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AhpeKTop ruKo.ne.
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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
 

 

 

Пун назив школе Основна школа  „Боривоје Ж. Милојевић“ 

Адреса Радничка 5 

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: 
 

810 
 

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: 

        

 У овoj школској години ПРВА  смена  у Матичној школи и 

ПРВА смена у осталим школама 
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РЕЧ ДИРЕКТОРА 
 

На десној обали реке Богоштице, а испод брда Ђулима, у једном од најмирнијих, најлепших 

и најзеленијих делова варошице Крупањ, налази се Основна школа „Боривоје Ж. Милојевић“.  

 Име је добила по Боривоју Ж. Милојевићу, познатом и у свету признатом географу, 

антропогеографу, регионалном географу, професору универзитета, почасном доктору 

универзитета у Греноблу и Прагу, члану САНУ, који је учио основну школу у Крупњу од 1892. до 

1896. године. Прва школа у Крупњу отворена је 1837. године и била смештена у приватној кући. 

Школу је похађао 21 ученик из свих села Рађевине. Први помен о зидању школе у Крупњу налазио 

се у Акту окружног начелства „Попечитељству просвете“ од 7. новембра 1858. године. 

 Непосредно после рата 1946/47. саграђена је нова школа  која  је тада била  највећи и 

најлепши објекат у Крупњу. Имала је своју башту – економију. На плацу баште урађен је 

пчеларник који je  могао да прими десет  друштава, живинарник, ЗОО кутак са птичарником, 

цвећара  и акваријум. Школа је проглашена за ОГЛЕДНУ 04.10.1959.године. За постигнуте 

резултате у образовању школа је 1968. године добила значајно републичко признање, награду „25. 

мај“. Од 01.10.1993. школа носи име „Боривоје Ж. Милојевић“. ОШ ,, Боривоје Ж. Милојевић“ у 

свом саставу садржи три издвојена осморазредна одељења (Костајник, Красава и Дворска) и седам 

издвојених четвороразредних одељења (Шљивова, Церова, Ликодра, Толисавац, Богоштица, 

Брштица и Лазе). 

 Школска зграда у Крупњу је стара 35 година и одликује се лепим изгледом и 

функционалном унутрашњошћу. Димензије учионица су у складу са педагошким нормативима. 

Матична школа у Крупњу је релативно нова, савремена школска зграда из 1985. године са 5491m2 

распоређених на 2 нивоа. То је лепа и функционална зграда са пространим двориштем. 

Унутрашњост школе има 16 учионица, 9 кабинета, кухињу, трпезарију, зубну амбуланту, 

библиотеку, канцеларије за наставнике и директора, стручне сараднике и административно 

особље, архивски тавански простор, неколико улаза и  више тоалета. У издвојеним школама 

ситуација је прилично различита у погледу опремљености школа и услова за наставу. 

Четвороразредне школе у Шљивови, Богоштици, Церови, Толисавцу, Брштици и Ликодри су у 

добром стању, док су осморазредне школе и школа на Лазама доста старе и неопходна им је 

обнова. Хитна обнова је посебно неопходна  школи у Костајнику.  

Школа користи Спортску халу која је у власништву града, тако да су у Матичној школи 

изванредни услови за наставу физичког васпитања. У осморазредним школама  постоје  нека врста 

учионица опремљених за наставу физичког васпитања, а четвороразредне школе ову наставу 

изводе у складу са условима у којима раде.  
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 Захваљујући залагању наставника и деце зграда и данас изгледа лепо и ново, 

двориште се одржава, ученици не оштећују намерно школску имовину, тако да многи који виде 

школску зграду кажу да имамо нову школу. Школа је добила ново лице после мајских поплава 

2014. године када је промењена комплетна столарија и у већој мери обновљен намештај. У 

Матичној школи намештај је у већој мери  обновљен захваљујући донацијама, а и пројектима које 

раде запослени, док је у већини издвојених одељења намештај, углавном,старијег датума, али је 

употребљив.Трудили смо се да искористимо сваку могућност да кроз разне пројекте поправимо 

услове живота и рада у школи.  

Међу првима смо се 2004. укључили у Школско развојно планирање. У оквиру Школског 

развојног плана урађен је пројекат под називом „Да исте шансе свима дамо, да се боље упознамо 

и више знамо“. Тада су добијена значајна средства која су утрошена за стручно усавршавање 

наставника, набавку прве информатичке опреме за школе по селима и набавку образовних 

софтвера. Информатичка опрема је од тада стално допуњавана и мењана, тако да данас у Матичној 

школи готово да и немамо учионицу без опреме.Такође,све издвојене школе су покривене 

информатичком опремом, тако да можемо рећи да идемо у корак са трендом дигитализације у 

образовању.       

Најновији реализован пројекат је комплетно опремање 4 учионице које укључује дигиталне 

и беле табле, информатичку опрему и комплетан намештај. Од школске 2017/18.год. и последњих 

година улаже се доста у куповину наставних средстава и опремање кабинета. Дигиталне учионице 

су у функцији у Матичној и издвојеним осморазредним школама, док учитељи у 

четвороразредним школама имају лап-топ рачунаре са пројекторима. Школа је опремљена 

рачунарима и за све неопходне административне и остале ваннаставне потребе.Оно што је битно 

истаћи је и да ,од школске 2017/18.год.,у Матичној школи ради и Издвојено одељење Основне 

музичке школе,,Вук Караџић“ из Лознице. 
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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 среду,  01. септембра, а завршило се у четвртак 30. 

децембра. Дан школе је био 22. децембра 2021. године,али због епидемиолошке ситуације није 

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

наставнике.  

                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 15. новембра до 30.децембра (други класификациони период). Јесењи распуст трајао је од 08. 

до 14. новембра.По календару Министарства просвете  планирано је да распуст траје три радна 

дана , али због неповољне епидемиолошке ситуације је продужен два дана, тако да се  није радило 

свих пет радних дана. 

 Након великих снежних падавина које су изазвале проблеме на коловозу у целој Општини, 

као и околним местима, Штаб за ванредне ситуације Општине Крупањ донео је одлуку  да  све 

основне школе  и средња школа на територији наше Општине не раде три дана, 13.,14. и 15. 

децембра. Понедељак, 13. децембар је у Матичној школи био радан због доласка запослених и 

малог броја деце у школу,а наредна два дана није реализована настава.У издвојеним одељењима 
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настава није реализована три радна дана. Часови су накнадно реализовани по утврђеном 

распореду надокнаде часова који је одобрен од стране Школске управе Ваљево.  

Зимски распуст ове школске године је почео у петак, 31. децембра а завршио се у недељу 

23. јануара.   

Директор је донео одлуку да се због неповољне епидемиолошке ситуације прослава Нове 

године у школи за ученике не реализује.  

Друго полугодиште почело је 24.01.2022. године.Током другог полугодишта рад и 

оцењивање ученика су вредновани у два класификациона периода, и то од 24. јануара до 21. 

априла (трећи класификациони период),и од 04. маја до 24. јуна (четврти класификациони 

период). Пролећни распуст који је обухватио ускршње и првомајске празнике трајао је од 22.04. 

2022. до 03.05.2022. године. Завршни испит реализован је 27.,28. и 29. јуна у Матичној школи у 

Крупњу.  

 

2.3. Организационе припреме и услови рада 

 

Школска 2021/22.година почела је на време 01.09.2021.године. Циљеви и задаци 

образовно-васпитног рада школе за школску 2021/22. годину утврђени су и оперативно разрађени 

Годишњим планом рада школе. 

          Благовремено су извршене све организационе припреме за почетак школске 2021/22. године, 

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

и све остале активности које је било неопходно извести како би се школска година одвијала без 

икаквих проблема и уз поштовање свих прописаних ,епидемиолошких мера.  

         Годишњи план рада школе као и Извештај о раду и резултатима школе у претходној 

школској години и Извештај о раду директора школе усвојени су на седници Школског одбора 

08.09.2021. године.  

        Образовно-васпитни рад реализовало је 93 наставника и то: у разредној настави 32 

наставника, у предметној настави 60 наставника и један учитељ у продуженом боравку. 

         Пред почетак ове школске године и током школске године реализоване су следеће 

активности: 

У Матичној школи у урађено је много по питању замене електричних инсталација,а такође 

обновљено је централно степениште испред главног улаза. 

Реализован је пројекат изградње кишне канализације у дворишту Матичне школе у износу 

од 499.924.80 динара 

С обзиром да је котларница Матичне школе  у веома лошем стању,пред почетак сваке 

сезоне грејања врши се озбиљан и детаљан ремонт.  

У издвојеном осморазредном одељењу у Красави замењена је стара пећ за централно 

грејање новом, а вредност инвестиције је 628.028 динара. 

У издвојеном одељењу Лазе замењена је електрична инсталација у износу од 200.000 

динара.  

У овом периоду, у сарадњи са Општином Крупањ, извршене су све припреме и одобрено 

је 12.400.000 динара у буџету за доградњу 200 метара квадратних на новој школи у Костајнику 

како би добили додатни простор и решили вишегодишњи проблем ове школе ,што је тренутно  и 

наш највећи проблем. План је да се до септембра 2022. године сви радови заврше и ученици који 
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сад силом прилика наставу  похађају  у две смене, од почетка следеће школске године крену у 

уобичајен једносменски рад.  

       У другом полугодишту главни посао је био  изградња објекта основне школе у Костајнику. 

Радови су почели у јуну и до септембра 2022.године саграђена је школа и стављена под кров. 

Радови су настављени и након тога,а имајући у виду да се ради о крупном инвестиционом захвату, 

изградња новог објекта у површини 200 м2 и реконструкцији постојећег објекта површине 200 м2, 

радови ће трајати још неко време.  

 Из тих разлога ,у разговору са представницима Савета родитеља, Општине Крупањ и 

представницима Министарства просвете, науке и технолошког развоја предложићемо да ученици 

до завршетка радова наставу у новој школској години наставе у најближем објекту, школе у 

издвојеном одељењу у Брштици или у Матичној школи у Крупњу.  

 У Матичној школи у Крупњу извршена је реорганизација и преграђивање кабинета 

информатике како би ПУ „Наша радост“ обезбедили и уступили простор,који им је неопходан,за 

организовање припремног,предшколског програма.У новије време у Матичној школи 

организован је и продужени боравак,а такође и  издвојено одељење Музичке школе.Такође,у 

школи се налази и  Стоматолошка амбуланта која успешно функционише.Све то скупа чини да 

одличан објекат наше школе, који је недавно реконструисан и у који је  Министарство просвете 

уложило преко 200 000 еура , оправдава све инвестиције,а такође захтева и нове.У Матичној 

школи је неопходна   реконтрукција мокрих чворова и котларнице, затим асфалтирање школског 

дворишта чиме би  улови за реализацију свих активности  били побољшани.  

