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1 ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
 

 

 

Пун назив школе Основна школа  „Боривоје Ж. Милојевић“ 

Адреса Радничка 2. 

Директор школе  Драган Благојевић 

Телефон 015 7851 317 

Web-site www.krupanj.edu.rs 

E-mail  borozm@yahoo.com 

pepsi@krupanj.edu.rs 

 

Дан школе 

 

22. децембар 

 

Број ученика: 
 

844 
 

Издвојена одељења 

 

Осморазредне школе у Костајнику, Красави и Дворској и 

четвороразредне школе: Брштица, Церова, Ликодра, 

Шљивова, Толисавац, Богоштица и Лазе 

  

Број запослених 138 

 

Језици који се уче у школи 

 

Настава је на српском језику 

Страни језици : енглески као први и француски и руски као 

други страни језик  

 

 

Број смена у школи: 

        

 Од ове школске године ПРВА  смена  у Матичној школи и 

ПРВА смена у осталим школама 
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2. ОРГАНИЗАЦИОНЕ ПРИПРЕМЕ, УСЛОВИ РАДА И АКТИВНОСТИ 

 

2.1. Општа организација школе 

 

 

 
           2.2. Реализација календара најважнијих активности током школске године 

 

Прво полугодиште је почело у уторак  01. септембра, а завршило се у петак 18. 

децембра. Дан школе 22. децембар 2020. године због епидемиолошке ситуације није 

организован као претходних година. Није било организоване приредбе за децу, родитеље и 

наставнике.  

У августу 2020. године урађен је Оперативни план Oсновне школе за организацију и 

реализацију образовно-васпитног рада по посебном програму за рад у условима пандемије 

вируса Covid-19. Школска управа Ваљево дала је сагласност за примену Оперативног плана.  

Према наведеном Оперативном плану рад у школи се одвијао на следећи начин: 

Модел организације наставе које се примењује у првом циклусу је настава која се остварује са 

две паралелне групе (група А и група Б) у матичној школи сваког дана, док је у осталим 

издвојеним одељењима рађено као и до сада. 

  Модел организације наставе који се примењује у другом циклусу је настава која се 

остварује са смењивањем група током седмице (група А и група Б) у матичној школи, а у 

осталим издвојеним одељењима рађено је као и до сада. 

 Ученици који су пратили наставу на даљину имали су могућност коришћења платформи. 

У предметној настави и у разредној настави коришћена је национална платформа за онлајн 
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учење Google учионица. Поред изабраних платформи за учење на даљину, наставници су 

користили и различите апликације за комуникацију као што су Viber, Mesengere, мејл и слично.  

                Током првог полугодишта рад и оцењивање ученика су вредновани у два 

класификациона периода и то од 01. септембра до 14. новембра (први класификациони период)  

и од 16. новембра до 18. јануара (други класификациони период). 

Зимски распуст ове школске године је почео у понедељак, 21. децембра а завршио се у 

недељу 17. јануара.  

Друго полугодиште почело је 18. Јануара и завршило се 22. Јуна, за ученике осмог 

разреда крај школске године био је 08. Јуна. Завршни испити реализовани су 23, 24, 25 јуна.  

 

Због неповољне епидемиолошке ситуације, по препоруци Кризног штаба Владе 

Републике Србије и одлуке Министарста просвете, науке и технолошког развоја, 30. Новембра 

ученици старијих разреда прешли су на онлајн наставу. Ученици су пратили часове преко 

платформе РТС програма, на којем су реализовани часови за ученике од петог до осмог разреда. 

Такође комуникација између наставника и ученика била је организована преко вибер група и 

разних платформи учења које су коришћење у сврху учења на даљину, као што су google 

учионица, е учионица, Mozabook и слично. Ове платформе омогућавале су ученицима 

коришћење свих доступних дигиталних уџбеника. Такође наставници су могли да ученицима 

задају различите писмене, контроле и домаће задатке преко ових платформи.  

 

Првог децембра урађен је нови Оперативни план Oсновне школе за организацију и 

реализацију образовно-васпитног рада по посебном програму за рад у условима пандемије 

вируса Covid-19. Школска управа Ваљево дала је сагласност за примену новог Оперативног 

плана. Према овом плану настава у првом циклусу се одвија као од почетка школске године а 

настава у другом циклусу за све ученике се остварује путем наставе на даљину.  

 

Током другог полугодишта, у марту тачније 16.03.2021. године измењен је Оперативни 

план ОШ „Боривоје Ж. Милојевић“ Крупањ за седмицу од 15. До 19. Марта 2021. Године, за који 

је добијена сагласност од Школске управе. Затим је у априлу, тачније 19.04. 2021. Године поново 

измењен ОПеративни план ОШ „Боривоје Ж. Милојевић“ Крупањ од 19. априла 2021. Године до 

даљњег у школској 2020/21. Години, такође је добијена сагласност.  

 

2.3. Организационе припреме и услови рада 

 

 

Циљеви и задаци образовно-васпитног рада школе за школску 2020/21. годину утврђени 

су и оперативно разрађени Годишњим планом рада школе. 

 

Благовремено су извршене све организационе припреме за почетак школске 2020/21. 

године, израда Годишњег плана рада школе, израда Оперативног плана рада школе у отежаним 

условима и све остале радње које је било неопходно извести како би се школска година одвијала 

без икаквих проблема уз поштовање свих прописаних епидемиолошких мера.  
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Школска 2020/21. године почела је на време 01.09.2020. године. Годишњи план рада 

школе као и извештај о раду и резултатима школе у предходној школској години усвојени су на 

седници Школског одбора 10.09.2020. године.  

 

Образовно-васпитни рад реализовало је 94 наставника и то: у разредној настави 33 

наставника, у предметној настави 61 наставника. 

 

У току летњег распуста средствима локалне самоуправе асфалтирано је фудбалско и 

одбојкашко игралиште као и прилаз школи у издвојеном одељењу у Красави.  

 

Такође завршена је капитална инвестиција регулација речног корита реке Богоштице што 

има огроман значај за објекат Матичне школе у Крупњу и Спортску халу. У последњих 20 

година Матична школа и двориште матичне школе је неколико пута поплављено а сада је тај 

вишегодишњи проблем решен. Овај посао је завршен средствима из Републичког буџета. 

Уређењем кишне кнализације у Матичној школи су створени предуслови за асфалтирање 

школског дворишта.  

  

У самој згради Матичне школе завршена је инвестиција преграђивања неколико кабинета 

чиме смо добили довољно учионица да несметано можемо да наставимо са пројектом 

једносменског рада који је привремено закочен због тренутне епидемиолошке ситуације.  

 

У Матичној школи извршена је поправка електричних инсталација, заменом главне 

разводне плоче. У другом полугодишту реконструисано је степениште на улазу у школу.  

У току је сређивање гроба Боривоја Ж. Милојевића, познатог географа по којем је школа 

добила име.  

 

Такође је много урађено на уређењу мокрих чворова, свлачионица и помоћних просторија 

Спортске хале. Урађен је и веома квалитетан видео надзор у износу од 420.000. динара. Такође 

од великог значаја је и лед осветљење Спостске хале као и асфалтираање паркинга око Спортске 

хале.  

 

Набављена је опрема за теретану у спортској хали  у износу од 500.000 динара. При крају 

је завршетак радова на уређењу хола спортске хале, а завршена је спољна столарија на  предњем 

делу хале, као и куповина клима уређаја.  

 

Успешно је завршена израда пројекта школе у Костајнику. Канцеларија за јавна улагања 

дала је зелено светло, а издата је и грађевинска дозвола за ту инвестицију, чија је вредност око 

75.000.000 са ПДВ-ом. 

 

Такође веома битна измена и унапређење организације рада Матичне школе у Крупњу 

јесте учешће у пројекту које спроводи Министарство просвете као и сагласност истог да наша 

школа пређе у режим једносменског рада. 

Можемо закључити да упркос здравственој кризи и тренутној ситуацији, у претходном 

периоду имали смо крупне инвестиционе подухвате. 
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Набавка уџбеника је завршена на време, тако да су сви ученици снабдевени неопходним 

уџбеницима. Ове школске године обезбеђене су бесплатне школске књиге за децу која раде по 

индивидуалном образовном плану, децу чије породице примају социјалну помоћ и треће дете у 

породици уколико су старија браћа и сестре у систему школоцања, средствима Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја.  

 

У сарадњи са општином Крупањ, општином Лозница и Министарством просвете, науке и 

технолошког развоја и ове школске године ради издвојено одељење Музичке школе које постоји 

од септембра 2017. године. Наставу похађа први, други, трећи и четврти разред. 

   

Ове школске године није радила школска кухиња ни у матичној школи ни у издвојеним 

одељењима.  

  

2.4. Кадровски ресурси 

 
                Кадровски услови рада  одговарају нормативима о систематизацији радних места.  

У школи ради 94 наставник, 3 стручна сарадника са пуном нормом (два педагога и психолог), 

логопед са пола норме, један библиотекар и 2 наставника који норму допуњавају радећи као 

библиотекари. У разредној настави  ради 32 наставник – учитељ и  у продуженом боравку један 

учитељ. У предметној настави  ради 61 наставникa.  

            У школи су радили и осим правно, финансијске и административне службе и куварица, 2 

сервирке, 3,5 ложача и 20 помоћних радника.  

    

Преглед укупне квалификационе структуре  запослених (у настави) у  школској 2020/21. је 

следећи : 

•  75,82 %, наставног особља је са седмим степеном образовања  а 

•  24,08  % је са шестим степеном образовања.  

• настава у овој школској години је била 90,00% стручно заступљена. 

 

Као наставника - приправникa у школи је ове године ангажовано укупно један стручни 

сарадник – логопед и три наставника а то су: 

Ивана Теовановић – стручни сарадник логопед, Жарко Недић – наставник физичког васпитања, 

Наташа Живановић – наставник физичког васпитања и Светлана Николић – наставник 

биологије.  

