и стручно усавршавање наставника, а на
Наставничком већу наставници су упознати са новим документима, важним за рад. Стручно
усавршавање на нивоу школе се одвијало кроз састанке стручних, одељенских и Наставничког већа,
као и кроз радионице и излагања на предавањима у вези са похађаним обукама и осталим
активностима запослених у школи.
На основу анализе појединачних извештаја о реализацији Акционог плана школе за
2020/2021. годину, добијених од наставника, стручних сарадника и директора школе, чланови
САРП су закључили да су запослени у школи вредно радили и веома се трудили да имају пуно
активности које су задовољиле циљеве, задатке, исходе и критеријуме прописане Акционим
планом.
Област Програмирање, планирање и извештавање – Остваривање циља Унапређивање
школског програма и годишњег плана рада је остваривано кроз унапред одређене задатке.
Сви наставници су успешно завршили обуку за примену новог школског програма. На основу
Школског програма планиране су и реализоване ваннастване активности, изборна настава,
индивидуализирана настава и настава по ИОП-у у складу са потребама ученика.
Област Настава и учење – Остваривање циљева Унапређивање квалитета и атрактивности
образовно-васпитног рада и Стиацање знања, развијање вредности, вештина и компетенција
ученика на часу је остваривано кроз унапред одређене задатке.
Одржан је велики број часова тематске и пројектне наставе и угледних часова. Увидом у
евиденцију посета часовима утврђујемо да су директор и педагог школе у сарадњи са наставницима
пратили и вредновали реализацију наставног процеса и дидактичко-методичку утемељеност часова
код свих наставника. На основу тих Извештаја са посећених часова педагога и директора школе,
закључујемо да наставници у раду на часу све више користе разноврсне облике и методе рада, као и
савремена наставна средства, у циљу подстицања радозналости, пажње, развоја критичког
размишљања, подстицања узајамне сарадње међу ученицима и смисаоног учења. Када наставник
користи разноврсна и адекватна наставна средства или када у раду примењује активне облике и
методе рада као што су: групни рад, рад у пару или када реализује одређени пројекат са ученицима,
радионицу, квиз и друге методе, заинтересованост ученика за учење и стицање знања се драстично
повећава и они постаји активнији у стицању знања. Ученици су заинтересовани и за дигитални
приступ настави. Повезивање наставе са свакодневним животним ситуацијама је нарочито битан
принцип у раду.
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Радило се на развоју ИКТ-а код запослених и ученика. Наставници у свом раду често користе
дигитални материјал, а ученике подстичу на тражење информација у дигиталном облику. Одржано
је такмичење „Мислиша― на којем је учествовао довољан број ученика. Релазовали је пројекат
„Оштро перце―. Запослени су посећивали редовне и специјалне часове, анализирали и дискутовали
ток часова и начин њиховог побољшања. Одговарајући исходи су задовољавани кроз ове
активности. Настава на даљину се одржавала и уз помоћ часова приказиваних на РТС телевизији и
одговарајућим сајтовима. Наставници су користили Google платформу за извођење наставног
процеса и комуникацију са ученицима. Ефикасност у раду је била смањена, али су се наставници
трудили да ученици стекну што веће знање и разумевање градива.
Област Образовна постигнућа ученика – Остваривање циљева Побољшање резултата
ученика на завршном испитуи Побољшање образовних постигнућа ученика свих разреда је
остваривано кроз унапред одређене задатке.
Предметни наставници математикe, српског језика,физике, хемије, биологије, географије и
историје су радили припремну наставу за полагање завршног испита са ученицима два одељења
осмог разреда.Током периода искључиво наставе на даљину, припремна настава се одржавала на
даљину на Google платформи и уз помоћ часова приказиваних на РТС телевизији и одговарајућим
сајтовима. У периодима комбиноване наставе, припремна настава се одвијала у школи.Пробни и
завршни испити су се одржали у школи. Наставници су извршили Анализу завршног теста, на
основу које ће закључити да ли су ученици боље или лошије урадили тест у односу на раније
генерације и написати план унапређења за следећу.
Наставници врше оцењивање по Правилнику о оцењивању и у складу са стандардима
образовања. Наставници су одржавали редовну, допунску, додатну и припремну наставу, на већ
поменуте начине. Ученици су ишли на предметна такмичења и освајали награде. Одржавање
такмичења је било померано или отказивано због пандемије. Ученици који су радили по
индивидуализираној настави, ИОП-у 1 и 2 су напредовали у складу са својим могућностима, а
наставници су припремали планове и додатке припрема за час за ове ученике. Састанци за
састављање и праћење ИОП-а су редовно одржавани. Исходи у оквиру задатака из ове области су
остварени.