 У издвојеном одељењу Дворска уграђени су савремени громобрани и извршена је озбиљна 

поправка електричних инсталација,а ангажовањем наших домара решен је и дугогодишњи 

проблем школе, а то је изградња савременог мокрог чвора.  

Такође, изградњом мокрог чвора у оквиру објекта, издвојеног четвороразредног одељења у 

Толисавцу ,стављена је тачка на постојање спољних мокрих чворова у оквиру наше школе.  

 У издвојеном одељењу у Церови уграђен је нов  под у једној учионици, а  у издвојеном 

одељењу у  Шљивови  је поправљен   кров. 

 У  наредном периоду  потребно је да извршимо реконструкцију електричних инсталација 

у ИО Красава, као да  и заменимо  столарију у овој школи. Затим, потребне су  поправке на школи 

у Лазама за коју се очекивало да ће се угасити,али с обзиром да се  појављује додатан број ученика 

који ће похађати ову школу у  наредном периоду ,они  јој дају јасну перспективу и поправке су 

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

јесте учешће у пројекту „Обогаћени једносменски рад“. које спроводи Министарство просвете као 

и сагласност истог да наша школа пређе у режим једносменског рада.  

Министарство просвете, науке и технолошког развоја почело је од 2019/2020. године 

реализацију пилот пројекта „Обогаћени једносменски рад“. Од  другог полугодишта школске 

2020/2021. године и у нашој школи почела  је реализација овог пројекта.  У пројекат су укључени 

ученици од првог до осмог разреда у Матичној школи. Овај пројекат ученицима омогућава да на 

занимљив начин савладају одређене вештине, добију подршку у учењу уз  сарадњу са 

наставницима.Ове школске године наша школа наставља учешће у пројекту ,,Обогаћени 

једносменски рад“ у оквиру којег се реализују активности након редовне наставе по утврђеном 

распореду активности током недеље.  

           Набавка уџбеника је завршена на време, тако да су сви ученици снабдевени неопходним 

уџбеницима.Средствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја, ове школске 

године обезбеђени су бесплатно школски уџбеници за децу која раде по индивидуалном 

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

уколико су старија браћа и сестре у систему школовања. Такође,сви ученици првог разреда добили 

су бесплатно уџбенике за први разред, након рефундације новца од стране Општине Крупањ.  

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

технолошког развоја и ове школске године у нашој школи је  радило издвојено одељење Музичке 

школе из Лознице, чију наставу похађа преко 100 ученика. 

   

Током школске године у Матичној школи  je радила  школска кухиња,као  и у издвојеним 

одељењима.  

  

2.4. Кадровски ресурси 

 
                Кадровски услови рада  одговарају нормативима о систематизацији радних места.  

У школи ради 93 наставника, 3 стручна сарадника са пуном нормом (два педагога и психолог),  

један библиотекар и 2 наставника који норму допуњавају радећи као библиотекари. У разредној 

настави ради 32 наставника – учитеља и у продуженом боравку један учитељ. У предметној 

настави  ради 60 наставника.  

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

сервирке, 5 ложача и 27 помоћних радника.  

    

Преглед укупне квалификационе структуре  запослених (у настави) у  школској 2021/22. је 

следећи : 

• 77,41 %,   наставног особља  са седмим степеном образовања   

• 21,50  %  наставног особља са шестим степеном образовања.  

• 1,07 %      наставног особља са четвртим степеном образовања 

Настава у овој школској години је била 84,50% стручно заступљена. 
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Квалификациона структура запослених 
 

 

Врста посла Степен стручне спреме Укупан број 

радника 
I II III IV V VI VII 

одржавање чистоће 26  1     27 

ложач – домар   3 2    5 

сервирка/кувар  1 2     3 

секретар школе       1 1 

шеф рачуноводства       1 1 

Референт    2    2 

разредна настава      8 24 32 

предметна настава    1  11 48 60 

Библиотекар       3 3 

школски психолог       1 1 

Педагог       2 2 

директор школе       1 1 

помоћник директора      2 3 5 

 

 

Као наставника - приправникa у школи је ове школске године ангажовано укупно два 

наставника ,а то су: 

Драгана Вукашиновић – наставница математике (ментор Александар Ракић) и Драгана Николић – 

наставница географије (ментор Зорица Петковић). Ове школске године први пут имамо 

приправника преко пројекта „Моја прва плата“,а  то  је Немања Бојанић, са завршеном средњом 

школом,ангажован  као приправник код референта за правне послове.  

 

2.5. Стручно усавршавање 

 

Током ове школске године у школи  није било организованих групних семинара за учитеље, 

наставнике, стручне сараднике и директора школе,већ је стручно усавршавање било 

индивидуално. 

Учитељица Данка Пајић организовала је обуку „Примена едукативне платформе у раду са 

ученицима у школи“. Обука је реализована уживо у школи и укупно тридесет наставника и 

учитеља је завршило ову обуку. Затим, након тога је реализована обука „Примена едукативне 

платформе у настави на даљину“.Такође,ову обуку је реализовала учитељица Данка Пајић и 21 

наставник  је завршио  обуку. 
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Стручни сарадници Јована Деспотовић и Слађана Тешић и директор школе Драган 

Благојевић завршили су информативну обуку,,Самовредновање школа помоћу Селфи 

инструмената“. Обука је конципирана тако да се чланови Селфи школског тима упознају са Селфи 

инструментом и онлајн платформом на којој школа треба да спроведе Селфи самовредновање 

током 2022. године 

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања спровело је онлајн Обуку 

запослених у основним и средњим школама за примену инструмената за самовредновање и 

процену дигиталних капацитета школе – Селфи. Обука је намењена школама које ову обуку 

нису похађале током 2019. Године,а је предвиђена Акционим планом за спровођење Стратегије 

развоја образовања и васпитања.  

Стручни сарадник Јована Деспотовић је изабрана за школског Селфи координатора и 

регистровала нашу школу за учешће.  

              

            Преко Завода за унапређивање образовања и васпитања и ове школске године реализоване 

су обуке и семинари на њиховој платформи, а то су  ,,Обука за реализацију наставе оријентисане 

ка исходима“ и ,,Дигитална учионица- дигитално компетентан наставник“ .Обуку су  завршили 

сви учитељи, наставници и стручни сарадници који нису прошли ове обуке у претходно 

организованим круговима реализације истих на поменутој платформи.  

         

          У септембру 2021. године  Завод за унапређивање образовања и васпитања је организовао 

„Програм обуке наставника разредне наставе за предмет дигитални свет 1“ и „Програм обуке 

наставника разредне наставе за предмет дигитални свет 2“ коју су завршили сви учитељи који 

реализују наставу у првом и другом разреду. Ову обуку је одобрило Министарство просвете, науке 

и технолошког развоја и била је обавезна за све учитеље који реализују наставу у првом и другом 

разреду. У нашој школи је обуку завршило укупно близу 17 учитеља.  

 

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. 

 

 

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. 

 

Учитељи и наставници наше школе током ове школске године присуствовали су великом броју 

акредитованих вебинара који су били организовани од стране издавачке куће „Клет“, „Нови Логос“ и 

„Фреска“.  

 

У новембру је велики број учитеља учествовао на стручном скупу – вебинару „Авантура ума на 

школском часу“ који је организован од стране издавачке куће Клет.  
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У децембру је велики број учитеља и наставника путем интернета учествовало на стручном скупу 

„Са стручњацима на вези 2 – безбедно током пандемије“ који је реализован од стране Савеза учитеља 

Републике Србије.  

 

У јануару је неколико учитеља учествовало на онлајн предавању под називом „ 3 д технологија у 

вртићима, основним и средњим школа“ у организацији Стем зборница.  

 

У марту учитељи и наставници учествовали су на неколико стручних скупова – трибина (онлајн): 

1. Комуникацијске вештине у школској арени  

2. Знати своје границе је пола добре комуникације 

3. Дигитална настава – корак напре или назад  

 

Од прошле 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. У оквиру едукације биле су организоване онлајн обуке за наставнике, родитеље 

и ученике.  

 

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 четири 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. 

3. Обука за запослене у предшколским установама - Стварање сигурне и подстицајне средине за 

развој и учење у вртићу 

4. Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и дискриминације, 

злостављања и насиља  

 

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. 

https://cuvamte.thecampster.com/course/view?id=12386
https://cuvamte.thecampster.com/course/view?id=12386
https://cuvamte.thecampster.com/course/view?id=12370
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcuvamte.thecampster.com%2Fcourse%2Fview%3Fid%3D12548&data=04%7C01%7Cnevena.galonja%40ite.gov.rs%7Cb48db21a1d674dab87d108d9b5a0c937%7Ce9869d9e5f16415689b0d51630ff7000%7C1%7C0%7C637740524443865577%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=qin4Jq1S9ge70gWwjefncBRwHpsRPemhmUQ0PFHIQuc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcuvamte.thecampster.com%2Fcourse%2Fview%3Fid%3D12548&data=04%7C01%7Cnevena.galonja%40ite.gov.rs%7Cb48db21a1d674dab87d108d9b5a0c937%7Ce9869d9e5f16415689b0d51630ff7000%7C1%7C0%7C637740524443865577%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=qin4Jq1S9ge70gWwjefncBRwHpsRPemhmUQ0PFHIQuc%3D&reserved=0
https://cuvamte.thecampster.com/login
https://cuvamte.thecampster.com/login
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Табеларни извештај о стручном усавршавању 

 

Р

.

б 

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.  Гордана 

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 
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7.  Горан 

Андрић 

 Критичко 

мишљење у 

решавању 

проблема и 

Употреба 

микробита, 40 сати. 

 

8.  Зорана Јокић Презентација уџбеника 

Енглеског језика   за 4. И 8. 

Разред ИК Нови Логос 

 Дигитални алати 

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 
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12.  Марина 

Миладинови

ћ 

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 

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 
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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, 

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 

 

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 

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 
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Дигитални алати 

и занати- 1 бод 
17.  Дарко Тадић   Здрави стилови 

живота и због 

чега су важни 

Савремени 

уџбенички 

комплет за 

ученике и 

наставнике 

 

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 
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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 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  

 

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 

 „Дигитални 

алати и занати“ 

„Између две 
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 „Едукини нови уџбеници за 

8. разред основне школе“ 

 

ватре – како 

посредовати у 

ученичком 

конфликту“ 

Дневник – 

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 
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чега су важни“ 

ИКKlett 

вебинару „Уз 

напредне опције 

е-учионице до 

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.  Јeлена 

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 

 Дигитални алати 

и занати- 1 бод 
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Презентација уџбеника за 4. 