                 

 

2.5. Стручно усавршавање 

 

Током првог полугодишта организован је један групни семинар за учитеље, наставнике, 

стручне сараднике и директора школе у нашој школи. Семинар „Формативно оцењивање и 

његова примена у дигиталном окружењу“ реализован је у два дела (први део онлајн и други део 

радионица). Овај семинар започет је у августу, али због поштовања прописаних мера учесници 

су морали бити подељени у три групе. Последња група радионичарски део семинара завршила је 
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у септембру. Организатор семинара је Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања а 

практични део семинара реализовала је учитељица Весна Лазаревић. Укупно 56 учесника је 

завршило семинар, учествовали су учитељи, наставници и стручни сарадници школе који су 

били организовани по групама.  

Приметна је тенденција Министарства просвете да се све више стручно усавршавање 

реализује коришћењем информационих технологија, тако да су се наши учитељи и наставници 

пријавили на различите вебинаре и онлајн семинаре које организују издавачке куће. 

 

Учитељи и наставници наше школе током првог полугодишта ове школске године 

присуствовали су великом броју акредитованих вебинара који су били организовани од стране 

издавачке куће „Клет“, „Нови Логос“ и „Фреска“. 

 

 За све кориснике издања Клет, Нови Логос и Фреска припремљени су акредитовани 

програм онлајн стручних скупова. Посебна пажња посвећена је темама које нам задају 

потешкоће у свакодневном раду. Скупови нуде свим наставницима и учитељима корисна 

предавања о иновативним методама, ефикаснијој организацији, успостављању здраве атмосфере 

у учионици, превазилажењу неспоразума у комуникацији са ученицима и колегама, вршњачком 

насиљу и још много тога. 

 

Називи акредитованих вебинара су: 

 

✓ Дигитални алати и занати- 1 бод  

✓ Између две ватре – како посредовати у ученичким конфликтима 

✓ Здрави стилови живота и због чега су важни 

✓ Напредак је лак , кад ђак има пројекат- разредна настава 1 бод 

✓ Савремени уџбенички комплет за ученике и наставнике 

✓ Подршка ученицима у онлајн настави 1 бод 

✓ Критичко мишљење у почетној настави математике- од циља до исхода 

✓ Кроз акцију и интеракцију подстакните ученичку мотивацију- 1 бод 

✓ Израда и  примена ИОП-а- примери  добре праксе 

✓ Од доброг плана, преко ефикасне евиденције до најбољих резултата и у време пандемије 

ковида 19 

✓ „Дневник – корисни савети и практична решења“ ИКKlett 

✓ „Невербалне поруке“ Вулкан знања 

✓ „Медијација у школи“ Вулкан знања 

✓ Како нам интернет може помоћи у настави српског језика и књижевности“ ИКБИГЗ 

✓ „Уз напредне опције е-учионице до још боље комуникације са ђацима“ ИКKlett 

✓ „Како ефикасно прилагодити наставу свим ученицима у одељењу у предметној настави“ 

ИКKlett 

✓ „Добро осмишљен пројекат као пут ка освајању и усвајању знања“ ИКKlett 

✓ Комуникација телом и гласом 
✓ Типови интеракција – наставник као медијатор комуникације   

✓ Ванредно стање психе – како сачувати себе у ванредним околностима 
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✓ Од доброг плана, преко ефикасне евиденције до најбољих резултата и у време пандемије 

ковида – 19 

Наставници и учитељи наше школе учествовали су на различитим вебинарима издавачке 

куће „Вулкан знање“ током ове школске године.  

• Вебинари издавачке куће „Вулкан знање“, новембар, децембар 2020. 

o Техника и технологија (Марко Дамњановић, Владимир Шереметов) 

o Српски језик и књижевност (Смиља Васиљевић, Гордана Ђукановић, Мирјана 

Шереметов, Вида Прокопић, Ивана Ракић, Александра Јанковић, Предраг 

Миловановић) 

o Физика (Јасмина Милутиновић, Бојан Крстић) 

o Хемија (Јелена Петровић, Бојан Крстић) 

o Информатика и рачунарство (Владимир Шереметов, Марко Дамњановић) 

o Музичка култура (Горан Андрић, Милан Миладиновић) 

o Разредна настава (Весна Лазаревић, Марина Миладиновић, Јелена Степановић) 

o Дигитални свет, 1. разред (Милена Живановић, Биљана Антонић, Драгица Ђокић) 

• Владимир Шереметов, рецензија уџбеника Дигитални свет за 1. разред, издавач Вулкан 

знање 

• Владимир Шереметов, аутор Приручуника за наставнике за технику и технологију 6. 

разред, издавач Вулкан знање 

• Мила Грујић, аутор Приручника за наставнике за географију 7. разред, издавач Вулкан 

знање 

Учитељи и наставници су такође пратили онлајн презентације нових уџбеника за 4. и 8. 

разред издавачких кућа Нови Логос, Клетт, Фреска, Едука, Вулкан, Бигз.  

 

У септембру 2020. године у Лознци наставница српског језика и књижевности Мирјана 

Шереметов завршила је обуку за рад у МБС бази.  

 

У октобру и новембру, неколико наставника математике, информатике и рачунарства и 

енглеског језика учествовали су на семинару: „Настава која подстиче критичко мишљење и 

решавање проблема“. Семинар је одржан у Лозници и био је реализован у неколико група. 

Организатор семинара је British Council у оквиру пројекта “Школа за 21 век“.  

 

У октобру учитељице Данка Пајић и Весна Лазаревић реализовале су семинар за групу 

учитеља наше школе. Назив семинара је: Задаци у настави математике и њихова улога у 

формирању математичког мишљења. Укупно 30 учитеља је завршило семинар. 

 

Током другог полугодишта психолог школе Нела Синђелић и учитељице Славица Крстић и 

Љиљана Ковачевић реализовале су два семинара у нашој школи за групу учитеља и групу 

наставника. Укупно 60 учесника је завршило семинар. Назив семинара је: Поступци вредновања 

у функцији даљег учења.  
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Директор школе Драган Благојевић и помоћник директора Владимир Шереметов прошли су 

обуку „Обука запослених у образовању за примену образовних стандарда и самовредновање 

рада установа у основном и средњем образовању“ у новембру 2020. године у Лозници.  

 

Директор школе, Драган Благојевић завршио је „Обуку за директоре установа образовања 

и васпитања – други део интерактивне обуке у измењеним условима“ коју је организовао Завод 

за унапређивање образовања и васпитања. Трећи део обуке биће реализован током ове школске 

године.  

Наставник информатике и рачунарства и помоћник директора Владимир Шереметов завршио 

је обуку: „Обука наставника информатике и рачунарства за примену уређаја Микробит у оквиру 

теме Пројектни задатак у седмом и осмом разреду основног образовања и васпитања“, у 

децембру 2020. године.  

 

Сви наставници који су били ангажовани као дежурни наставници, супервизори, прегледачи 

или били у комисији током реализације завршног испита у основним школама морали су да 

прођу Обуку за дежурне наставнике/супервизоре/наставнике који прегледају тестове на 

завршном испиту у основном образовању. Обуку је организовао Завод за унапређивање 

образовања и васпитања и била је организована онлајн на њиховој платформи.  

 

Током другог полугодишта сви наставници, учитељи и стручни сарадници који нису 

претходних година прошли обуку: Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник и 

Обуку за реализацију наставе оријентисане ка исходима, морали су да је заврше у току ове 

школске године. Укупно 27 запослених је прошло Обуку за реализацију наставе оријентисане ка 

исходима и 46 запослених је прошло Обуку Дигитална учионица/дигитално компетентан 

наставник.  

Ове школске године Министарство просвете, науке и технолошког развоја отворило је 

националну платформу за превенцију насиља у школама. На платформи је била отворена 

могућност завршавања едукација и превенцији насиља. У оквиру едукације биле су 

организоване онлај обуке за наставнике, родитеље и учленике.  

Циљ онлајн обука на платформи Чувам те, јесте да ученицима, родитељима и запосленима 

на једноставан и поуздан начин омогући да стекну најважнија знања и компетенције из области 

превенције вршњачког насиља. Обуке је осмислило Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја и садрже проверена знања и вештине које ће подићи компетенције све три 

групе на ову тему. Платформа интегрише интерактивне провере знања, систем награђивања и 

обукама можете приступити у било које време и са било ког уређаја.  

 

За запослене у образовању биле су доступне две обуке: 

1."Обука за запослене - породично насиље" – на овој обуци стекли су знања и вештине које ће 

им помоћи да препознају знаке породичног насиља, али и да помогну ученику који трпи исто. 

2. "Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању" - на овој обуци стекли 

су знања и вештине које ће им помоћи да савладају стратегије у раду са ученицима који 

показују проблеме у понашању. 

https://cuvamte.thecampster.com/course/view?id=12386
https://cuvamte.thecampster.com/course/view?id=12386
https://cuvamte.thecampster.com/course/view?id=12370
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У следећој табели ће бити приказан извештај о стручном усавршавању запослених у ОШ 

„Боривоје Ж. Милојевић“ у Крупњу током школске 2020/21. Године. Табеларни приказ 

извештаја урадио је координатор Тима за стручно усавршавање Весна Лазаревић. 
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 ИМЕ И 

ПРЕЗИМЕ 

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ СЕМИНАРИ ВЕБИНАРИ 

1.  Вида Прокопић Презентација уџбеника 

за Српски језик и 

књижевност  за 7. И 8. 

разред ИК Вулкан 

1.Обука за 

запослене- 

Породично насиље 

16 сати 

2.Стратегије у раду 

са ученицима који 

показују проблеме 

у понашању 

16 сати 

 

2.  Гордна 

Ђукановић 

Презентација  

дигиталних уџбеника 

Вулкан е- знање 

 Дигитални алати 

и занати- 1 бод  

Између две 

ватре – како 

посредовати у 

ученичким 

конфликтима 

Здрави стилови 

живота и због 

чега су важни 
3.  Мирјана 

Шереметов 

Презентација уџбеника 

за Српски језик и 

књижевност  за 7. И 8. 