Област Подршка ученицима – Остваривање циља Подстицање личног развоја ученика и
развијање социјалних вештина је остваривано кроз унапред одређене задатке.
Пројекат Професионалне орјентације је као и увек урађен у циљу усмеравања ученика на
даље, средњошколско образовање. Сарадња са родитељима је била задовољавајућа и учествовали
су у пројекту. Одржаване су многобројне манифестације у оквиру школе и ван ње, обележавани су
важни дани кроз многобројне активности, културне манифестације, ванучионичку наставу и излете.
Успешни ученици на такмичењима, конкурсима и квизовима су били похваљивани и награђивани.
На сајту школе и у школском листу „Чаролије― су дате многобројне активности и догађаји у току
школске године. Рад секција је такође био активан, као и заинтересованост за изборну наставу.
Многе активности су се одвијале на даљину или комбиновано.
Област Етос – Остваривање циљева Побољшање атмосфере и међуљудских односа у школи и
Побољшање сарадње са родитељина је остваривано кроз унапред одређене задатке.
Запослени у школи су се трудили да развијају међусобне односе толеранције, односе
уважавања између ученика и наставника и ученика између себе. Стручна већа и Тимови су складно
функционисали, одржавали састанке, дискутовали о проблемима и догађајима у школи и писали
извештаје о реализацији планираних активности.
Школа у свакој прилици подстиче и негује партнерске односе са родитељима односно
старатељима ученика и то на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења.
Сарадња се родитељима се одржавала кроз: састанке Савета родитеља, Школског одбора,
родитељске састанке и индивидуалне разговоре са одељенским старешинама, педагогом,
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директором и наставницима. Одржавани су заједнички родитељски састанци са наставницима,
педагогом и директором школе. Наставници су одредили термин за Отворена врата (термини су
истакнути на огласној табли школе). Родитељу су често долазили код наставника, педагога и
директора и разговарали о дисциплини и успеху своје деце. Заједничком сарадњом родитеља и
наставника постизали су се бољи резултати у развоју личности ученика, његовом образовању и
васпитању, а сваки проблем се лакше решавао. Међутим, неки родитељи нису били спремни за
сарадњу са запосленима у школи, тако да је рад са њиховом децом био отежан. Школа је такође
одредила за један дан у месецу, Дан отворене школе, али је присуство родитеља часовима
наставника било мало заступљено. Родитељи су такође учествовали у разним манифестацијама у
школи, као посматрачи и актери. Током Online наставе комуникација између запослених и
запослених и родитеља се одвијала на даљину уз помоћ интернет порука, аудио и видео позива.
Област Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима
Остваривање циља Унапређивање рада директора у функцији унапређивања рада школе је
остваривано кроз унапред одређене задатке. Директорка је пружала подршку, давала информације
и инструкције за извођење наставног прцеса у циљу унапређивања рада школе. Ефикасно је
руководила наставничким већима и надгледала рад свих стручних тимова у школи. Остварена је
боља мотивација ученика, запослених и родитеља за образовно-васпитни рад и забележен је мањи
број проблема у вези дисциплине и насиља ученика у школи.
Остваривање циља Унапређивање услова рада и професионалног развоја наставника,
стручних сарадника и директора је остваривано кроз унапред одређене задатке. На основу
извештаја директора школе је установљено да су се поправили услови рада у школи. Набављена су
тражена наставна средства и у оквиру посета часовима је утврђено да већина наставника користи
постојећа наставна средства у школи. Школски простор се константно уређује и оплемењује
интересантним паноима и сликама, који имају и образовну и васпитну улогу. Услед пандемије
примењиване су специјалне мере дезинфекције објеката и људи и ношење заштитне опреме у циљу
спречавања заразе.
Наставници су се стручно усавршали у школи и ван школе на семинарима, трибинама,
радионицама. Стечена знања су примењивали у професионалном раду. Сарадња и хоризонтално
учење је било присутно. Наставни планови су усклађивани у складу са програмима појединачних
предмета. Одржаване су редовне и ванредне седнице одељенских и Наставничког већа. На некима
од њих су презентовани пројекти школе и други облици стручног усавршавања у школи. Сарадња
САРП и ТПР је била добра и запослени у школи су вршили реализацију Плана стручног
усваршавања наставника и Личних планова професионалног развоја. Детаљан Извештај о
реализацији Плана стручног усавршавања налази се у архиви школе. У извештају су наведени сви
семинари које су похађали запослени ван установе, али и сати које су добили запослени кроз
стручно усавршавање у школи. Услед епидемиолошке ситуације нека планирана стручна
усавршавања нису остварена. Остварен је велики број обука за развијање дигиталних компетенција
наставника ради бољег остваривања наставе на даљину, много више од планираног.