Разред ИК Фреска 

 
27.  Биљана 

Антонић 

Презентација уџбеника за 4. 

Разред ИК Нови Логос 

Презентација уџбеника за 4. 

Разред ИК Клетт 

Презентација уџбеника за 3. 

разред основне школеВулкан 

 

1.Обука за 

запослене- 

Породично насиље 

16 сати 

 

„Кроз акцију и 

интеракцију 

подстакните 

ученичку 

мотивацију“ 

ИКKlett 

Савремени 

уџбенички 

комплет за 

ученике и 

наставнике 

Употреба Веб 

алата у  

интерактивној 

настави 

енглеског језика 
28.  Славица 

Крстић 

Презентација уџбеника за 4. 

Разред ИК Нови Логос 

Презентација уџбеника за 4. 

Разред ИК  Вулкан 

 

1.Онлајн и 

хибридна настава у 

дигиталној 

компетентној 

установи-32 сата 

 

Комуникацијске 

вештине у 

школској арени-

трибина 1 бод 

 

Извештај поднео координатор Тима за стручно усавршавање  

Весна Лазаревић 

 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 
 

3.1. Структура одељења по школама 

 

Школа Број одељења по разредима 

I II III IV I-

IV 

V VI VII VIII V-VIII I-VIII 

Крупањ 2 3 3 3 11 3 3 3 3 12 23 

Красава 1 1 1 1 3 1 1 1 1 4 7 

Костајник 1 1 1 1 3 1 1 1 1 4 7 

Дворска  1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 6 

Брштица 1 1 1 1 2 - - - - - 2 

Церова 1 1 1 1 2 - - - - - 2 
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Ликодра 1 1 1 1 2 - - - - - 2 

Шљивова 1 1 1 1 3 - - - - - 3 

Толисавац 1 - 1 1 1 - - - - - 1 

Богоштица 1 1 - - 1 - - - - - 1 

Лазе 1 1 - - 1 - - - - - 1 

Свега 12 12 11 11 31 6 6 6 6 24 55 

                                                     

 
     3.2. Ученици 

 

Број ученика по одељењима  

               Матична школа 

 

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

I-1            25 

I-2            25 

            

II-1         22 

II-2         20 

II-3         19 

 

III-1         21 

III-2         22 

III-3         21 

IV-1            24 

IV-2            22 

IV-3            22   

I р.           50 II р.        61 III р.        64 IV р.           68 

V-1           22 

V-2           23 

V-3           20 

 

VI-1        28 

VI-2        30 

VI-3        29 

 

VII-1        30 

VII-2        28 

VII-3        26 

 

VIII-1         26        

VIII-2         24 

VIII-3         26 

 

V р.        65  VI р.       87 VII р.       84 VIII р.        76 

 

Разред   

 

Укупно ученика 

 

Број одељења 

11 

12 

23 

I  -  IV              243 

V - VIII              312 

I  -  VIII              555 

                                 

 

 

                                                ИО Костајник 

 

 

Разр.      Бр.уч. Разр.    Бр.уч. 

I               06 

II              05 

III            10 

IV            06  

V             08 

VI           08 

VII          15 

VIII        10 

 

Разред   

 

Укупно ученика 
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I  -  IV              27  

V - VIII              41 

I  -  VIII              67 

 

                           Број одељења  7;  

                           Комбинација 2. и 4. разред 

 

 

 

 

 

                                             ИО Красава 

 

Разр.      Бр.уч. Разр.    Бр.уч. 

I               10 

II              04 

III            08 

IV            07  

V             10 

VI            08 

VII          05 

VIII        06 

 

Разред   

 

Укупно ученика 

I  -  IV              29 

V - VIII              29 

I  -  VIII              58 

 

                         Број одељења  7;  

                         Комбинација 1. и 2. разред 

 

 

 

 

 

 

                                                ИО Дворска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Број одељења  6;  

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

Разр.      Бр.уч. Разр.    Бр.уч. 

I                03 

II              06 

III             05 

IV             05 

V              07 

VI            04 

VII          05 

VIII         05 

 

Разред   

 

Укупно ученика 

I  -  IV              19 

V - VIII              21 

I  -  VIII              40 
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                               Издвојене четвороразредне школе 

 

Школа разр.    бр.уч. 

Брштица 

Ликодра 

Церова 

Шљивова 

Богоштица 

Толисавац 

Лазе 

I-IV          21 

I-IV          17 

I-IV          14 

I-IV          26 

I-IV          06 

I-IV          05 

 I-II          02           

                                                           

 

У школској 2021/22. години уписано је 811 ученика, што је за 34 ученика мање него што је 

завршило претходну школску годину. Ове године је  уписано два одељења првог разреда у 

матичној школи ,што је за једно одељење мање у односу на претходну школску годину. Ове 

школске године уписано је укупно 90 ученика првог разреда у целој  школи, што је за пет ученика 

мање него претходне школске године. У Матичној школи у Крупњу укупно четири одељења осмог 

разреда је завршило школу, а уписана су само  два одељења првог разреда у чему се огледа највећи 

број смањења броја ученика и одељења.  

 

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 којa су се одселилa. 

 

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 једној групи. Организација рада 

продуженог боравка била је усклађена са начином организације редовне наставе.  

 

 

4. УСПЕХ И ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА 
 

4.1. Успех ученика 

 

 На краку школске 2021/22.године средња оцена ученика школе је 4,06. Најниже средње 

оцене су из математике, физике, хемије, француског језика и биологије, а највеће из физичког 

васпитања, техничког образовања, ликовног васпитања и музичке културе. Претходне 

школске године, за овај период укупна средња оцена ученика школе била је 4,16.  

 

Дистрибуција општег успеха по категоријама 
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Општи успех 

 

УКУПНО 

(%) 

 

Укупан 

број 

ученика 

Одличан 44,03 317 

Врло добар 34,86 251 

Добар 20 144 

Довољан 0,83 6 

Недовољан      0,28 2 

 

 
 

 

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

 

 
4.2. Понашање ученика   

 

У току школске године понашање ученика је било добро. Примерно  владање има 796 

ученика,врло добро 8 ученикa, а добро владање има 6 ученика. Укупно изречених васпитно-

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

 

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

број оправданих изостанака по ученику је 29,82.  

 

 

 

ПРЕГЛЕД ВЛАДАЊА УЧЕНИКА 

 

Успех 

Одлични

Врло добри

Добри

Довољни

Недовољни
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РАЗ. ВАСПИТНЕ МЕРЕ ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА  
Опомена 

ОС 

Укор 

ОС 

Укор 

ОВ 

Укор

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

I - 

VIII 

15 5 1 0 796 8 6 0 - 0 

 

  

 

 

 

5.   ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 
 

 

У школској 2021/22. години у нашој школи организован је знатно мањи број ваннаставних 

активности у односу на претходне године,због поштовања прописаних епидемијских мера. 

 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 иницијативе ученика и радника школе, као и сарадње школе са 

установама и организацијама из локалне заједнице.Велики број планираних активности, 

радионица, хуманитарних акција и пројеката  није реализован због немогућности да се испоштују 

прописане мере превенције и заштите за време пандемије вируса. 

 

Првог дана школске 2021/22. године наше најмлађе ученике посетио је Црвени крст, чији 

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

Оцене из владања

Примерно

Врло добро

Добро

Задовољавајуће

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

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

  

         Због неповољне  епидемиолошке ситуације и поштовања мера за сузбијање пандемије вируса 

није одржана свечана приредба добродошлице ,коју сваке године организују учитељи заједно са 

ученицима млађих разреда  ,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, па касније у учионици 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. 

   

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. И ова Дечија недеља је прилика да подсетимо да децa треба да 

буду заштићена и срећна, да живе у подстицајном, здравом и сигурном окружењу у коме могу да 

остваре максимум својих потенцијала, а то се постиже континуираном бригом о заштити, 

унапређењу и промоцији дечијих права у којој учествују сви релевантни друштвени актери. 

Дечија недеља обележена је под слоганом „Дете је дете, да га волите и разумете“, чија инспирација 

су стихови песме ,,Дете“, нашег великог песника Љубивоја Ршумовића.У нашој школи Дечја 

недеља  обележена је прве недеље у октобру са разним активностима које су организовали 

учитељи и наставници са ученицима.  

 

 
 

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

злостављања и занемаривања након чега су  рађене радионице из пројекта „Учионица без 
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насилништва“,као на пример: „Како научити ученике да хвале једни друге“ и „Заклетва одељења“. 

Такође, наком упознавања са Протоколом, сву ученици су упознати и са платформом „Чувам те“, 

где смо заједно са њима пролазили обуке за ученике и радили тестове.  

 

Током првог полугодишта ове школске године наставници физичког васпитања, у сарадњи 

са Спортским савезом Општине Крупањ,наставили су  даљу реализацију пројекта „Организација 

школских и рекреативних такмичења“.  

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. 

У октобру је организован 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.  

Након завршене обуке „Унапређивање међупредметне компетенције ученика -Одговоран 

однос према здрављу“, педагог школе Јована Зељић је ,заједно са  учитељицом Весном Лазаревић 

,реализовала  ваннаставну активност „Чувамо здравље“ са ученицима трећег разреда. Циљ ове 

активности је усвајање знања о начину и значају одржавања личне хигије, развијање и неговање 

позитивних навика за очување здравља као и развијање одговорног односа према себи и 

окружењу.  

 
 

 

Посебну пажњу посвећујемо инклузивном образовању и редовно сарађујемо 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 полугодишта ове 

школске године су нам изузетно много помогли у организовању рада са ученицима који раде по 
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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.  

Ове школске године смо 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 ИОП-у 2. У организацији Ученичког парламента и 

стручних сарадника наше школе одржана је традиционална инклузивна радионица са ученицима 

који имају сметње у развоју. Циљ ове радионице је развијање једнакости кроз тимски рад и 

заједништво. Различитост није препрека, већ могућност за стварање нових искустава, хуманости, 

солидарности и да различити можемо заједно функционисати, сарађивати и постати богатији за 

нова другарства. Деца су заједно правила новогодишњи накит којим су касније, такође заједно, 

украсили јелку у холу школе. Одлично су се забавили и још једном показали да можемо сасвим 

лепо живети заједно, а не једни поред других. 

  

 

Захваљујући разумевању локалне самоуправе у школи је ове године ангажовано три лична 

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.  