разред ИК Вулкан 

  

4.  Мила Грујић Презентација уџбеника 

Географије  за 8. разред 

ИК Вулкан 

Презентација уџбеника 

Географије  за 8. разред 

ИК Нови Логос 

  

5.  Драгослав  

Прокопић 

Презентација уџбеника 

Историје  за 8. Разред 

ИК Вулкан 

 

1.Обука за 

запослене- 

Породично насиље 

16 сати 

2.Стратегије у раду 

са ученицима који 

показују проблеме 

у понашању 

16 сати 

 

6.  Нада Митровић Презентација уџбеника 

Биологије   за 8. разред 

ИК Едука 

 

  

7.  Горан Андрић  Критичко 

мишљење у 

решавању 

проблема и 

Употреба 

микробита, 40 сати. 

 

8.  Зорана Јокић Презентација уџбеника  Дигитални алати 
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Енглеског језика   за 4. 

И 8. Разред ИК Нови 

Логос 

и занати- 1 бод  

Добро 

осмишљен 

пројекат као пут 

ка освајању и 

усвајању знања- 

предметна 

настава 1 бод 
9.  Тања 

Маринковић 

Презентација уџбеника 

за 4. Разред ИК Нови 

Логос 

 Напредак је лак , 

кад ђак има 

пројекат- 

разредна настава 

1 бод 

Савремени 

уџбенички 

комплет за 

ученике и 

наставнике  
10.  Јелена Пурковић   

1.Обука за 

запослене- 

Породично насиље 

16 сати 

2.Стратегије у раду 

са ученицима који 

показују проблеме 

у понашању 

16 сати 

Подршка 

ученицима у 

онлајн настави 1 

бод 

11.  Данка Пајић Презентација уџбеника 

за 4. Разред ИК Нови 

Логос 

 

 Дигитални алати 

и занати- 1 бод  

Савремени 

уџбенички 

комплет за 

ученике и 

наставнике 

Критичко 

мишљење у 

почетној настави 

математике- од 

циља до исхода 
12.  Марина 

Миладиновић 

Презентација уџбеника 

за 4. Разред ИК Нови 

Логос 

Презентација уџбеника 

за 4. Разред ИК  Вулкан 

 Дигитални алати 

и занати- 1 бод  

Кроз акцију и 

интеракцију 

подстакните 

ученичку 

мотивацију- 1 

бод 

Између две 

ватре – како 
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посредовати у 

ученичким 

конфликтима 

Израда и  

примена ИОП-а- 

примери  добре 

праксе 

Напредак је лак , 

кад ђак има 

пројекат- 

разредна настава 

1 бод 

Подршка 

ученицима у 

онлајн настави 1 

бод 

Савремени 

уџбенички 

комплет за 

ученике и 

наставнике 

Критичко 

мишљење у 

почетној настави 

математике- од 

циља до исхода 

Здрави стилови 

живота и због 

чега су важни 
13. . Александар 

Тодотовић 

Презентација уџбеника 

за 4. Разред ИК  Едука 

1.Обука за 

запослене- 

Породично насиље 

16 сати 

2.Стратегије у раду 

са ученицима који 

показују проблеме 

у понашању 

16 сати 

Кроз акцију и 

интеракцију 

подстакните 

ученичку 

мотивацију- 1 

бод 

Савремени 

уџбенички 

комплет за 

ученике и 

наставнике 

 
14.  Весна Лазаревић Презентација уџбеника 

за 4. Разред ИК  Вулкан 

Презентација уџбеника 

за 3. разред основне 

школеВулкан 

Нова генерација 

Едукиних уџбеника за 

4. разред основне 

школе, 

1.Обука за 

запослене- 

Породично насиље 

16 сати 

2.Стратегије у раду 

са ученицима који 

показују проблеме 

у понашању 

16 сати 

„Формативно 

оцењивање 

у комбинованој 

методи наставе” 

Дигитални алати 

и занати- 1 бод  

Између две 

ватре – како 

посредовати у 
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Презентација  

дигиталних уџбеника 

Вулкан е- знање 

Презентација уџбеника 

за 4. Разред ИК Нови 

Логос 

Презентација уџбеника 

за 4. Разред ИК Клетт 

Презентација уџбеника 

за 4. Разред ИК Фреска 

 

ученичким 

конфликтима 

Здрави стилови 

живота и због 

чега су важни 

Од доброг 

плана, преко 

ефикасне 

евиденције до 

најбољих 

резултата 

и у време 

пандемије 

ковида 19 

Израда и  

примена ИОП-а- 

примери  добре 

праксе 

Напредак је лак , 

кад ђак има 

пројекат- 

разредна настава 

1 бод 

 

Подршка 

ученицима у 

онлајн настави 1 

бод 

 
15.  Александар 

Николић 

Презентација уџбеника 

за 4. Разред ИК Нови 

Логос 

 

 Савремени 

уџбенички 

комплет за 

ученике и 

наставнике 

 
16.  Љиљана 

Ковачевић 

Презентација уџбеника 

за 4. Разред ИК Нови 

Логос 

 

„Google 

prezentacije-

kreiranje 

interaktivnih drag 

and drop aktivnosti” 

Савремени 

уџбенички 

комплет за 

ученике и 

наставнике 

Дигитални алати 

и занати- 1 бод 
17.  Дарко Тадић   Здрави стилови 

живота и због 

чега су важни 

Савремени 

уџбенички 

комплет за 

ученике и 

наставнике 
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Између две 

ватре – како 

посредовати у 

ученичким 

конфликтима 

Кроз акцију и 

интеракцију 

подстакните 

ученичку 

мотивацију- 1 

бод 

 

 
18.  Драгица Ђокић  1.Обука за 

запослене- 

Породично насиље 

16 сати 

2.Стратегије у раду 

са ученицима који 

показују проблеме 

у понашању 

16 сати 

 

19.  

 
Јована Ковачевић  1.Обука за 

запослене- 

Породично насиље 

16 сати 

2.Стратегије у раду 

са ученицима који 

показују проблеме 

у понашању 

16 сати 

 

Између две 

ватре – како 

посредовати у 

ученичким 

конфликтима 

Здрави стилови 

живота и због 

чега су важни 

Кроз акцију и 

интеракцију 

подстакните 

ученичку 

мотивацију- 1 

бод 

 
20.  Јована 

Деспотовић 

 1.Обука за 

запослене- 

Породично насиље 

16 сати 

2.Стратегије у раду 

са ученицима који 

показују проблеме 

у понашању 

16 сати 

3.Како да 

помогнем детету да 

не буде мета 
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вршњачког насиља 

4.Шта родитељ 

треба да уради када 

има сазнање о 

насиљу у школи.  

5.Шта можеш да 

урадиш ако имаш 

сазнање да твој 

друг или другарица 

трпе насиље  

6. Обука: 

„Унапређивање 

мељупредметне 

компетенције 

ученика- 

Одговоран однос 

према здрављу.“ 
21.  Душан Зељић  1.Обука за 

запослене- 

Породично насиље 

16 сати 

2.Стратегије у раду 

са ученицима који 

показују проблеме 

у понашању 

16 сати 

 

22.  Милена 

Живановић 

Презентација уџбеника 

за 4. Разред ИК  Вулкан 

Презентација уџбеника 

за 4. Разред ИК Нови 

Логос 

Презентација уџбеника 

за 4. Разред ИК Клетт 

 

 

Кроз акцију и 

интеракцију 

подстакните 

ученичку 

мотивацију- 1 

бод 

Савремени 

уџбенички 

комплет за 

ученике и 

наставнике 

Употреба Веб 

алата у  

интерактивној 

настави 

енглеског језика 
23.  Александар Ракић „Дигитални уџбеници“ 

ИКВулкан 2 пута 

 „Едукини нови 

уџбеници за 8. разред 

основне школе“ 

 

 „Дигитални 

алати и занати“ 

„Између две 

ватре – како 

посредовати у 

ученичком 

конфликту“ 

Дневник – 
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корисни савети и 

практична 

решења“ 

ИКKlett  

„Уз напредне 

опције е-

учионице до још 

боље 

комуникације са 

ђацима“ 
24.  Ивана Ракић „Дигитални уџбеници“ 

ИКВулкан 2 пута 

„Онлајн презентација 

уџбеника српског 

језика и књижевности 

за 8. Разред основне 

школе“ИКНови Логос 

„Онлајн презентација 

уџбеника српског 

језика и књижевности 

за 8. Разред основне 

школе“ИКKlett 

„Вештине 

комуникације између 

наставника и ученика“ 

Вулкан знања 

 

 

 „Дигитални 

алати и занати“ 

ИКKlett  

„Између две 

ватре – како 

посредовати у 

ученичком 

конфликту“ 

ИКKlett 

Дневник – 

корисни савети и 

практична 

решења“ 

ИКKlett 

 „Невербалне 

поруке“ Вулкан 

знања 

„Медијација у 

школи“ Вулкан 

знања 

„Кроз акцију и 

интеракцију 

подстакните 

ученичку 

мотивацију“ 

ИКKlett 

Како нам 

интернет може 

помоћи у 

настави српског 

језика и 

књижевности“ 

ИКБИГЗ 

„Здрави стилови 

живота и због 

чега су важни“ 

ИКKlett 

вебинару „Уз 

напредне опције 

е-учионице до 
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још боље 

комуникације са 

ђацима“ ИКKlett 

Српски језик и 

књижевност 7 и 

8“ 

Вулкан знања 

„Како ефикасно 

прилагодити 

наставу свим 

ученицима у 

одељењу у 

предметној 

настави“ 

ИКKlett 

„Добро 

осмишљен 

пројекат као пут 

ка освајању и 

усвајању знања“ 

ИКKlett 

„Подршка 

ученицима у 

онлајн учењу“ 

ИКKlett 

 

 
25.  Дивна Радић 

Ђурић 

 1.Обука за 

запослене- 

Породично насиље 

16 сати 

2.Стратегије у раду 

са ученицима који 

показују проблеме 

у понашању 

16 сати 

 

26.  Јлена Јовљевић- 

Степановић 

, 

Презентација  

дигиталних уџбеника 

Вулкан е- знање 3 пута 

Презентација уџбеника 

за 4. Разред ИК Нови 

Логос 

Презентација уџбеника 

за 4. Разред ИК Клетт 

Презентација уџбеника 

за 4. Разред ИК Фреска 

 

 Дигитални алати 

и занати- 1 бод 

27.  Биљана Антонић Презентација уџбеника 

за 4. Разред ИК Нови 

1.Обука за 

запослене- 

„Кроз акцију и 

интеракцију 
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У току ове школске године запослени су се стручно усавршавали и унутар установе 

извођењем угледних часова, организацојом тематских наставних дана, активности са дискусијом 

и анализом (извођење угледних часова, присуствовање са дискусијом), остваривањем пројеката 

образовно-васпитног карактера у установи (организовањем трибина и изложби радова у школи, 

организовањем одласка ученика на изложбе и позоришне представе), радом са студентима, 

маркетингом школе (администрацијом сајта). Почетком прошле школске године ускладили смо 

Правилник о сталном стручном усавршавању унутар установе у нашој школи са важећим 

законима.  