Координатор САРП Наташа Булатовић
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15. Извештај о самовредновању
Тим за самовредновање у школској 2021/2022. години бавио се вредновањем следећих
области: Настави и учење и Подршка ученицима.
Извештај је сачињен на основу посматрања, разговора, анализом педагошке документације и
извештаја наставника и стручних сарадника.
Област Настава и учење
Предмет самовредновања :
2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу
Увидом у извештаје наставника и стручних сарадника, анализом педагошке документације,
интервјуисањем ( разговором ) са наставницима, закључак је да наставници јасно истичу циљ часа
већином планирају различите методе и облике рада. Мањи број у предметној и већи број у
разредној настави планира пројектну и тематску наставу, користе различита наставна средства и
разноврстан наставни материјал, који често сами и израђују. У настави се користе и самостално
израђени дигитални материјали наставника као и већ постојећи. Мањи број наставника користи е
учионицу. У мањој мери се подстиче вршњачко учење, а упућивање ученика на разноврсне изворе
информација је присутно али не у довољној мери. У реализацији школских пројеката приметна је
сарадња наставника са школском библиотекарком.
Може се закључити да је стандард 2.1. у већој мери испуњен, односно да наставници,
већином, ефикасно управљају процесом учења на часу, али има простора да се пракса унапреди.
Требало би подстицати већу сарадњу међу наставницима предметне наставе у реализацији
пројектне и тематске наставе, подстицати вршњачко учење и упућивати ученике на коришћење
разноврсних извора информација.
2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења.
Непосредним посматрање и увидом у педагошку докумнтацију као и на основу извештаја
наставника и стручних сарадника може се закључити да су наставници, већином, давали јасну и
потпуну повратну информацију о раду и напредовању и у непосредној и у онлајн настави.
Међутим, постоји и мањи број наставника код којих није јасно шта треба да се зна за коју оцену,
као и да није најјасније сваком детету зашто је добијена нека оцена. Увидом у педагошку
документацију приметно је да наставници бележе напредак и залагање, али би требало, с обзиром
на значај редовног праћења ученика, унапредити формативно оцењивање чешћим бележењем и
јаснијим формулацијама. Мањи број наставника даје могућност ученицима да процене свој и
напредак осталих ученика.
Показатељ 2.4. стандарда квалитета је у већој мери остварен али има места и за побољшање,
пре свега да сви наставници редовно обавештавају ученике о критеријумима оцењивања , да
редовно образлажу дате оцене и унапреде формативно оцењивање. Требало би и да се ученици у
већој мери подстичу да самостално исправе своје и туђе грешке, односно ретко су у прилици да
критички процењују идеје, одговоре, решења, пројекте.
Област Подршка ученицима
Предмет самовредновања:
4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима.
Током школске 2021/2022 .године наставници су у сарадњи са стручном службом реализовали
различите активности подршке ученицима којима је била потребна помоћ у учењу и у кориговању
понашања.
У сарадњи са педагогом школе израђен је План појачаног васпитног рада за неколико
ученика. У оквиру појачаног васпитног рада наставници су, у сарадњи са педагогом школе,

36

формулисали активности које су се користиле у раду у циљу усвајања адекватних модела
понашања.
На часовима одељењске заједници реализовани су радионице које су биле део превентивних
активности, али и део реализације плана ПВР-а, на тему превенције насиља, конструктивног
решавања проблема, самоконтроле, толеранције, поштовање правила понашања, родне
равноправности. Овакве врсте радионица реализоване су и кроз часове редовне наставе на часовима
грађанског васпитања и на часовима српског језика приликом обраде књижевних дела.
Прича о толеранцији, разговори о учење о ненасилној комуникацији трајала је целе године и
систематски, на часовима , кроз индивидуалне разговоре са педагогом и кроз целокупни васпитно
образовни рад.
Преко Ученичког парламента, а у неким одељењима и непосредно, ученици и родитељи су
упућени на платформу „Чувам те― где могу да се информишу и одгледају видео прилоге о врстама
насиља али и да добију смернице како да се понашају у ситуацијама било које врсте насиља.