30 

 

У понедељак 27. децембра 2021. године отварањем изложбе поводом јубилеја 20 година од 

повратка верске наставе у основне и средње школе у Републици Србији, завршено је обележавање 

дана Основне школе „Боривоје Ж. Милојевић” у Крупњу. Изложба је постављена у свечаном делу 

школе и представља резултат сарадње вероучитеља и ученика. Поставка се састоји из две целине 

од којих једну чине радови ученика који су плод њихове креативности на часовима верске наставе 

током године, а други део изложбе објашњава статус верске наставе кроз историју у оквиру 

школског система у Србији..Посебан део изложбе посвећен је предстојећим нам радосним 

празницима Рођења Христовог и Савиндану; као и Светом Стефану Троношком чије се свете 

мошти налазе у нашој непосредној близини у манастиру Троноши ,а о коме деца са радошћу уче 

на часовима веронауке. 

 Историјски део поставке ове изложбе, који је плод труда и љубави вероучитеља Гвоздена 

Ненадовића, имао је за циљ да покаже како веронаука није уведена као нови предмет те школске 

2001/2002. године већ да је представљала интегрални део система образовања  од настанка 

модерне српске државе па све до 1952. године 

 

Основна школа „Боривоје Ж. Милојевић” Крупањ представља пример добре праксе 

сарадње управе школе, наставног особља и стручних сарадника са вероучитељима, а и сама 

Рађевина по речима нашег оца и владике Лаврентија, који је и сам био ученик ове школе, 

представља један од најпобожнијих крајева наше епархије. Стога и не чуди податак да од укупно 

808 ученика школе веронауку похађа 731 ученик. 

       У оквиру пилот пројекта Обогаћени једносменски рад у протеклој школској години 

реализована је  активност ,,Музика је свуда око нас“у оквиру којих  су ученици ,заједно са 

учитељицама Славицом Крстић и  Биљаном Антонић, припремили плесну тачку поводом 

новогодишњих празника и извели у холу Матичне школе.Хор, који чине ученици  који похађају 
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ову активност ,је  поводом ускршњих празника припремио песму  ,,Ускршње јутро“ у пратњи 

клавира која је  изведена   у холу  школе.  

 

Последње седмице у децембру ,у оквиру активности ,,Лепо у нама и око  нас“,ученици су 

са учитељицом Весном Лазаревић  правили честитке и украсе и организовали продајну изложбу  

у  холу Матичне школе.Средства прикупљена током изложбе су употребљена за куповину 

материјала за ликовне радионице током другог полугодишта. 

             Такође,у оквиру пилот пројекта Обогаћени једносменски рад у протеклој школској години 

реализована је активност ,,Мала школа глуме Деца деци“. У оквиру својих планираних 

активности, између осталог, припремљена је и изведена дечија позоришна представа“Бајка из 

парка“ у препуној великој сали Библиотеке „Политика“. 

  Представу су припремиле учитељице Данка Пајић  и Љиљана Ковачевић по тексту Ђурђе Лили. 

  Представа је била хуманитарног карактера и сва прикупљена средства су донирана Црвеном 

крсту Крупањ. 

   У дечијој представи представиле су нам се и две плесне групе  које су припремале учитељице 

Биљана Антонић и Славица Крстић у оквиру својих активности,, Музика је свуда око нас“, док је 

учитељица Весна Лазаревић, у оквиру активности ,,Лепо у нама и око нас“, припремила са 

ученицима рекламне плакате и сценске реквизите за представу. 

 

 



32 

 

 

 

У јуну је ,у оквиру пројекта Обогаћени једносменски рад ,,Наука је забавна“ ,реализована 

активност у холу школе на којој су ученици заједно са наставницом Јасмином Милутиновић 

изводили разне огледе за ученике четвртог разреда.  

 

И ове школске године наставили смо са подржавањем  акције ,,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. Извештај о организованим активностима у оквиру Пројекта 

„Обогаћени једносменски рад“ 

 

 Лепо у нама и око нас 

Средином септембра месеца 2021/22. школске године са реализацијом је почео пројекат 

ОЈР у оквиру кога се спроводи модел ,,Лепо у нама, лепо око нас“. 

На првом састанку модела Лепо у нама, лепо око нас са ученицима је договорено о начину 

рада. Ученицима су презентоване неке од планираних активности, али и дата слобода да они 

предложе шта би желели да раде на радионицама. На основу тога направљен је план за прво 

полугодиште. 

 Циљ aктивности ,,Лепо у нама и око нас” је развијање ликовних стваралачких способности 

ученика, љубави према визуелним уметностима, стицање знања из ове области, богаћење знања о 

културном наслеђу и развијање естетског става, постицање младих 

талената  њиховог  истраживачког рада и критичког мишљења .Реализацијом ових активности 

ученици ће јачати следеће компетенције: комуникацију на матерњем језику, учење учења, 

друштвене и грађанске компетенције, осећај за иницијативу и предузетништво, културолошку 

освећеност и изражавање. Ученици су имали задатак да себе представе потпицом, да направе свој 

знак коришћењем различитих материјала-цртање , колаж папир и сл. 

Током месеца октобра ученици су се бавили јесењим плодовима: цртали су, правили слике 

од јесењег лишћа, јесењих плодова, правили ритмичке инструменте… 

У новембру ученици су упознати са витражом. Након презентације о историји ове технике 

и примени уследила је израда радова. 

Месец децембар су посветили новогодишњим празницима и радионице су реализоване у 

празничном духу. Учесници радионица су правили новогодишње честитке и новогодишње украсе. 

Последње седмице месеца децембра припремили су честитке и украсе и организовали 

продајну изложбу. Средства прикупљена током изложбе су употребљена за куповину материјала 

за ликовне радионице током другог полугодишта. 
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 Музика је свуда око нас 

Током  школске 2021/2022.године , активности предвиђене овим пројектом  су реализоване 

два пута  у  току седмице. У датим активностима учествовало је двадесет девет ученика од првог 

до четвртог разреда, који су показали велику заинтересованост за певање, играње и друге музичке 

активности .  

Кроз разне  активности  ученици  су се  релаксирали  након наставног дана  и 

развијали  музичке способности, као и вокални, плесни  и играчки потенцијал. Певали су у хору 

дечје песме, правили музичке инструменте, играли ,,Музичке столице“, учили кореографије 

за  музичке игре ,,Ивин  денс“, и ,,Софија“. Рад се  одвијао  у учионици, а  понекад  у  холу  школе 

где  се  налази  бина на  којој  су  ученици  увежбавали  кореографије плесних игара, као и хорско 

певање. Такође  су, поводом Нове године, припремили  кореографију  за  песму ,,Звончићи“ 

која  су извели у холу школе. Хор, који чине ученици  који похађају ову активност ,је  поводом 

ускршњих празника припремио песму  ,,Ускршње јутро“ у пратњи клавира која је  изведена   у 

холу  школе.  Током свих реализованих активности деца су била веома заинтересована, активна и 

креативна. 

 

 

Моја радионица 

Активност „Моја радионица“ 

    Циљ радионице је да се ученици упознају са разним врстама лако обрадивих материјала и алата 

за обраду материјала. Кроз разне активности ученици су развијали своју креативност и уметничке 

склоности.Током активности ученици су користили пирографију. Пирографија је техника 

украшавања дрвета врелим предметима. За пирографију је коришћен гасни пирограф марке 

Дремел. 

Алгоритам реализације украса пирографом је: 

идеја (проналажење разних примера на интернету или непосредној околини) 

припрема подлоге од дрвета 

преношење цртежа на подлогу 

израда цртежа пирографом 

заштита дрвета – лакирање 

 

Школско позориштанце 

Циљ активности „Школско позориштанце“ у оквиру обогаћеног једносменског рада је да 

подстакне ученике да изразе своју креативност и машту. У оквиру ове секције радиле су  се 

следеће вежбе: 

-вежбе дикције (брзалице, говорна интонација, дељење реченица  на слогове, правилно дисање 

током говора, контрола даха, правилно изражавање) 

-вежбе концентрације (изграђивање индивидуалног и колективног фокуса пажње кроз говор и 

покрет, као и вежбе памћења) 

-вежбе запажања (освешћивањеи употреба чула вида, слуха, мириса, додира; сналажење у 

простору) 

-вежбе поверења (колективне вежбе емоција и физичких препрека које имају за циљ да схватимо 

важност сваког појединца унутар групе и јачање самопоуздања) 
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Поред креативног учинка који оставља на ученике, овај вид радионица помаже и у свакодневном 

животу. Ученици јасно изражавају своје мисли и жеље, постају слободнији, позитивнији, са више 

самопоуздања и без емотивнихзадршки. 

 

Мала школа глуме 

Мала школа глуме „Деца деци“ основана је пре пет година као продужницу драмске секције 

ученика нижих разреда. Настала је из  потребе и жеље деце, а и њихових родитеља,  да се поред 

спорта у малој средини као што је Крупањ, малишани баве и културним  активностима, а у исто 

време друже и квалитетније проводе своје слободно време и задовоље потребе за јавним наступом. 

Преласком наше школе на Обогаћени једносменски рад  Мала школа глуме „Деца деци“ 

само је наставила своје активности, с тим што је њен рад проширен и на луткарске предтаве и 

израду лутака. У ову активност укључено је 24 ученика. Деца трећег и четвртог разреда која 

похађају малу школу глуме су наши стари чланови, а имамо и нове међу ученицима првог и другог 

разреда. Искуства старије деце су нам драгоцена и доста се ослањамо на вршњачко учење. 

 У току је припрема две представе „Бајка из парка“ и луткарска представа „Ко је крив“. 

Новчана средстава за израду лутака, костима и сцене обезбеђен је   из буџета Друштва учитеља 

Рађевине, пројектом за финасирање удружења код Општине Крупањ. Такође, настављена је   

сарадња са Библиотеком „Политика“, која је у каснијим фазама припреме представе омогућавала 

пробе у њиховим просторијама и  на великој сцени. Сарадња се одвија и  са Црвеним крстом, тако 

што све представе имају хуманитарни карактер и сав новац од представа се уплаћује Црвеном 

крсту. 

Пролазећи кроз програм драмских радионица ученици раде на следећим задацима: 

Гледање представа 

Одлазак у позориште; 

Одабир текст 

Проучавње текста (анализа ликова, тема, идејна порука) 

Подела улога ; 

Израда лутака за луткарску представу 

Читалачке пробе; 

Распоредне пробе( груписање лица и ствари); 

Распоредне пробе (вежбе покрета и гестова); 

Распоредне пробе (сценске радње); 

Распоредне пробе: вежбе ритма и темпа; 

Распоредне пробе: костими и маске; 

Генерална проба; 

 

Наука је забавна 

У току школске 2021/2022. године, реализована је обогаћена настава под називом ,,Наука 

је забавна“. У овој активности учествовало је петнаест ученика седмог разреда, који су показали 

посебна интересовања за експерименталан рад из физике и хемије.Одлична атмосфера, 

задовољство и заинтересованост су обележили рад ове групе. 