 

3.ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 
3.1. Ученици 
 

Број ученика по одељењима  

Матична школа 

 

разр.    бр.уч. разр.    бр.уч. разр.    бр.уч. разр.    бр.уч. 

I-1            21 

I-2            21 

I-3            20 

            

II-1         20 

II-2         22 

II-3         20 

 

III-1         23 

III-2         22 

III-3         22 

IV-1            24 

IV-2            23 

        

I р.           62 II р.        62 III р.        67 IV р.           47 

V-1           28 

V-2           31 

V-3           29 

 

VI-1        30 

VI-2        29 

VI-3        26 

 

VII-1        26 

VII-2        24 

VII-3        26 

 

VIII-1         26        

VIII-2         24 

VIII-3         25 

VIII-4         22 

V р.        88  VI р.       85 VII р.       76 VIII р.        97 

 

Разред   

 

Укупно ученика 

 

Број одељења 

Логос 

Презентација уџбеника 

за 4. Разред ИК Клетт 

Презентација уџбеника 

за 3. разред основне 

школеВулкан 

 

Породично насиље 

16 сати 

 

подстакните 

ученичку 

мотивацију“ 

ИКKlett 

Савремени 

уџбенички 

комплет за 

ученике и 

наставнике 

Употреба Веб 

алата у  

интерактивној 

настави 

енглеског језика 
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I  -  IV              238 11 

13 

24 
V - VIII              346 

I  -  VIII              585 

 

 

 

 

 

 

 

ИО Костајник 

 

Разр.      Бр.уч. Разр.    Бр.уч. 

I               05 

II              09 

III            06 

IV            08  

V             8 

VI           15 

VII          10 

VIII        07 

 

Разред   

 

Укупно ученика 

I  -  IV              28  

V - VIII              40 

I  -  VIII              68 

 

Број одељења  7;  

Комбинација 3. и 4. разред 

 

 

 

ИО Красава 

 

Разр.      Бр.уч. Разр.    Бр.уч. 

I                4 

II              09 

III             08 

IV             10  

V             08 

VI           05 

VII         06 

VIII        10 

 

Разред   

 

Укупно ученика 

I  -  IV              31 

V - VIII              29 

I  -  VIII              60 

 

Број одељења  7;  

Комбинација 1. и 2. разред 

 

ИО Дворска 

Разр.      Бр.уч. Разр.    Бр.уч. 
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I                06 

II               05 

III             05 

IV             07  

V             04 

VI           05 

VII          05 

VIII        07 

 

Разред   

 

Укупно ученика 

I  -  IV              23 

V - VIII              21 

I  -  VIII              44 

Број одељења  6;  

Комбинације: 1. и 3. разред   и   2. и 4. разред 

 

 

Издвојене четвороразредне школе 

 

Школа разр.    бр.уч. 

Брштица 

Ликодра 

Церова 

Шљивова 

Богоштица 

Толисавац 

Лазе 

I-IV          24 

I-IV          16 

I-IV          11 

I-IV          24 

I-IV          09 

I-IV          03 

  IV           01           

 

 

У школској 2020/21. години уписано је 845  ученика, што је за 20 ученика мање него што је 

завршило прошлу школску годину. Ове године смо уписали три одељења првог разреда у 

матичној школи што је исто као и претходне године. Највеће смањење броја ученика било је у 

баш у првом разреду укупно за целу школу где је уписано 95 ученика, т.ј. за 20 мање него 

прошле школске године. 

 

У току првог полугодишта ове школске године имамо укупно четири досељена ученика и два 

ученика која су се одселила. У току другог полугодишта ове школске године имамо укупно 

једног ученика који се доселио и четири ученика који су се одселили. 

 

Број одељења 

 

 

 

 

ШКОЛА 

Врста и број одељења  

Једнораз. 

одељења 

Комбинације Укупно 

  Дворазр

едне 

Трораз 

редне 

Четворора

зред. 

КРУПАЊ 27 8 / 1 36 
- Матична школа 24 / / / 24 

- Издвојена одељења 3 8 / 1 12 

КОСТАЈНИК 6 1 / / 7 
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КРАСАВА 6 1 / / 7 
ДВОРСКА 4 2 / / 6 

У К У П Н О 43 12 0 1 56 

 

У школи ради и одељење продуженог боравка које похађа хетерогена група ученика 

првог и другог разреда. Боравак похађа укупно 28 ученика. За рад у продуженом боравку 

ангажована је учитељица Драгица Гошић.  

  Продужени боравак радио је по свом плану рада у две групе по 14 ученика.Организација 

рада продуженог боравка била је усклађена са начином организације редовне настве. Ученици 

који иду у продужени боравак, а похађају редовну наставу од 7:30 до 10:00, након завршене 

наставе остају у продуженом боравку до 14 часова, а ученици који похађају редовну наставу од 

10:40 часова, у продужени боравак су долазили у 7:30 часова и остајали до почетка наставе у 

другој групи. 

 

4. УСПЕХ И ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА 

 

4.1. Успех ученика 

 

 Средња оцена школе је 4,10. Најниже средње оцене су из математике, физике, хемије, 

француског језика и биологије а највеће из физичког васпитања, техничког образовања, 

ликовног васпитања и музичке културе. Прошле школске године, за овај период укупна 

средња оцена школе била је 4,03.  

 

Дистрибуција општег успеха по категоријама 

 

 

Општи успех 

 

УКУПНО 

(%) 

 

Укупан 

број 

ученика 

Одличан 46,53% 349 

Вло добар 36,53% 274 

Добар 16,53% 124 

Довољан 0,4% 3 

Недовољан 0% 0 
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*Детаљни подаци о успеху ученика налазе се у табелама које су дате у прилогу овог извештаја 

 

 

4.2. Понашање ученика   

 

Понашање ученика је било добро. Примерно (5) владање има 840 ученика. Врло добро 

владање има 5 ученикa а добро владање један ученик. Укупно изречених васпитно-

дисциплинских мера шест, пет укора одељенског страрешине и један укор одељенског већа. 

 

 Укупан број оправданих, неоправданих и нерегулисаних изостанака је 25.230. Просечан 

број оправданих изостанака по ученику је 29,82.  

 

ПРЕГЛЕД ВЛАДАЊА УЧЕНИКА 

 

РАЗ. ВАСПИТНЕ МЕРЕ ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА  
Опомена 

ОС 

Укор 

ОС 

Укор 

ОВ 

Укор

НВ 
Прим. Вр. доб. Добро  Дов. Нед. Неоц 

I - 

VIII 

0 5 1 0 840 5 1 0 - 0 

 

Општи успех

Одлични

Врло добри

Добри

Довољни

Недовољни



24 

 

  

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О ТАКМИЧЕЊИМА ОДРЖАНИМ У 

ОШ «БОРИВОЈЕ Ж. МИЛОЈЕВИЋ» У КРУПЊУ У ШКОЛСКОЈ 2020/21. ГОДИНИ 

 

 

У школској 2020/21. години Основна школа «Боривоје Ж. Милојевић» била је 

организатор свих Општинских такмичења организованих из појединих предмета, која су 

организована пре преласка ученика предметне наставе на on line наставу. Учесници такмичења 

били су ученици наше школе и школе «Жикица Јовановић Шпанац» из Беле Цркве. 

Такмичења су организована из 5 предмета, а на њима је учествовало 74 ученика у пратњи 

око двадесетак наставника. 23 ученика наше школе  су, по критеријумима прописаним од 

Министарства просвете, изборили пласман на Окружна такмичења. Због епидемилошке 

ситуације нека Окружна ни Општинска такмичења нису ни одржана, а на нека су ученици били 

спречени да оду, тако да се мали број њих и такмичио на Окружним такмичењима.  Највећи 

успех остварила је ученица 6/1 ЈОВАНА ЖИВАНОВИЋ, која је на Републичком такмичењу из 

физике освојила Похвалу. 

 

По предметима појединачно то изгледа овако: 

Оцене из владања

Примерно

Врло добро

Добро

Задовољавајуће

Неоцењен

 

ПРЕДМЕТ 

БРОЈ УЧЕСНИКА НА 

ОПШТИНСКОМ 

ТАКМИЧЕЊУ 

БРОЈ УЧЕНИКА 

ПЛАСИРАНИХ НА 

ОКРУЖНО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

БРОЈ УЧЕНИКА 

ПЛАСИРАНИХ НА 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 

 ОШ ОШ    ОШ  



25 

 

 

 

Такмичење „Мислиша“ ове године није одржано због заштите здравља ученика. Ово 

такмичење је традиционално најмасовније (сваке године има око 200 учесника), а пошто сви 

треба да раде у исто време на једном месту, било је немогуће обезбедити поштовање 

епидемиолошких мера. 

 

  Ученици наше пколе су учествовали и на Општинској смотри рецитатора коју је 

организовала Библиотека „Политика“ и која је одржана тако што су учесници слали снимке 

својих наступа жирију. На Смотри је учествовало 10 ученика наше школе. 