Са ученицима петог разреда у циљу пружања подршке ученицима, педагог школе је урадила
модификовану анкету (Инструменти за рад школског педагога) о адаптацији ученика на предметну
наставу и анализа исте била је подлога за разговор са ученицима и одељењским старешинама о
уоченим проблемима и њиховом превазилажењу
У овој школској години 10 ученика је започело рад по ИОП-у. Један ученик који је започео
школску годину са ИОП1, није напредовао, пре свега, због учесталог недолажења у школу, па је
добијено одобрење интерресорне комисије за рад по ИОП2. У току шк. године, ученик који је
дошао из друге школе, због слабијег усвајања исхода радио је индивидуализовано, а од марта
месеца по ИОП1. Они ученици који су радили по индивидуализованом програму и они за које је
интензивирана допунска настава вредновали су се квалитативном анализом на одељенским и
стручним већима, а децу која раде по ИОП-у праћена су и од стране педагога на часовима редовне
наставе, одељењским већима, радом у Тиму и на основу свега тога урађено је и вредновање
постигнутих резултата. Већина ученика који су укључени у ИОП остваривали су индивидуалне
циљеве учења који су прилагођени њима, а ученици који су долазили на допунску наставу
показивали су напредак у учењу.
У наредном периоду требало би у предметној настави још боље планирати и припремати
наставне методе, мењати облике наставног рада и материјале и стратегије којима ће се подстаћи
напредак деце која имају великих проблема са усвајањем наставних садржаја. Евидентно је и даље
да нам је потребна и стручна помоћ логопеда и дефектолога у планирању и остваривању циљева за
ове ученике, нарочито за оне која раде са измењеним стандардима.
Праћењем рада, евидентно је да већина наставника осмишљава иницијалне и друге тестове и
раде анализу, али у већини случајева, и ове године, изостаје добра квалитативна анализа, као и
дискусија на стручним већима о постигнућима и заједничким мерама за побољшање ових
резултата. Већина наставника осмишљава, анализира и вреднује иницијалне и годишње тестове за
проверу знања, али се у мањој мери користе у индивидуализацији подршке у учењу. Такође,
ученици којима је била потребна додатна подршка у већој мери су остваривали постављене циљеве
одн. исходе током непосредне наставе али у мањој мери током наставе на даљину. У специфичним
околностима, успела је да се реализује и квалитетна припрема ученика за завршни испит.
У Годишњи план рада педагога укључен је и програм рада на професионалној оријентацији
ученика у целини који омогућава остваривање циљева и задатака професионалне оријентације кроз
све облике образовно-васпитног рада. Наставници су подстицани да садржаје из тог плана уклопе у
рад стручних органа, у часове редовне наставе, ваннаставне активности и часове одељењског
старешине. Пројекат за ученике 7. и 8. разреда „Професионална орјентација на прелазу у средњу
школу― имплементиран је у часове Грађанског васпитања, Чос, Српски језик, Ликовну културу и
Информатику и рачунарство. И ове школске године је било отежано реализовање радионица услед
поделе деце на групе и скраћене часове али је План адаптиран и исходи су углавном постигнути.
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Остварена је сарадња са локалном заједницом, Центром за социјални рад из Сопота,
Младеновца и Београда, Министарством просвете по питању превенције насиља, злостављања и
занемаривања и у вези са децом из осетљивих група, децом која много изостају, као и за размену
других информација.
Сарадња је остварена и са Предшколском установом ,,Наша радост― Сопот, Школском
управом, Заводом за унапређење образовања и васпитања, МУП-ом-у вези са дигиталним насиљем
и представницом за малолетничку деликвенцију, Основном школом „Свети Сава― из Младеновца
(психолог и учитељица ученика који се пребацио код нас у школу).
Након завршног испита, ученицима је пружена помоћ у попуњавању листе жеља (и за
папирно и за електронско уписивање) и сви ученици су уписали жељену школу у првом кругу, што
је велики успех школе.
Ученици (3 ученика, 1 ИОП1 и 2 ИОП 2) који су добијали континуирану додатну образовну
подршку, постигли су добре резултате на завршном испиту који су у складу са индивидуалним
циљевима учења и уписали су жељене школе.
Школа је, у већој мери, допринела бољим образовним постигнућима, ученици су имали
могућност да се укључе и у допунску и у додатну наставу, сходно својим потребама, реализовао се
програм припреме ученика за завршни испит, а ученици који раде по прилагођеном одн.
измењеном програму, показивали су углавном напредак вреднујући их према индивидуалним
циљевима. Треба унапредити рад тако што ће сваки наставник планирати бар две писмене провере
знања у току године, као и иницијалне тестове на почетку школске године а затим да се уради
добра квалитативна анализа тих провера која ће бити основа за даље планирање
индивидуализованој подршци у учењу за свако дете.
Све, претходно наведене активности у раду са ученицима (ПО, рад на побољшању климе у
одељењима, активности ученичког парламента, разговори на ЧОСу, јавна похваљивања ученика,
награде, ...) су директан показатељ високе остварености планираних активности.
Тим за самовредновање
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