На самом почетку су се упознали са начинима рада у лабораторији и савладали су одређене 

технике рада.Током септембра и октобра обрађени су притисак и издвајање гасова – кисеоник и 
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угљен диоксид. Ученици су имали приступ линковима који су значајно допринели прикупљању 

информација о експерименталном раду који је предвиђен за ту активност. 

У новембру и децембру експериментални рад је био посвећен густини- нивои густине; пливање и 

тоњење тела; густина воде; разликовање хомогених и хетерогених смеша као и физичке и хемијске 

промене супстанци.Одрађен је велики број експермената који су првенствено безбедни, 

едукативни и занимљиви за овај узраст. У јуну је реализована активност у холу школе на којој су 

ученици заједно  изводили разне огледе и експерименте за ученике четвртог разреда .  

 

    На  сајту школе се налазе све фотографије и видео снимци реализованих  активности у оквиру 

Обогаћеног једносменског рада. 

 

 
 

                              5.3.  ИЗВЕШТАЈ О ТАКМИЧЕЊИМА ОДРЖАНИМ У 

ОШ «БОРИВОЈЕ Ж. МИЛОЈЕВИЋ» У КРУПЊУ У ШКОЛСКОЈ 2021/22. ГОДИНИ 

 

У школској 2021/22. години Основна школа «Боривоје Ж. Милојевић» била је организатор свих 

Општинских такмичења  који су организовани из појединих предмета. Учесници такмичења били су 

ученици наше школе и Основне школе ,,Жикица Јовановић Шпанац“из Беле Цркве. 

Такмичења су организована из 9 предмета, а на њима је учествовало 149 ученика у пратњи 

око двадесетак наставника. 35 ученика наше школе  су, по критеријумима прописаним од Министарства 

просвете, изборили пласман на Окружна такмичења. Највећи успех остварилe су ученице МИЛИЦА 

НОВАКОВИЋ (7/1) и МАРИЈА ПРОКОПИЋ (8/1), које су  освојиле места  на Окружним такмичењима 

из српског језика и Књижевне олимпијаде и оствариле пласман  на Републичка такмичења . 

 

По предметима појединачно то изгледа овако: 

 

ПРЕДМЕТ 

БРОЈ УЧЕСНИКА НА 

ОПШТИНСКОМ 

ТАКМИЧЕЊУ 

БРОЈ УЧЕНИКА 

ПЛАСИРАНИХ НА 

ОКРУЖНО ТАКМ. 

БРОЈ УЧЕНИКА 

ПЛАСИРАНИХ НА 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 

 ОШ 

Крупањ 

ОШ 

Бела 

Црква 

 

УКУПНО 

 

ОШ Крупањ 

 

 

ОШ Крупањ 

ОШ 

Бела 

Црква 

 

УКУПНО 

КЊИЖЕВНА 

ОЛИМПИЈАДА 

 

9 

 

/ 

 

9 

3 

(једно II место) 

 

1 

  

1 

 

ХЕМИЈА 

 

5 

 

/ 

 

5 

2 

(једно II место) 

   

 

ФИЗИКА 

 

4 

 

/ 

 

4 

4 

(једно II место и три III 

места) 

 

 

  

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

40 

 

9 

 

49 

13 

(једно II место, једно III 

место и једна похвала 

   

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

32 

 

/ 

 

32 

 2 

(једно I место и једно III 

место) 

 

1 

  

1 
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           Такмичење „Мислиша“ ни ове године није одржано због заштите здравља ученика. Ово 

такмичење је традиционално најмасовније (сваке године има око 200 учесника), а с обзиром да  

сви треба да раде у исто време и на једном месту, било је немогуће организовати такмичење уз 

поштовање епидемиолошких мера, у време пријављивања на такмичење. 

 

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

организовала Библиотека „Политика“у Крупњу. На Смотри је учествовало 10 ученика наше 

школе, од којих се двоје пласирало на Окружно такмичење. 

 

  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 судије, медаље и дипломе за такмичаре. У октобру је организован  Јесењи 

крос са око 320 учесника. У сарадњи са Ученичким парламентом и удружењем Спорт плус у 

новембру и децембру су организовани  турнири у футсалу за ученике од 5. до 8. разреда  на којима 

је учествовало око 150 ученика. У другом полугодишту одржан је и Пролећни крос РТС-а.  Ове 

године  у мају организован је Општински турнир у малом фудбалу на коме су учествовале екипе 

свих осморазредних школа са територије Општине Крупањ. Турнир у баскету „3 на 3“ реализован 

у јуну на коме су учествовали ученици старијих разреда. 

  

Извештај поднео психолог школе  

Нела Синђелић                                                        
 

5.4. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ НАСТАВИ У ПРИРОДИ И ЕКСКУРЗИЈИ УЧЕНИКА У 
ШКОЛСКОЈ  2021/22. ГОДИНИ 

 
 

• НАСТАВА У ПРИРОДИ: ЗЛАТИБОР,Одмаралиште ,,Сунчани брег“  

 

ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИЈА 

 

12 

 

/ 

 

12 

 

3 

 
  

 

БИОЛОГИЈА 

 

26 

 

/ 

 

26 

17 

(једно III место) 

 
  

 

ГЕОГРАФИЈА 

 

3 

 

/ 

 

3 

 

1 

 
  

 

ИСТОРИЈА 

 

18 

 

/ 

 

18 

 

/ 

 
  

 

УКУПНО 

 

149 

 

9 

 

158 

35 

Освојено једно I место 

(српски језик), четири II 

места (књижевна 

олимпијада, физика, 

хемија и математика),  

шест III места (физика, 

математика, српски 

језик. биологија) 

 

2 

 

  

2 
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- ПРВА ГРУПА: 08.05.2022. – 14.05.2022. 92 ученика     

- ДРУГА ГРУПА :  14.05.2022. – 20.05.2022. 87 ученика 

НАСТАВА ЈЕ РЕАЛИЗОВАНА У СКЛАДУ СА ПЛАНОМ. 

 

• ИЗЛЕТИ И ЕКСКУРЗИЈЕ: 

 

1. Разред : Крупањ – Бања Ковиљача- Тршић-Троноша, 21.06.2022.  58 ученика 

2. Разред : Крупањ – Шабац          21.06.2022.  64 ученика 

3. Разред : Крупањ – Ваљево- Лелићи-Бранковина  22.06.2022.  116 ученика  

4. Разред :  Крупањ – Београд     22.06.2022. 124 ученика 

5. Разред : Крупањ – Аранђеловац – Опленац   07.06.2022. 75 ученика 

6. Разред : Крупањ –Нови Сад     08.06.2022. 103 ученика 

7. Разред : Крупањ- Крагујевац – Ниш ( два дана)  19.04.2022. 95 ученика 

8. Разред : Крупањ – Кладово- Деспотовац (три дана)  09.04.2022. 79 ученика 

ИЗЛЕТ И ЕКСКУРЗИЈЕ СУ РЕАЛИЗОВАНЕ У СКЛАДУ СА ПЛАНОМ. Одзив ученика је 83% 

 

Извештај поднео помоћник директора  

Мирослав Васиљевић 

 

 

 

 

6. ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, УПРАВНИХ И САВЕТОДАВНИХ 
ОРГАНА ШКОЛЕ 
 

 6.1.Наставничко веће  

 

 Током школске 2021/22. године одржано је укупно осам  редовних седница 

Наставничког већа од којих су две седнице реализоване online.  

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

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

програму рада који је саставни део Годишњег плана  рада школе.  

 

           На првој седници Наставничког већа највише се посветило пажње припреми за 

почетак нове школске године, што обухвата организацију рада, припремљеност школских 

објеката, утврђивање распореда часова, школског календара, подела предмета, старешинство, 

задужења наставника, радно време библиотеке, подела уџбеника и прибора и слично. На овој 

седници утврђени су и верификоивани планови рада Наставничког већа и 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 
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ученика уџбеницима и школским прибором.Такође на овој седници разматран је Годишњи план 

рада школе за школску 2021/22. годину.  

Донета је одлука о извођењу екскурзија за ученике од првог до осмог разреда, као и рекреативне 

наставе.  

 Током године,на осталим састанцима вршена је анализа остварених резултата (успех, 

дисциплина и дисциплинске мере, изостанци,  реализација свих облика наставних активности – 

часови редовне наставе и других видова образовно – васпитног рада). Анализиран  је успех 

ученика и понашање на првом томесечју, на крају првог полугодишта, а крају школске године,а 

такође је   анализиран и успех ученика осмог разреда због уписа у средњу школу и резултата на 

завршном испиту.  

Разматрани су Годишњи и полугодишњи извештаји о раду и резултатима рада школе  за  

школску 2020/21.годину  и  Извештај о раду директора школе на полугодишту и крају школске 

2020/21.године.  

Наставничко веће је донело Одлуку о избору уџбеника и издавача за четврти,седми и осми 

разред.  

 

Изабрани су чланови Стручног Актива за Развој школског програма и одређени су стрчни 

ментори за приправнике – наставнике и учитеље.  

 

 6.2. Одељењска већа  

 

        Одељењска  већа 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 Одељењског већа.  

У разредној настави Већа су верификовала планове рада одељењских 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 и контролних 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 ученика.  

Одељењска већа предметне наставе су такође донела своје планове рада и верификовала 

планове рада одељењских старешина, утврдила су распоред одвијања свих видова наставе као и 

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

школским 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 је највиши орган школе и чине га: директор школе, помоћник 

директора, педагог, психолог, руководиоци стручних већа за области предмета. Од прошле 
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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 осам састанака и у 

потпуности је реализовао свој Годишњи план и програм рада. 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 инклузији, усвајању урађених индивидуално-

образовних планова и давању мишљења за нове планове  који су потребни за ученике са посебним 

потребама. 

Педагошки колегијум је битно допринео бољој организацији рада и бољој информисаности 

наставника и ученика из издвојених школа.  

 

6.4. Стручна већа сродних области  

 

Стручна 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 као и за ликовну културу, музичку културу и физичко васпитање. Сва 

већа су одржала по два састанка 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.  

 

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 Анекса Школског програма,као  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 азвојно планирање рада школе, Тима за самовредновање и 

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

овом извештају.  
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6.6. Одељењске старешине  

 

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

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

обавили функцију организационог, административног и педагошког руководиоца одељења. 