  Школа је и ове године остварила изванредну сарадњу са удружењем Спорт плус које је 

регистровано за бављење школским спортом и  Спортским савезом општине, преко којих су 

обезбеђена средства за организацију и награде за такмичаре. У октобру је, у склопу активости у 

Дечјој недељи,  одржана Трка за срећније детињство, а организован је и Јесењи крос са око 320 

учесника. У сарадњи са Ученичким парламентом и удружењем Спорт плус, организовани су 

турнири у футсалу за ученике од 5. до 8. разреда  на којима је учествовало око 150 ученика. 

Новина је ове године био турнир у баскету „3 на 3“ на коме су учествовали ученици старијх 

разреда. У другом полугодишту одржан је и Пролећни крос. Ове године организована су два 

Општинска турнира у малом фудбалу на коме су учествовале екипе свих осморазредних школа 

са територије Општине Крупањ. 

 Сва такмичења су одржавана уз пуно поштовање свих епидемиолошких мера, а отежани 

услови за извођење наставе, као и начин рада су утицали на знатно мање ангажовање ученика на 

такмичењима, а самим тим и на нешто слабије резултате. 

5.   ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

 

Крупањ Бела 

Црква 

УКУПНО ОШ Крупањ 

 

ОШ Крупањ Бела 

Црква 

УКУПНО 

КЊИЖЕВНА 

ОЛИМПИЈАДА 

 

4 

 

/ 

 

4 

1 

 

   

 

ХЕМИЈА 

 

3 

 

/ 

 

3 

3 

 

   

 

ФИЗИКА 

 

5 

 

/ 

 

5 

5  

1 (похвала) 

  

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

51 

 

14 

 

65 

10     

 

ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК 

 

4 

 

2 

 

6 

  

/ 

 
  

ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИЈА 

 

7 

 

/ 

 

7 

 

4 

 
  

 

УКУПНО 

 

74 

 

16 

 

90 

23 

Освојено друго место  на 

Окружном такмичењу из 

физике 

 

1 

 

  

1 
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Током ове школске године у нашој школи организован је знатно мањи број ваннаставних 

активности у односу на претходне године. Све организоване активности имају за циљ већу 

информисаност код ученика, побољшање њихове опште културе, здравственог образовања и  

подизања свести код ученика о потреби укључивања у друштвени живот средине у којој живе. 

Неке од тих активности су прописане Законом, а остале су резултат иницијативности ученика и 

радника школе, као и сарадње школе са установама и организацијама из локалне заједнице. Ове 

школске године није реализован велики број активности, радионица, хуманитарних акција и 

пројеката због немогућности да се испоштују прописане мере превенције и заштите за време 

пандемије вируса. 

 

Првог дана школске 2020/21. године наше најмлађе ученике посетио је Црвени Крст, чији 

представници су у оквиру програма Бриге о деци, а поводом почетка нове школске године, 

посетили све прваке и обрадовали их лепим поклонима за почетак школовања. Ове школске 

године Општина Крупањ платила је свим ученицима првог разреда књиге за први разред.  

  

Ове школске године због епидемиолошке ситуације и поштовања мера за сузбијање 

вируса није одржана свечана приредба добродошлице коју сваке године организују ученици 

млађих разреда заједно са својим учитељима како би новим ученицима пожелели добродошлицу 

и прве школске дане учинили пријатним и забавним. Сви учитељи првог разреда пожелели су 

добродошлицу новим ученицима и родитељима у школском дворишту где су сви упознати са 

организацијом рада и правилима као и целокупном организацијом и планом током пандемије. 

Сви ученици добили су поклон добродошлице од својих учитеља.  

 

У школи је организована здравствена заштита ученика у виду систематских здравствених 

прегледа, вакцинације и здравственог просвећивања ученика. Током септембра извршена је и 

вакцинација ученика наше школе. Ученици трећег, петог и седмог разреда су у октобру и 

новембру имали редован систематски преглед а ученици петог разреда у новембру су имали  и 

систематски преглед зуба. 

   

У оквиру манифестације Европска ноћ истраживача – да наука проструји 27-28. 

новембра 2020. године, на позив предметног наставника физике Јасмине Милутиновић, ученик 

6. разреда Виктор Шереметов учествовао је у активности Лов на благо. Циљ ове активности је 

усвајање нових знања из физике, хемије и биологије. Да би се припремио за Лов на благо ученик 

је са родитељима припремио неопходан материјал за експеримент. Циљ експеримента је 

прављење кристала. Материјал за експеримет је: плави камен у праху, деминерализована вода, 

посуда за кристализацију, посуда за загревање раствора, конац, држач за кристал. Резултат 

експеримента су кристали различите величине. Рад ученика је награђен и додела награда је 

организована у Библиотеци града Београда. 
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Виктор Шереметов ученик шестог разреда наше школе – Освојена диплома истраживач 

јуниор на манифестацији Европска ноћ истраживача – да наука проструји 
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Дечија недеља се сваке године одржава у месецу октобру, са циљем скретања пажње 

јавности на децу и младе, на дете као носиоца права, на потребе деце у породици, друштву и 

локалној заједници, на њихово право да одрастају у што бољим условима, на једнаке шансе за 

развој и остварење потенцијала. 

Ове године услед актуелне епидемиолошке ситуације, у нешто измењеној организацији и 

без већих манифестација, али са подједнаком радошћу, обележили смо Дечију недељу у периоду 

од 5. до 9. октобра  у матичној школи и свим издвојеним одељењима. Слоган дечије недеље 

гласио је: „Подељена срећа два пута је већа“. 

Дечија недеља обележена је низом разноврсних догађаја и активности, при чему је сваки 

дан у недељи био посвећен одређеној теми. Тако је првог дана било организовано свечано 

отварање и медијска промоција, други дан је био посвећен теми ДЕЦА И СПОРТ, трећи дан 

теми ДЕЦА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, четвртог дана активности су посвећене ДЕЦИ 

И ОБРАЗОВАЊУ, а пети дан је био резервисан за тему ДЕЦА И ИНКЛУЗИЈА. 

 

Трка за срећније детињство под слоганом „Имамо циљ, дођи на старт“ је најмасовнија и 

најшире прихваћена рекреативно-хуманитарна активност у којој учествују ученици од првог до 

осмог разреде наше школе. Ове школске године одржана је у октобру у оквиру Дечје недеље. 

Такође и ове школске године трка је организована у сарадњи школе са Црвеним крстом и 

Спортским савезом Општине Крупањ. Сва прикупљена новчана средства биће искоришћена за 

помоћ деци слабијег материјалног стања. Црвени Крст и Спортски савез Општине Крупањ су за 

најуспешније учеснике трке обезбедили медаље, дипломе и пригодне поклоне. 

 

Сви ученици петог разреда упознати су са Протоколом о заштити ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања. Након чега су углавном рађене радионице из пројекта „Учионица 

без насилништва“, као на пример: „Како научити ученике да хвале једни друге“ и „Заклетва 

одељења“. 

У током првог полугодишта ове школске године наставници физичког васпитања у 

сарадњи са Спортским савезом општине Крупањ настављају даљу реализацију пројекта 

„Организација школских и рекреативних такмичења“. Организован је у октобру турнир у малом 

фудбалу за ученике од петог до осмог  разреда. На овом турниру победници су освојили поклоне 

и медаље, а такође су изабрани и најбољи играчи.  

У октобру организован је међуопштински турнир у  малом фудбалу за ученике од петог 

до осмог разреда у издвојеном одељењу у Костајнику на ком су учествовале све школе на 

подручију Општине Крупањ.  

У септембру су наставници физичког васпитања у сарадњи са Спортским савезом 

Општине Крупањ организовали школско такмичење у стоном тенису за ученике. На такмичењу 

су ученици подељени у категорије од петог до осмог разреда. Овим реализованим активностима 

успешно смо наставили сарадњу са Спортским савезом општине Крупањ што у великој мери 

омогућава да се подигне свест о значају бављења физичком активношћу за здравље деце. 

 

Трудимо се да посебну пажњу посветимо инклузивном образовању и сарадњи са 

удружењем "Зора" - Дневним боравком за децу и младе са проблемима у развоју. Ово удружење 

нам много помаже у раду са ученицима који заостају у развоју, а такође током првог 
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полугодишта ове школске године су нам изузетно много помогли у организовању рада са 

ученицима који раде по индивидуално – образовном плану. За ове ученике смо направили 

посебне индивидуалне образовне планове са флексибилним распоредима у које смо унели и рад 

ученика у Дневном боравку за децу и младе са посебним потребама.  

 

Нажалост ове школске године нисмо организовали традиционалну инклузивну 

активност и заједничку радионицу пред Нову Годину на којој сваке године учествују ученици из 

Ученичког парламента, ученици наше школе који раде по ИОП-у 1 и 2 и корисници Удружења 

за децу и младе са проблемима у развоју „Зора“.  У наредном периоду уколико  епидемиолошка 

ситуација буде повољна и уз поштовање свих препоручених мера, потрудићемо се да 

организујемо активност на тему коју заједнички изаберемо.  

 

Захваљујући разумевању локалне самоуправе у школи је ове године ангажовано три 

личних пратиоца која помажу ученицима са сметњама у развоју. Ове школске године сви лични 

пратиоци који раде у нашој школи су прошли обуку: Лични пратилац детета „КОРАК ПО 

КОРАК“ коју је реализовало Друштво за церебралну и дечију парализу Ивањица по 

акредитованом програму оспособљавања учесника за пружање услуге лични пратилац детета.  

 

И ове школске године подржавамо акцију “Чеп за хендикеп”. У нашој школи се 

прикупљају пластични чепови који се даље шаљу Удружењу “Чеп за хендикеп” у циљу 

пружања помоћи особама са инвалидитетом. Значај ове хуманитарне акције огледа се у 

развијању еколошке свести код деце, како би од малих ногу стекли навику да сваки отпад може 

да се рециклира и касније обради и поново изради нов производ. Овом акцијом такође развија се 

хуманост код ученика јер се упознају са проблемима и потребама особа са инвалидитетом као и 

значај сакупљања пластичног отпада кроз креативност и уметност за рециклажу и њен даљи 

процес.    