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

изречених васпитно-дисциплинских мера ,као и добром успеху ученика. Одељењске старешине 

су током ове школске године биле у сталном контакту са родитељима и ученицима. Часови 

одељењског старешине  су редовно  реализовани. 

 

 6.7. Стручни сарадници  

 

 

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

броју одељења има ангажована 3 стручна сарадника. На пословима школског педагога ангажоване 

су стручни сарадник педагог Слађана Тешић са пуном нормом (100%) и стручни сарадник педагог 

Јована Зељић са пуном нормом (100%). На пословима школског психолога са пуном нормом 

ангажована је Нела Синђелић. 

Током ове школске године реализоване су планиране активности: 

• Учешће у изради ГПР школе за школску 2021/22.г.; 

• Учешће у изради Извештаја о раду и резултатима рада школе за школску 2020/21. годину 

и учешће и рад у изради Извештаја о раду и резултатима рада школе за прво полугодиште 

2021/21. године; 

• Рад на уносу података за електронски упис ученика у први разред – Е управа; 

• Учешће у изради Извештаја о обављеном самовредновању за област Образовна постигнућа 

ученика,  израда акционог плана након вредноване области; 

• Прегледање е-дневника и Гугл учионица од 1-8. разреда, писање белешке и сугерисање на 

евентуалне исправке 

• Израда сопственог годишњег програма рада и оперативних планова рада педагога; 

• Учешће у изради Анекса Школског програма за први и други циклус основног образовања 

и васпитања Основне школе „Боривоје Ж. Милојевић“ Крупањ. 

• Учешће у изради Анекса Школског развојног плана ОШ „Боривоје Ж. Милојевић“ Крупањ 

• Учешће у изради Извештаја о остваривању Развојног плана школе  

• Организовање предавања, радионица и часова  

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). 
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 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  током овoг полугодишта имао један  случај у којима је била 

неопходна интервентна активност. Стручни сарадници су учествовали у припреми података за рад 

одељењских већа, стручних већа, у раду школског одбора и педагошког колегијума.  

 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. 

 Од овог полугодишта, стручни сарадници – педагози прошли су обуку за Селфи 

самовредновање рада школе. Селфи је бесплатан инструмент за самовредновање школа који је 

развила Европска комисија са групом европских стручњака из области образовања, са циљем да 

се подрже школе у примени дигиталних технологија за наставу и учење. Стручни сарадник Јована 

Зељић је Селфи школски координатор а Слађана Тешић је члан Тима заједно са директором.  

  

Извештај поднео стручни сарадник 

Јована Зељић 

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 2021/2022. годину: 

Драгица Зељић 60%  

Мирјана Шереметов 45% 

Вида Прокопић 45% 

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, оспособљавању ученика за самостално коришћење књижног фонда 

библиотеке, организована је посебна сарадња са учитељима из издвојених одељења. 

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. Све новопристигле књиге су 

уредно обрађене и заведене у Књигу монографских публикација. 
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У школској библиотеци су одржана и четири часа српског језика и књижевности где су се 

ученици осмог разреда упознали са речницима и енциклопедијама и одгледали позоришну 

представу ,,Ко то тамо пева'' Душана Ковачевића. 

Библиотека је радила у једној смени у времену од 07h до 13h 

У току школске године обележен је Европски дан језика (26.септембар),  гласним читањем 

је обележен Национални дан књиге ( 28.фебруар),  обележен је Светски дан поезије (21. март) као 

и Међународни дан дечје књиге (2.април). Пред новогодишње празнике обновљена је и 

правописна јелка и урађен пано на тему ,,Зашто је важно читати''.Том приликом су организоване 

креативне радионице у којима је учествовао велики број ученика. 

И ове школске године урађена је анкета за МБС базу за 2021. годину. Анкета је одштампана 

и налази се у школској библиотеци. 

Извештај поднела  

Мирјана Шереметов 
 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. 

 

 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 дистрибуцију 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. 

• обављао послове кординатора и заменика директора у оквиру електронског 

дневника (есДневник)  

• овлашћен за приступ Порталу Централног регистра обавезног социјалног осигурања 

• овлашћен за приступ ИС „Искра“, 

• овлашћен за приступ Регистру запослених Централног региста ОСО 

• у оквиру апликације „Канцеларко“ вршена је дистрибуција платних листића 

запослених, 

• у сарадњи са правном службом ообавља послове објављивања 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. 
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• организовао распоред дежурства наставника,  

• обављао послове израде четрдесеточасовне радне недеље. 

• 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 свим издвојеним одељењима осим у ИО Костајник где је због 

грађевинских радова увођење рачунарске мреже у школи одложено до завршетка 

зграде школе. 

• присуство стручним скуповима, семинарима и обукама:  „Обука директора и 

наставника за пружање подршке школама у процесу самовредновања“, 

акредитовани стручни скуп „Директор − носилац промена у образовању савременог 

доба”, Програм обуке за супервизоре и председнике школских комисија на 

завршном испиту. 

• организација завршног испита у Матичној школи и спортској хали где је завршни 

испит организован за ученике ОШ „Боривоје Ж. Милојевић“ Крупањ и ОШ 

„Жикица Јовановић Шпанац“ Бела Црква (организовање ЗИ по пунктовима).  

Помоћници директора у издвојеним осморазредним школама брину о комплетној 

организацији рада,свако у својој школи, што изузев одвијања наставних и ваннаставних 

активности, обухвата и рад кухиње, рад техничког особља и бригу о одржавању објеката и опреме. 

 

Извештај поднео помоћник директора 

Владимир Шереметов 

 

 

Извештај о раду школског одбора 

 

У школској 2021/22. години Школски одбор је радио у следећем саставу:  

 Представници запослених: Милена Живановић, Данка Пајић и Марија Јаковљевић. 

 Представници родитеља: Гордана Дивљаковић, Светлана Андрић  

 Представници локалне самоуправе: Предраг Димитрић, Александра Гајић и Биљана 

Мијатовић. 

 Школски одбор је радио према усвојеном плану и програму и у складу са Пословником о 

раду, разматрајући питања и доносећи одлуке и закључке у складу са овлашћењима која му 

припадају по Закону о основама система образовања и васпитања, Закона о основном образовању 

и васпитању, Статуту школе и осталим законским и подзаконским актима.  

У школској 2021/22. години одржано је пет редовних седница. Седнице су одржане уз поштовање 

свих прописаних епидемиолошких мера. Последња седница одржана је online. Сви преставници 

активно су учествовали уз раду и реализацији седница, што се може закључити из књиге 

записника, која се уредно евидентира и верификује.  

 На првој седници Школског одбора ове школске године која је одржана 08.09.2021. године 

разматран је и усвојен Годишњи план рада школе за школску 2021/22. годину, Годишњи извештај 

о раду и резултатима рада школе за школску 2020/21. годину, усвојен је Извештај о раду директора 
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школе као и Анекс Школског програма за први и други циклус основног образовања и васпитања 

за период 2021/22. – 2024/25. година. Такође је разматран и усвојен Извештај о стручном 

усавршавању за школску 2021/22. годину и Извештај о остваривању Развојног плана за школску 

2020/21.годину.Школски одбор је донео одлуку о именовању Стручног актива за развојно 

планирање, као и одлуку да представник Школског одбора у раду Тима за самовредновање рада 

школе буде Гордана Дивљаковић. На овој седници разматрана је и донета пета одлука о измени и 

допуни финансијског плана ОШ „Борвоје Ж. Милојевић“, као и разматрана и дата сагласност на 

нацрт пете Одлуке о измени и допуни Плана јавних набавки ОШ „Боривоје Ж. 

Милојевић“Крупањ. 

 На другој седници Школског одбора која је одржана 06.10.2021.године чланови су донели 

Одлуку о давању сагласности на пренос непрокетности  - објекта за спорт и физичку културу 

спортске сале која се налази на катастарској парцели 1107/1 из листа непокретности број 254, 

катастарска општина Крупањ у јавну својину Општине Крупањ, без накнаде.  

 На трећој седници Школског одбора одржаној 5.01.2022. године чланови су дали додатну 

сагласност на пренос непокретности Спортске сале у власништво Општине Крупањ. На овој 

седници директор је обавестио чланове о организацији наставе у ИО Костајник.  

 На четвртој седници Школског одбора одржаној 22.02.2022. године разматран је и усвојен 

Извештај о попису, затим Финансијски извештај за 2021. годину, Финансијски план за 2022. 

годину. Дата је сагласност на План јавних набавки за 2022. годину. Разматран је и усвојен 

Извештај о раду и резултатима рада школе за прво полугодиште 2021/22. године, као и Извештај 

о раду директора школе за прво полугодише. Разматрани су и усвојени Анекс Развојног плана ОШ 

„Боривоје Ж. Милојевић“ и Анекс Годишњег плана рада школе.  

 На петој седници одржаној 05.04.2022.године усвојени су Предлози промене Финансијског 

плана и Плана јавних набавки због реализовања рекреативне наставе.  

 

Извештај поднео: Јована Зељић 

Стручни сарадник педагог 

 

Савет родитеља 
 

Савет родитеља школе је одржао пет седница током школске 2021/2022. 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. 