 

5.1. Сарадња са друштвеном заједницом, локалном управом и Министарством 

просвете и науке и технолошког развоја 

 

Сарадња школе са друштвеном заједницом, локалном управом и Министарством 

просвете, науке и технолошког развоја је била изузетно добра. Посебно добру сарадњу смо ове 

године имали са организацијом Црвени крст и Спортским савезом Општине Крупањ. 

 

 Медицинска сестра Бојана Петровић, коју је ангажовала Општина Крупањ, била је у 

сталном контакту са службом Дома здравља у Крупњу, водећи детаљну евиденцију о свим 

ученицима и наставницима који су били у изолацији због позитивног теста на COVID-19 или у 

контакту са особама које су биле позитивне. Помоћнику директора подношени су извештаји на 

дневном и недељном нивоу који је даље слао целокупни извештај Школској управи Ваљево и 

Министарству просвете, науке и технолошког развоја.  

 

Школска управа Ваљево је, такође, била укључена у активности школе и пружила нам је 

све неопходне информације, као и подршку у извођењу свих активности. 
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Локална управа је све своје обавезе према школи измиривала на време и пружала је 

школи изузетну подршку у организацији свих активности изведених у току првог полугодишта 

ове школске године.   

 

 

6. СТРУЧНИ ОРГАНИ, СТРУЧНИ САРАДНИЦИ И ПОМОЋНИЦИ ДИРЕКТОРА 

 

 

 6.1.Наставничко веће  

 

Наставничко веће је највиши стручни орган школе. Функционисало је као јединствено за 

целу школу, а на седницама су третирана питања која су оперативно разрађена у Плану и 

програму рада који је саставни део Годишњег плана  рада школе.  

Разматрани су извештаји о раду и резултатима рада школе за прво полугоште школске 

2020/21. године и извештај о раду директора за прво полугодиште школске 2020/21. Године. 

Донет је План рада Наставничког већа, верификовани су Планови рада одељенских већа, 

утврђен је и усвојен распоред часова и радно време библиотеке за ову школску годину, 

анализирана је припремљеност школских објеката за нову школску годину и снабдевеност 

ученика уџбеницима и школским прибором.  

Донета је одлука о извођењу екскурзије за ученике 8. Разреда која је требала бити 

реализована у октобру али због епидемиолошке ситуације и препоруке Министарства, 

екскурзије за ученике нису реализоване. Изабрани су чланови Стручног актива за развој 

школског програма и одређени су ментори за приправнике – наставнике и учитеље који су 

стручни. Такође је анализиран успех ученика и понашање на првом томесечју, на крају првог 

полугодишта, а крају школске године. Урађена је и презентована анализа завршног испита за 

школску 2019/20. Годину.  

Наставничко веће је током ове школске године одржало укупно осам седница (честири 

седнице у току првог полугодишта, четири седнице током другог полугодишта). Две седнице  

реализоване су у школи, шест седница организоване су онлајн.  

 

 

 6.2. Одељенска већа  

 

То су оперативни стручни органи и разматрали су на својим седницама актуелну 

проблематику организационе и стручно-педагошке природе. Одељенска већа су реализовала пет 

седница на којима су разматрана питања везана за проблематику датих одељења у складу са 

Планом рада Одељенског већа.  

У разредној настави Већа су верификовала планове рада одељенских старешина, 

анализирала су социјалну структуру ученика, планирала су наставне и ваннаставне активности, а 

посебно активности у Дечјој недељи, утврдила су распореде часова редовне, допунске и додатне 

наставе, као и распоред писмених задатака и организовање родитељских састанака, анализирала 

су успех и понашање ученика на класификационим периодима, сарадњу са родитељима и 

планирала су стручно усавршавање наставника. Разматран је извештај о такмичењима.  
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Одељенска већа предметне наставе су такође донела своје планове рада и верификовала 

планове рад одељенских старешина, утврдила су распоред одвијања свих видива наставе као и 

распоред писмених и контролних задатака, анализирала су снабдевеност ученика уџбеницима и 

школким прибором, анализирала су оствареност програмских задатака, као и успех и понашање 

ученика на класификационим периодима и доносила мере за побољшање успеха, анализирала су 

сарадњу са родитељима као и обухваћеност ученика слободним активностима. 

 

6.3. Педагошки колегијум 

 

Педагошки колегијум чине: директор школе, помоћник директора, педагог, психолог и 

руководиоци стручних већа за области предмета. Од прошле школске године желимо да 

побољшамо организацију рада наше школе, па смо, у том циљу, у рад педагошког колегијума 

укључили по једног наставника из сваког издвојеног одељења. 

Педагошки колегујим је током ове школске године одржао укупно девет састанака и у 

потпуности је реализовао свој годишњи план и програм рада током првог полугодишта. Неке од 

тема којима се бавио Педагошки колегијум су: опремљеност школе наставним средствима, 

процес самовредновања, школско развојно планирање, инклузивна настава, анализа остварених 

резултата у настави, планирање ваннаставних активности школе итд. Такође током ове школске 

године на седницама Пегагошког колегијума доста је рађено на инкулизији, усвајању урађених 

индивидуално-образовних планова и давању мишљења за нове планове.  

Педагошки колегијум је битно допринео бољој организацији рада и бољој информисаности 

наставника и ученика из издвојених школа.  

 

6.4. Стручна већа сродних области  

 

Ова Већа у свом раду обједињују стручну проблематику групе сродних предмета. У 

школи су конституисана следећа Стручна већа: за разредну наставу, за стране језике, за 

друштвене науке, за природне науке и за ликовну културу, музичку културу и физичко 

васпитање. Сва већа су одржала четири саастанка на којима су разматрала проблематику везану 

за процес наставе, доносили су предлоге за опремање наставним и дидактичким средствима из 

својих области, бавила су се успостављањем хоризонталне и вертикалне корелације међу 

предметима, анализирали су појединачне извештаје о стручном усавршавању наставника и 

организовали рад на изради Анекса Школског програма у сарадњи са Активом за развој 

школског програма. 

 

 

 6.5. Школски Тимови и Активи   

 

У школи су формирани и раде следећи Тимови и Стручни Активи: Тим за заштиту 

ученика од насиља, Тим за самовредновање и вредновање рада школе, Тим за инклузивно 

образовање, Тим за стручно усавршавање, Тим за професионалну оријентацију, Тим за 

међупредметне компетенције и предузетништво, Тим за обезбеђивање квалитета и развој 

установе, Актив за развојно планирање рада школе и Актив за развој школског програма.  
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Сви Тимови и Активи своје активности реализују пратећи законске прописе и захтеве које 

школа добија од Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Посебно су ангажовани у 

овом периоду били Тим за самовредновање и вредновање рада школе, Актив за развој школског 

програма због израде новог Школског програма и Актив за развојно планирање. Потребно је 

више радити и организованије спроводити активности у оквиру Тима за професионалну 

орјентацију ученика, Тим за међупредметне компетенције и предузетништво, Тим за 

обезбеђивање квалитета и развој установе. 

 Извештаји о раду Актива за развојно планирање рада школе, Тима за самовредновање и 

вредновање рада школе и Стручног тима за инклузивно образовање дати су као посебан прилог 

овом извештају.  

 

6.6. Одељенске старешине  

 

Одељенске старешине су доследно реализовале своје Планове и програме рада који су 

донети на седницама Одељенских већа, а налазе се у Годишњем плану рада школе и успешно су 

обавили функцију организационог, административног и педагошког руководиоца одељења. 

Деловање одељенских старешина огледа се и у добром понашању ученика, малом броју 

изречених васпитно-дисциплинских мера и добром успеху ученика. Одељенске старешине су 

током ове школске године биле у сталном контакту са родитељима и ученицима преко 

друштвених апликација и мрежа, пружајући им подршку током праћења онлајн наставе и 

сналажењу у новонасталој ситуацији. Редовно су реализовани часови одељенског старешине.  

 

 6.7. Стручни сарадници  

 

По систематизацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја наша школа по 

броју одељења треба да има ангажована 3,5 стручна сарадника. У школи раде један психолог, 

два педагога са пуним радним временом и један логопед са 50% радног времена. Стручни 

сарадници су обављали послове у складу са својим плановима рада. Школски психолог и 

педагози су испитивали узроке неуспеха ученика у учењу и аномалија у понашању, предлагали 

су одељенским старешинама и наставницима мере за отклањање уочених проблема и 

непосредно су предузимали мере за отклањање уочених аномалија у успеху и понашању 

ученика. Били су ангажовани у свим школским Тимовима и координатори су Актива за школско 

развојно планирање, Стручног тима за инклузивно образовање (школски логопед), Актива за 

развој школског програма, Тима за професионалну оријентацију и Тима за самовредновање 

школе (школски педагози). 

 Стручни сарадници су ангажовани и у раду Ученичког парламента. Извештај о раду 

ученичког парламента дат је као посебан прилог. Школски психолог је и председник 

Интерресорне комисије Општине Крупањ, тако да је и због тога био посебно ангажован на раду 

са ученицима који имају потешкоћа у савлађивању наставе, као и на изради индивидуалн-

образовних планова за те ученике. Сви стручни сарадници су били носиоци посла у Тиму за 

заштиту ученика од насиља, који је у током овoг полугодишта није имао  случајеве у којима је 

била неопходна интервентна активност. Стручни сарадници су учествовали у припреми 

података за рад одељенских већа, стручних већа, у раду школског одбора и педагошког 

колегијума.  
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 Захваљујући повећаном броју извршилаца стручни сарадници су сада у могућности и да 

редовно посећују издвојене осморазредне школе, што је у овом периоду и рађено по распореду 

истакнутом у холу школе. 

 

6.8. Школски библиотекар 

 

И ове школске године по новој систематизацији Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја, школа има право на 1,50 библиотекара у норма сатима. У овој школској 

години је ангажовано три радника који обављају послове библиотекара. 

 

Подела задужења у библиотеци за школску 2020/2021. годину: 

Драгица Зељић 80 % 

Мирјана Шереметов 45% 

Вида Прокопић 25% 

Гордана Ђукановић – библиотечка секција 

Библиотекари су се по Плану рада библиотеке бавили сређивањем и обрађивањем 

библиотечке грађе, пописивањем новопристиглих књига и часописа, издавањем књига 

ученицима, издавањем стручне литературе, часописа, наставних средстава и дидактичког 

материјала, присуствовањем седницама Наставничког већа као и седницама Актива и Секција. 

Такође, све време се радило на развијању читалачких способности ученика, на упознавању 

ученика са књижним фондом и правилима рада у библиотеци, на анимирању ученика за 

коришћење књижног фонда. 

Због недостатка финансијских средстава ове школске године је купљено свега 11 наслова 

(26 библиотечких јединица), а Библиотека ,,Политика“ Крупањ је поклонила школској 

библиотеци стотинак наслова и од појединих издавачких кућа су стигли промотивни примерци 

уџбеника (Вулкан знање, Едука, Нови Логос, Klett, Фреска). 

Ученици су били заинтересовани за читање књига, како обавезне домаће и школске 

лектире, тако и књига по сопственом избору. Веће интересовање су показали ученици млађих 

разреда. 

Библиотекари су водили уредну евиденцију о узимању и враћању наставних средстава 

као и евиденцију позајмљених књига од стране ученика и наставника.  

Библиотека је за разлику од претходних година радила само у једној смени у времену од 07 

часова до 13 часова. 

Почетком школске године је у Лозници, у Библиотеци Вуковог завичаја, одржана обука 

за рад у МБС бази. Обуци је присуствовала Мирјана Шереметов.  

После обуке за рад у МБС бази, на предлог саветника за библиотечке послове, Небојше Цвејића, 

у нашој школи је започета ревизија библиотечке грађе. 

Ове школске године је први пут урађена потпуна ревизија библиотечке грађе. Именована је 

комисија у саставу: 

Мирјана Шереметов, председник комисије 

Вида Прокопић, члан и 

Драгица Зељић, члан.  

Ревизији је претходило естетско уређење библиотечког простора. Библиотека је окречена, 

дотрајале полице за књиге су замењене новим, неупотребљиве полице и ормари су изнети, а 
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полице које су остале су префарбане. Изношењем непотребних ствари добијено је много више 

корисног простора и светлости. 

Ревизија је редован библиотечки посао, али потпуна ревизија која подразумева 

систематски преглед инвентарисаног библиотечког материјала у циљу утврђивања стварног 

стања библиотечке грађе у односу на стање регистровано у материјалним документима – 

књигама инвентара, никада до сада није рађена. Након извршене детаљне провере целокупног 

фонда у школској библиотеци, а то је око 17000 публикација, прецизно је утврђено стање фонда, 

а уједно је проверена и његова садржина. Сачињене су листе предлога за расход по четири 

основа: библиотечке јединице које нису нађене на лицу места, невраћене јединице библиотечке 

грађе, дотрајале и неупотребљиве јединице и неактуелне јединице. Део књижног фонда је послат 

у издвојене школе, а све је забележено у Књизи инвентара монографских публикација. 

Комплетан извештај о ревизији се налази у школској библиотеци. 

Од ове школске године раде се нове анкете о библиотечком пословању. Анкете за МБС 

базу за 2019. и 2020. годину је урадила Мирјана Шереметов. Анкете се попуњавају у новом, 

онлајн формату. Анкете су и одштампане и налазе се у школској библиотеци. 

 

 

 

 
 

 

 

 6.9. Помоћник директора  

 

На основу Правилника Министарства просвете, науке и технолошког развоја школа има 

право на 145 % помоћника директора. На овим пословима ангажована су два наставника у 

матичној школи са по 50% норме и три наставника у издвојеним осморазредним школама. 
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 Помоћник директора у матичној школи је:  

• обављао оргнизационе, аналитичко-извештајне и стручно-педагошке послове у 

складу са својим планом рада,  

• вршио редовне консултативне и инструктивне разговоре са наставницима, 

ученицима и родитељима и посећује наставу,  

• обављао послове везано за организацију рада у школи, о раду помоћно-техничког 

особља и одржавању школских објеката и опреме.  

• обављао послове везано за набавку и дистрибуциу уџбеника за целу школу,  

• редовно ажурирао податаке у оквиру Јединственог информационог система 

просвете (ЈИСП),  

• у току школске године на недељном и месечном нивоу је вршено праћење броја 

оболелих вирусом COVID-19. Извештају су прослеђивани путем ИС Доситеј. 

• овављао послове кординатора и заменика директора у оквиру електронског 

дневника (есДневник)  

• овлашћен за приступ Порталу Централног регистра обавезног социјалног 

осигурања 

• овлашћен за приступ Регистру запослених Централног региста ОСО 

• у оквиру апликације „Канцеларко“ вршенаје дистрибуција платних листића 

запослених, 

• у сарадњи са правном службом ообавља послове објавиљавња огласа на Порталу 

јавних набавки, 

• обављао посове администатора сајта www.krupanj.edu.rs 

• обављао послове израде распореда часова за други циклус основног образовања у 

матичној школи и издвојеним одељењима у Костајнику, Красави и Дворској. 

• организовао распоред дежурства наставника,  

• обављао послове израде четрдесеточасовне радне недеље.  

• учествовао у реализацији пројекта „Сачувајмо здравље наше деце“ Фондација 

Њ.К.В. Принцеза Катарина. Пројектом су обезбеђени држачи за убрусе и држачи 

спреја за прање руку. Наведена опрема је постављена у матичној школи и свим 

издвојеним одељењима и доступна за коришћење свим ученицима. Пројектом су 

обезбеђени ролне убруса и кетриџи спреја за прање руку за прво пуњење.  

•  активно учествовао у сарадњи са Министарства трговине, туризма и 

телекомуникација у вези са реализацијом капиталног пројекта „ Развој 

информационо-комуникационе инфраструктуре у установама образовања – 

Повезане школе – фаза 3 “. Пројектом је предвиђена изградња бежичне локалне 

рачунарске мреже у школама у Костајнику, Красави и Дворској. У оквиру пројекта 

интернет је уведен у ИО у Богоштици и Церови. 

• присуствовао на обуци стручног усавршавања на тему „Обука директора и 

наставника за пружање подршке школама у процесу самовредновања“ 

Помоћници директора у издвојеним осморазредним школама брину о комплетној 

организацији рада свако у својој школи, што изузев одвијања наставних и ваннаставних 
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активности, обухвата и рад кухиње, рад техничког особља и бригу о одржавању објеката и 

опреме.  

 

6.10. Органи управљања 

 

Седнице Школског одбор и Савета родитеља су делимично реализоване и сарадња са 

њима је била изузетно добра, што доприноси ефикаснијем раду.  

Школски одбор, као орган управљања радом установе, бавио се законом предвиђеним 

пословима из своје надлежности. 

 На плану укључивања у рад  органа управљања школе, директор се ангажовао и конструктивно 

учествовао у раду Школског одбора на свим одржаним седницама. Школски одбор је одржао 

укупно дванаест седница ове школске 2020/21. године, што је више од онога како је планирано 

годишњим планом рада школе. Четири седнице одржане су у првом полугодишту, а осам 

седница у другом полугодишту. На седницама су верификовани мандати новим члановима 

Школског одбора, именовани су чланови Стручног актива за развојно планирање, усвојени су 

извештаји о раду школе и раду директора за прошлу школску годину, разматран је и усвојен 

Годишњи план рада за школску 2020/21. Годину. Разматране су и усвојене Одлуке о измени 

финансијског плана школе и Плана јавних набавки и донете су одлуке о попису имовине и 

инвентара као и именовању Комисије за попис. Током другог полугодишта разматрана је и 

донета Одлука о измени и допуни Статута ОШ „Боривоје Ж. Милојевић“ Крупањ. Такође је 

донета одлука о покретању поступка верфикације ОШ „Боривоје Ж. Милојевић“ Крупањ.  

 У јуну је усвојен нов Школски програм за први и други циклус основног образовања и 

васпитања за период 2021/22 – 2024/25 годину. 

Рад  Школског одбора одликовала је  изузетна ефикасност и међусобно разумевање. За 

резултате које је школа постигла велике заслуге припадају управо овом органу. Школски одбор 

на својим седницама бавио се актуелним питањима из живота школе као и раније утврђеним 

питањима предвиђеним Годишњим планом рада. Извештавање директора о свом раду и о раду 

установе органу управљања је у складу са ЗОСОВ, на крају првог полугодишта школске 2020/21. 

Године. 

Савет родитеља школе је одржао једну седницу током школске 2020/21. године  на којој 

се радило по усвојеном Годишњем плану рада Савета родитеља који је саставни део Годишњег 

плана рада школе. На првом састанку Савета родитеља усвојен је и програм рада Савета 

родитеља и родитељи су упознати са Оперативним планом Основне школе за организацију и 

реализацију образовно-васпитног рада по посебном програму за рад у условима пандемије 

висуса Covid-19. Разматран је Годишњи план рада школе за школску 2020/21. Годину. На 

састанку Савета родитеља је разматран Извештај о раду и резултатима рада школе за прошлу 

школску годину, Извештај о раду директора за прошлу школску годину као и  Извештај о 

обављеном самовредновању за прошлу школску годину. 

Извештај о раду Савета родитеља дат је као прилог овом извештају. 