Разматран је Годишњи план рада школе за школску 2021/22. 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  2022. године                                                                Директор 

                                                                                              

                                                                                                   Драган Благојевић      
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ПРИЛОЗИ: 
 

Табеларни прикази успеха и понашања ученика за школску 2021/22. Године 

 

Списак наставника за 2021/22. годину 

 

Извештај о раду Стручног тима за инклузивно образовање  

 

Извештај о раду Актива за развојно планирање 

 

Извештај о раду Тима за самовредновање 

 

Извештај о раду Ученичког парламента 

 

Извештај о раду Савета родитеља 

 

 

 

 

 

1. Табеларни прикази успеха и понашања ученика за школску 2021/22. годину 

        

Р.бр Разреднo одељењe 

УСПЕХ УЧЕНИКА 

5 4 3 2 1 0 
Uku
pno 

1 I 1           24   

2 I 2           25   

3 I razredi u IO           25   

4  II, III, IV Богоштица 2 2         4 

5  IV Брштица 4 2         6 

6  III Дворска 4   1       5 

7 I Костајник           6   

8 I Красава           10   

9 II Лазе 1           1 

10  III Ликодра 1 3         4 

11 III, IV Толисавац 1 2         3 

12 III Церова 1           1 

13 II 1 11 10 1       22 

14 II 2 12 6 2       20 

15 II 3 8 10 2       20 

16 II, III Брштица 10 2         12 

17 II, IV Дворска 6 2 3       11 

18 II, IV Костајник 5 3 3       11 
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19 II, III Красава 5 3 5       13 

20 II, IV Ликодра 5 6         11 

21 II, IV Церова 7 1         8 

22 II, IV Шљивова 5 2 1       8 

23 III 1 10 6 3 2     21 

24 III 2 13 5 4       22 

25 III 3 10 8 3       21 

26 III Костајник 7 1 2       10 

27 III Шљивова 4 4 3       11 

28 IV 1 16 7 1       24 

29 IV 2 9 7 6       22 

30 IV 3 12 7 3       22 

31 IV Красава 2 3 2       7 

Ukupno I - IV 171 102 45 2 0 90 320 

  % 53,44 31,88 14,06 0,63     100 

1 V 1 7 9 5 1     22 

2 V 2 17 2 3   1   23 

3 V 3 9 8 3       20 

4 V Дворска 4 1 2       7 

5 V Костајник 2 6         8 

6 V Красава 1 6 2 1     10 

7 VI 1 12 9 7       28 

8 VI 2 11 11 8       30 

9 VI 3 11 11 6 1     29 

10 VI Дворска 3   1       4 

11 VI Костајник 1 5 2       8 

12 VI Красава 4 2 2       8 

13 VII 1 4 13 12   1   30 

14 VII 2 10 10 7 1     28 

15 VII 3 11 9 5       25 

16 VII Дворска 1 3 1       5 

17 VII Костајник 2 5 8       15 

18 VII Красава 2 2 1       5 

19 VIII 1 13 7 6       26 

20 VIII 2 5 11 8       24 

21 VIII 3 9 9 6       24 

22 VIII Дворска 3 1 1       5 

23 VIII Костајник 2 6 2       10 

24 VIII Красава 2 3 1       6 

Ukupno V- VIII 146 149 99 4 2 0 400 

% 36,50 37,25 24,75 1,00 0,50   100 

Ukupno I - VIII 317 251 144 6 2 90 
81
0 
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% 44,03 34,86 20,00 0,83 0,28   100 

         

         

ОПШТИ УСПЕХ 

         

  Школа 2. раз. 3.раз. 4.раз. 5.раз. 6.раз. 7.раз. 
8.р
аз. 

2021/22. 4,21 4,46 4,40 4,36 4,09 4,14 3,97 
4,0
6 

2020/21. 4,25 4,43 4,42 4,25 4,20 4,02 4,01 
4,1
6 

         

         

 ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА       

         

 ПРИМЕРНО 796       

 ВРЛО ДОБРО 8       

 ДОБРО 6       
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2. Списак наставника за 2021/22. годину 
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ПРЕЗИМЕ И ИМЕ 

НАСТАВНИКА  
Коефиц.  

Одељ. 

старешина  

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТ  

НАСТАВНО 

ОДЕЉЕЊЕ  

1.  Васиљевић Смиља  14,88  

  
Српски  језик  5/1,6/3,7/1,8/3  

Грађанско 

васпитање  

1. група – 

5.р.Крупањ  

2.  
Шереметов 

Мирјана  
17,32  5/2  

Српски језик  5/2, 7/2  

Руски језик  (7/1-7/2)  

Библиотека  Крупањ  

3.  
Ђукановић 

Гордана  
14,88  8/1  

Српски језик  6/1,6/2,8/1,8/2  

Грађанско 

васпитање  
2. групе 7,8. р.  

4.  Прокопић Вида  17,32  7/3  
Српски језик  5/3,7/3  

Библиотека    

5.  Ивана Ракић  17,32  
8.  

Костајник  

Српски језик  5,6,7,8.р. Костајник  

Грађанско 

васпитање  
8. р. Костајник  

6.  
Андријана  

Миловановић  
14,88  5. Дворска  Српски језик  

Дворска 5,6,7,8.  

разред  

7.  
Предраг  

Миловановић  
14,88  8. Красава  Српски језик  

Красава 5,6,7,8.  

разред  

8.  
Јаковљевић 

Марија  
17,32  

  
Енглески језик  6/2,6/3,7/1,7/2,7/3  

Енглески језик  2/1,2/2,3/1,3/2,3/3  

9.  
Цветиновић 

Марија  
17,32  

  
Енглески језик  

5/1,5/2,5/3,6/1,8/1,8/2, 

8/3  

Енглески језик  4/1,4/2,4/3  

10.  Бојана Зарић  17,32  

  

Енглески језик  

Лазе-2, Богоштица-2, 

Толисавац-2,   

Шљивова-6  

11.  
Милица 

Теовановић  
17,31  

  
Енглески језик  

Дворска 7,8.р, 

Красава 5,6,7,8.  

12.  Елез Жарко  17,32    Енглески језик  Дворска 5,6. разред  
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3.Из 

        
    Енглески језик  1/1,1/2,2/3  

Енглески језик  
Ликодра-4,   

Брштица-4  

15.  
Милосављевић 

Биљана  
17,32  

  

Француски језик  

(5/1- 

5/2),5/3,6/1,6/2,6/3,7/1, 

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

    

16.  

Алимпић  

Катсакиори 

Марија  

17,32    
Француски језик  7/2  

Француски језик  5,6,7,8. р. Костајник  

17.  Крстић Радован  14,88  
6. 

Красава  

Руски језик  (5/1-5/2),6/3,(8/1,8/2)  

Руски језик  5,6,7,8.р. Красава  

Помоћник 

директора  

   

18.  Петронић Борис  17,32  

  
Ликовна култура  5/1,5/2,5/3,6/1,6/2,6/3  

Ликовна култура.  7/1,7/2,7/3,8/1,8/2,8/3  

Ликовна култура  
Красава 5,6,7,8.  

разред  

19.  
Манојловић  

Петровић Јелена  
17,32  

  
Ликовна култура.  Дворска 5,6. разред  

Ликовна култура  
Костајник 5,6,7,8.  

разред  

20.  Андрић Горан  17,32  6/1  

Музичка култура  5/1,5/2,5/3, 6/1,6/2,6/3  

Музичка култура  7/1,7/2,7/3, 8/1,8/2,8/3  

Помоћник 

директора  
  

21.  17,32  
  

Музичка култура  Костајник 5,6,7,8. р.  

Енглески језик  Дворска 1-3, 2-4  

13.  

  

Јеротић Томић 

Данијела  
17,32  

  
Енглески језик  Костајник (1-3,2,4)  

Енглески језик  Костајник (5,6,7,8)  

Енглески језик  Церова (1-3,2-4)  

Грађанско 

васпитање  
 7.р. Костајник59    

14.  Јокичић Зорана  17,32    Енглески језик  Красава 1,2-3,4.р.  
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Миладиновић 

Милан  
Музичка култура.  

Красава 5,6,7,8.  

разред  

22.  Глишић Горан  14,88  8/2  

Историја  
5/1,5/2,6/2,6/3,7/2,8/2, 

7/1  

СЖуП  
5/1,5/2,5/3,6/1,6/2,6/3, 

7/1,7/2  

23.  
Прокопић 

Драгослав  
17,32  8/3  

Историја  5/3,6/1,7/3,8/1,8/3  

Историја  5,6,7,8.р. Красава  

СЖуП  5,6,7,8.р – Красава  

24.  Петковић Горан  17,32  
7.  

Костајник  

Историја  
Костајник 5,6,7,8.р. 

Дворска 5,6,7,8. р.  

Грађанско 

васпитање  
Костајник 5,6.р.  

СЖуП  5,6,7,8.р. Костајник  

25.  Грујић Мила  17,32  7/2  

Географија  7/1,7/2,7/3  

 СЖуП   5.р. Дворска  

 Географија  Дворска 5.р.  

26.  Петковић Зорица  17,32  5/1  

Географија  
5/1,5/2,5/3,6/1,6/2,6/3, 

8/1,8/2,8/3  

СЖуП  6. разред Дворска  

СЖуП  7/3,8/1,8/2,8/3  

27.  Мигић Павлинка  17,32    

Географија  
Красава 5,6,7,8.  

разред  

Географија  
Костајник 5,6,7,8.  

разред  

Географија  Дворска 6,7,8. разред  

28.  Ракић Александар  17,32    Математика  6/1,6/2,6/3,7/2,7/3  

29.  
Вукашиновић 

Драгана  
17,32  

  
Математика  7/1,8/1,8/2,8/3  

30.  Симић Оливера  17,32  

  

 Математика  5/1,5/2,5/3   
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31.  Дишић Маријана  17,32  
  

Биологија  5,6,7,8.р. Красава  

32.  Николић Светлана  17,32  
5.  

Костајник  
Биологија  

Костајник 7,8. разред, 

Дворска 5,6,7,8. 

разред  

33.  Митровић Нада  17,32    Биологија  
5/1,6/1,6/2,6/3,7/1,7/2, 

7/3,8/1,8/2,8/3  

34.  Петровић Јелена  14,88  6/2  

Хемија  7/1,7/2,7/3  

Хемија  8/1,8/2,8/3  

Хемија    
7,8.р. Красава, 7,8.р 

Костајник  

35.  Васиљевић Вера  17,32  

  
Биологија  5/2,5/3  

Биологија  Костајник 5,6. разред  

36.  
Дамњановић 

Марко  
17,32  

  Информатика и 

рачунарство  

5/1,5/2,5/3,6/1,6/2,6/3, 

7/1,7/2,7/3, 8/1,8/2,8/3  

Техника и 

технологија  
6/1,6/2,7/1,7/3  

37.  
Шереметов 

Владимир  
17,32  6/3  

Информатика и 

рачунарство  
6/1,6/2,6/3,7/1,7/2,7/3  

Техника и 

технологија  
6/3,7/2  

  
    

Помоћник директора    

38.  
Милутиновић 

Јасмина  
17,32  5/3  

физика  6/1,6/2,6/3,7/1,7/2,7/3  

Физика  8/1,8/2,8/3  

 Техника и 

технологија  
5/3  

39.  
Васиљевић 

Мирослав  
14,88    

Техника и 

технологија  
5/1,5/2,8/1,8/2,8/3  

Помоћник директора    

40.  
Цветиновић 

Веселин  
17,32  7/1  

Техника и 

технологија  

5/3,6/1,6/2,6/3,7/1,7/2, 

7/3,8/1,8/2,8/3  

41.  
Стефановић 

Милојко  
17,32  

6.  