 

Крупањ, август 2021.                                                                Директор 

                                                                                              

                                                                                                   Драган Благојевић      
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ПРИЛОЗИ: 

 

1. Табеларни прикази реализације програмских садржаја, ангажовања, успеха и 

понашања ученика за школску 2020/21. Годину 

 

2. Списак наставника за 2020/21. годину 

 

3. Извештај о раду Стручног тима за инклузивно образовање  

 

4. Извештај о раду Актива за развојно планирање 

 

5. Извештај о раду Тима за самовредновање 

 

6. Извештај о раду Ученичког парламента 

 

7. Извештај о раду Савета родитеља 

 
 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА 

ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 

 

 

Стручни тим за инклузивно образовање (СТИО тим) је у школској 2020/21. години 

одржао је три састанка на нивоу целе школе. Наставници који раде са ученицима укљученим у 

инклузивно образовање тј. они који раде по Индивидуалним образовним плановима (ИОП) своје 

састанке су одржавали по потреби. 

На састанцима школског СТИО тима радило се по Плану рада тима за школску 2020/21. 

годину.  

Сви састанци СТИО тима одржани су online због ванредног стања у земљи изазваним 

пандемијом вируса Covid-19. На првом састанку је донет План рада, именовани су стари и нови 

чланови Тима. Договорено је да се за ученике код којих постоји посебна потреба за неким од 

специфичних видова подршке прикупе подаци како би се одредило који специфични вид 

подршке је неопходан сваком од ученика. Чланови Тима су добили извештај о раду Интересорне 

комисије општине Крупањ и упознати су са мишљењима ове комисије који се односе на ученике 

ове школе. Дати су предлози Педагошком колегијуму школе за које ученике би требало 
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израдити ИОП. На другом састанку постигнут је договор о начину евалуације ИОП-а, потом 

изврешене су све потребне припреме извештаја за упис ученика осмог разреда који раде по 

ИОП-у за упис у средње школе. На овом састанку изабран је нов координатор Тима за 

инклузивно образовање (претходни је на боловању). На трећем састанку задужени су наставници 

да ураде евалуацију ИОП-а до краја школске године, затим председник интерресорне комисије 

поднео је извештај о раду за ову школску годину, а координатор тима израдио је и представио 

годишњи извештај о раду Тима за инклузивно образовање за школску 2020/2021. годину. 

 

 

 

 

 

 

Координатор СТИО тима 

Ивана Теовановић, школски логопед  

 

 

 

3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

за школску 2020/21. годину  

 

Школски одбор је именовао Актив за развојно планирање за школску 2020/21. годину 

почетком првог полугодишта. У Актив за развојно планирање укључени су наставници, учитељи, 

стручни сарадници, представници Савета родитеља и представник из Ученичког парламента. 

Конституисан је тим који је потврдио Школски одбор, а једногласном одлуком Славица Крстић је 

изабрана за координатора тима. 

          У школској 2020/2021. године, одржано је три састанка Актива за развојно планирање. У 

току првог полугодишта одржан је један састанак  на којем је извршена  евалуација РП за школску 

2019/2020. годину по свим областима квалитета и разматрана је оствареност свих развојних 

циљева и задатака у оквиру истих. Закључено је да су задаци из развојног плана реализовани и да 

се активности у достизању свих циљева настављају и у наредним школским годинама. Извештај о 

реализацији развојног плана презентован је на Школском одбору и Наставничком већу, где су 

чланови већа упознати са реализованим активностима из развојног плана. 

      На другом састанку, који је одржан на почетку другог полугодишта, разматран је извештај о 

самовредновању и акциони план самовредновања. Координатор тима за самовредновање је 

презентовао извештај о самовредновању и акциони план самовредновања наведених области. 

Чланови   актива  су  размотрили извештај и  дискутовали о  слабије  оцењеним  стандардима, о 

њиховим  слабим и јаким  странама, као и акционом плану за унапређење  истих. Констатовано је 

да школски Развојни план садржи мере за унапређење  наведених стандарда и индикатора и да се 

константно ради на њиховом унапређивању. Закључено је да се су се поједини стандарди и  
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индикатори слабије развијали због новонастале епидемиолошке ситуације због пандемије 

вируса,па се многе активности нису могле реализовати због поштовања прописаних мера. На  

састанку је договорено о начину евалуације РП и подељена су задужења за евалуацију по 

областима. 

      На трећем састанку презентована је евалуација РП по областима, за школску 2020/2021. 

годину. Констатовано је  да  се  континуирано  ради  на  реализацији  свих  предвиђених  циљева. 

Услед новонастале епидемиолошке  ситуације,  и  условима у којима  је  школа  радила, неки од  

циљева су  реализовани  делимично и  њихова  реализација  се  преноси  у  наредни период. 

Координатор Актив ће презентовати евалуацију РП на Школском одбору, Наставничком већу  и  

Савету  родитеља у  наредној школској години. 

 

                                                                                                             Руководилац Актива за РП 

                                                                                                         Славица Крстић 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. 

ГОДИНУ 

 

 

Директор школе именовао је Тим за самовредновање за школску 2020/21. годину 

почетком првог полугодишта. У Тим за самовредновање укључени су директор, наставници, 

учитељи, стручни сарадници, представник Савета родитеља, представник Школског одбора и 

представник Ученичког парламента. 

Тим за самовредновање одржао је четири састанка од септембра 2020. до јуна 2021. 

године. Договор Тима за самовредновање је да се током првог полугодишта школске 2020/21. 

Године заврши вредновање области ЕТОС.  

Изабрана област самовредновања за друго полугодиште је ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА.  

Током ове школске године реализиване су активности предвиђене Годишњим планом 

рада Тима: 

 

1. Формирање Тима и избор координатора 

2. Избор области самовредновања 

3. Проучавање изабране области (упознавање са стандардима и индикаторима) и 

припрема потребног материјала за прикупљање података (упитници) 

4. Прављење упитника за испитивање мишљења наставника, родитеља и ученика 

5. Анализа добијених резултата 

6. Писање извештаја вредноване области 

7. Израда акционог плана за превазилажење уочених слабости 
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8. Сарадња са Активом за развојно планирање 

 

Тим за самовредновање и вредновање квалитета рада школе је током првог полугодишта 

урадио извештај о вредновању области ЕТОС као и целокупно прикупљање података, израду 

упитника и анализу добијених резултата. У другом полугодишту је извршено целокупно 

прикупљање података, израда упитника, анализа добијених резултата као и писање извештаја о 

вредновању области ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА. Након тога урађен је и акциони план. 

Извештаји о извршеном самовредновању обе области презентовани су Педагошком колегијуму, 

Наставничком већу и Школском одбору. Наредне школске године потребно је поднети Извештај 

о самовредновању и Савету родитеља.  Акципони планови за вредноване области ЕТОС И 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА биће саставни део одишњег плана рада за школску 2021/22. Годину.  

 

 

                                                                  Координатор  

                                                                 Јована Деспотовић 

                                                                Стручни сарадник - педагог 

 

 

 

 

5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА  

школска 2020/21. година 

 

 Ученички Парламент формиран је током септембра 2020. године и чине га по два 

представника ученика свих одељења седмог и осмог разреда. Укупан број ученика, чланова 

парламента је 26.  

 

Ученички парламента је на првој конститутивној седници усвојио годишњи план рада, 

који се током првог полугодишта ове школске године делимично реализовао због 

епидемиолошке ситуације. Изабран је председник, заменик и записничар Ученичког парламента 

као и  чланови Ученичког парламента за рад у Сручним Активима, Тимовима и Школском 

одбору школе. Разматран је Извештај о раду и резултатима рада школе за претходну школску 

годину и разговарано је о припремема за дечију недељу.  

Планиране активност као што су обележавање Дана борбе против сиде, Дан толеранције, 

Светски дан детета нису реализоване због немогућности окупљања деце на различитим 

радионицама које није било могуће организовати због епидемиолошке ситуације.  

Ове године, у оквиру обележавања Дечје недеље, није организован традициопнални 

турнир са наставницима у фудбалу/кошарци. Такође није реализована ни традиционална 

радионица прављења новогодишњег накита са ученицима који раде по ИОП-у. Трудићемо се да 

ове активности у измењеном облику реализујемо у другом полугодишту уколико то ситуација 

буде дозвољавала. 

Ученички парламент одржао је две редовне седнице у току првог полугодишта и две 

редовне седнице током другог полугодишта ове школске године. Укупно четири седнице за ову 

школску годину које су реализоване у школи.  



41 

 

 И ове школске године подржавамо акцију “Чеп за хендикеп”. У нашој школи се 

прикупљају пластични чепови који се даље шаљу Удружењу “Чеп за хендикеп” у циљу пружања 

помоћи особама са инвалидитетом. Значај ове хуманитарне акције огледа се у развијању 

еколошке свести код деце, како би од малих ногу стекли навику да сваки отпад може да се 

рециклира и касније обради и поново изради нов производ. Овом акцијом такође развија се 

хуманост код ученика јер се упознају са проблемима и потребама особа са инвалидитетом као и 

значај сакупљања пластичног отпада кроз креативност и уметност за рециклажу и њен даљи 

процес.  

Наставници који подржавају рад Ученичког парламента су: Марија Цветиновић, Дарко 

Тадић, Јована Деспотовић – стручни сарадник, Слађана Тешић – стручни сарадник који су 

пружили значајну помоћ ученицима у раду. 

Школски педагог 

Јована Деспотовић 

 

 

 

 

 

 

6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА 

 
 Од почетка школске 2020/21. године Савет родитеља је у току ове школске године одржао 

једну седницу. 

 
Прва седница је одржана 02.10.2020. године 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

1. Конституисање савета родитеља и избор Комисија Савета родитеља 

2. Усвајање програма рада Савета родитеља 

3. Планирање мера о спречавању ширења епидемије заразне болести и информација о 

припремљености школе за школску 2020/21. годину 

4. Осигурање ученика 

5. Разматрање Извештаја о раду и резултатима рада школе за 2019/20. Годину  

6. Извештај о раду директора школе за школску 2019/20. годину 

7. Разматрање Извештаја о обављеном самовредновању у предходној школској години 

8. Разматрање Годишњег плана рада школе за 2020/21. годину 

9. Избор представника савета родитеља за Тим за самовредновање 

10. Избор представника Савета родитеља за Школски одбор 

 

 
Председник Савета родитеља 

Ђорђе Дамњановић 
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