Костајник  

физика  
6,7,8.р. Костајник, 

Красава  

Техника и 

технологија  
5,6,7,8. р. Костајник  

42.  Недић Драган  17,32  
  Физичко и 

здр.васпитање  
5/2,5/3,7/2  
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43.  Петковић Жељко  17,32  
  Физичко и 

здр.васпитање  

5/1,6/3,7/1,7/3,8/1,8/2, 

8/3  

44.  
Живановић 

Наташа  
17,32  

5.Красава  Физичко и 

здр.васпитање  
7,8.разред – Красава  

Физичко и 

здр.васпитање  
5,6. р. Дворска  

45.  Недић Жарко  17,32  

  Физичко и 

здр.васпитање  

5,6,7,8.р. Костајник,  

5.р. Красава  

Физичко и 

здр.васпитање  
6/1,6/2  

46.  Ковачевић Јована  17,32  
  

Математика  5,6,7,8.р. Костајник  

47.  Ранковић Јелена  17,32  7. Красава  Математика  5,6,7,8.р.Красава  

48.  Петровић Марија  17,32  6. Дворска  Математика  5,6,7,8.р.Дворска  

49.  Крстић Бојан  13,42  7. Дворска  
Хемија  7,8.р. Дворска  

Физика  6,7,8.р.Дворска  

50.  Зељић Душан  17,32  

  
Физичко и 

здравствено 

васпитање  

7,8. р. Дворска  

51.  Зељић Драгица  17,32  

  
Библиотека    

Грађанско васпитње   6. р. Крупањ  

Помоћник директора    

    Техника и 

технологија  
5/1,5/2  

52.  
Милосављевић 

Мира  
17,32  

  Информатика и 

рачунарство  
Красава 5,6,7,8. р.  

Руски језик  5,6,7,8. Дворска  

53.  Ненадовић Даница  17,32  8. Дворска  

Ликовна култура  7,8. р. Дворска  

Музичка култура  
5,6,7,8. разред 

Дворска  

Информатика и 

рачунарство  
5,6. р. Дворска  

54  Петровић Сузана  17,32  
  Техника и 

технологија  
5,6,7,8. р. Красава  

55.  Рељић Ивана  17,32  
  Техника и 

технологија  
5,6,7,8. р. Дворска  
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Информатика и 

рачунарство  
7,8. р. Дворска  

56.  Пантић Милован  14,88  
  Информатика и 

рачунарство  

5/1,5/2,5/3,8/1,8/2,8/3,   

5,6,7,8. р. Костајник  

57.  Пајић Никола  17,32  

  Физичко и 

здравствено 

васпитање  

6. разред Красаав  

58.  Васић Милош  17,32  

  

Веронаука  

3/2,3/3,4/3,8/1,8/3  

Церова  

Костајник   

Дворска 2-4,1,3,5-8  

59.   Илић Катарина  17,32  
  

Веронаука  5/1,5/2,5/3  

60.   Јовичић Мирјана  14,88  

  

Веронаука  

2/1,2/2,3/1,7/1,7/2,8/2, 

1,2-3,4,5-8 Красава  

1-3, 2-4 Ликодра  

1-4 Толисавац  

  

61.  
Ненадовић 

Гвозден  
14,88  

  

Веронаука  

1/1,1/2,2/3,4/1,4/2,6/1, 

6/2,6/3,7/3  

1-3, 24 Брштица  

1,2-4,3 Шљивова  

1-4Богоштица  

1-Лазе  

  

  РАЗРЕДНА НАСТАВА   

 Презиме и име  Предмет  Задужење  Број 

часова  

1.  Ковачевић Љиљана  Разредна настава  1/1 Крупањ  20  

2.  Деспотовић Рада  Разредна настава  1/2 Крупањ  20  

3.  Цветиновић Божица   Разредна настава  2/1 Крупањ  20  

4.  Максимовић Драган   Разредна настава  2/2 Крупањ  20  

5.  Антонић Биљана   Разредна настава  2/3 Крупањ  20  

6.  Ђурђевић Вера  Разредна настава  3/1 Крупањ  20  

7.  Мићић Вера  Разредна настава  3/2 Крупањ  20  

8.  Лазаревић Весна  Разредна настава  3/3 Крупањ  20  

9.  Пајић Данка  Разредна настава  4/1 Крупањ  20  

10.  Танасић Вера  Разредна настава  4/2 Крупањ  20  

11.  Славица Крстић  Разредна настава  4/3 Крупањ  20  

12.  Гошић Драгица  Разредна настава  продужени  

боравак  

20  

13.  Средојевић Гордана  Разредна настава   1-4.  разред  

Брштица  

20  
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14.  

Грујић Драгана  Разредна настава   2-3.  разред  

Брштица  

20  

15.  Грујичић Биљана  Разредна настава  1-3. разред Церова  20  

16.  Стакић Драгана  Разредна настава  2-4. разред Церова  20  

17.  Митровић Оливера  Разредна настава   1-3  разред  

Ликодра  

20  

18.  Миладиновић Марина  Разредна настава   2-4  разред  

Ликодра  

20  

19.  Ђукић Предраг  Разредна настава  1 разред Шљивова  20  

20.  Jелена Костић  Разредна настава  3.разред Шљивова  20  

21.  Живановић Милена  Разредна настава  2-4.  разред 

Шљивова  

20  

22.  Николић Александар  Разредна настава  1-2 Богоштица  20  

23.  Тодоровић 

Александар  

Разредна настава   1,3,4   

 Разред Толисавац  

20  

24.  Гачић Владимир  Разредна настава     1.-2 разред Лазе  20  

25.  Мијаиловић Драга  Разредна настава      1.  разред  

Красава  

  

26.  Маринковић Секулић 

Тања  

Разредна настава     2-  3.разред  

Красава  

20  

27.  Аличић Севда  Разредна настава  4. разред Красава  20  

28.  Радић Ђурић Дивна  Разредна настава   1.  разред  

Костајник  

20  

29.  Жугић Тања  Разредна настава   3.  разред  

Костајник  

  

30.  Ђокић Драгица  Разредна настава   2.-4.  разред  

Костајник  

20  

31.  Тадић Дарко  Разредна настава  1-3.  разред 

Дворска  

20  

32.  Јелена Степановић  Разредна настава   2-4  разред  

Дворска  

20  

 

 

 

 

3. Извештај о раду Стручног тима за инклузивно образовање за школску 

2021/22. Године 

 
 

 Током првог полугодишта у школској 2021/22. години Тим за инклузију реализовао је 

два састанка и то: 
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1. Први састанак је одржан 17.9.2021. године са почетком у 12.30h у просторијама матичне 

школе, сасатнку је присуствовало 5 чланова. У оквиру овог састанка (1) именовани су нови 

чланови тима; (2) представљен је извештај у вези са радом Интерресорне комисије и (3) 

прикупљени су  подаци од одељенских већа и одељенских старешина о ученицима код којих 

постоји потреба за неким од видова специфичне подршке. Сви подаци који су били саставни део 

састанка разматрани су и на Педагошком колегијуму који је одржан 29.9.2021. године. 

2. Други састанак је одржан 23.11.2021. године са почетком у 12.45h online, састанку је 

присуствовало 9 чланова. Овај састанак је одржан након Првог класификационог периода 

(тромесечја) где су поново прикупљени подаци од одељенских већа и одељенских старешина о 

ученицима код којих постоји потреба за неким од видова специфичне подршке. Добијене 

информације условиле су потребу за изношењем предлога у вези са преласком ученика са 

Индвидуализације на ИОП-1, односно за упућивањем ученика на Интерресорну комисију, с 

намером спровођења ИОП-2. Сви подаци који су били саставни део састанка разматрани су и на 

Педагошком колегијуму који је одржан 30.11.2021. године. 

Током другог полугодишта у школској 2021/22. години Тим за инклузију реализовао је 

четири састанка и то: 

1. Први састанак је одржан 11.2.2022. године са почетком у 13 часова (online), састанку је 

присуствовало 9 чланова. На овом састанку говорило се евалуацији ИОП-а коју је било потребно 

доставити до 1.4.2022. Такође, Интерресорна комисија је потврдила предлоге за прелазак ученика 

са ИОП-а1 на ИОП2 (3 ученика).  

Говорило се и о полугодишњем извештају о активностима ученика који раде по ИОП-у а и о Плану 

транзиције за ученике који су се доселили из других земаља. 

2. Други састанак одржан је 24.3.2022. године у 13 часова коме је присуствовало 9 чланова 

Тима. Разматрани су и усвојени предлози предметних наставника за ученике који због потешкоћа 

у учењу наставу треба да похађају по ИОП-у1.  

3. Трећи састанак одржан је 19.4.2022.године са почетком у 13 часова коме је 

присуствовало 9 чланова. На овом састанку такође су разматрани и усвојени предлози предметних 

наставника у вези са потребом преласка ученика са индивидулизације на ИОП-1. Такође, усвојени 

су и предлози за слађе захтева Интерресорној комисији за ученике који би наставни процес 

пратили према ИОП-у2.  

4.  Четврти састанк је одржан 7.6.2022. године са почетком у 13 часове коме је такође 

присутвовало 9 чланова. Чланови су обавештавали остале прдметне наставнике о изради 

евалуације на годишњем нивоу. Такође, поднет је и годишњи извештај о активностима ученика 
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који раде по ИОП-у, те је размотрен и предложен избор занимања за упис у средњу школу за 

ученике који су 8. разред завршили радећи по ИОП-у2.  

 У току школске 2021/22. Тим за ИОП реализовао је укупно шест састанака (где је о 

сваком укратко било речи у претходном тексту). 

 

Координатор тима 

                                                                                                                   Оливера Симић 

 

 
 

4. ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ  АКТИВА  ЗА  РАЗВОЈНО  ПЛАНИРАЊЕ  ЗА  ШКОЛСКУ  

2021/2022.ГОДИНУ 

 

Почетком првог полугодишта школски одбор је именовао Актив за развојно планирање за 

школску 2021/2022. годину .Тим Актива за развојно планирање чине  наставници, учитељи, стручни 

сарадници, представници Савета родитеља и представник  Ученичког парламента. Конституисан је 

тим и изабран координатор,који је потврдио Школски одбор. 

          У  школској 2021/2022.године, одржано је три састанка Актива за развојно планирање. 

У току првог полугодишта одржан је један састанак  на којем је разматрана   евалуација РП за 

школску 2020/2021.годину по свим областима квалитета, као и   оствареност свих развојних циљева 

и задатака у свим областима . Закључено је да се 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  у  мају ,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 њихово унапређење, Констатовано је да  школски Развојни план 

садржи мере за унапређење  наведених стандарда и индикатора и да се константно  ради на њиховом 

унапређивању.На  састанку је договорено   о  начину  евалуације  РП,и подељена су задужења за 

евалуацију по областима. 

      На  трећем  састанку,који је  је одржан у јуну,  презентована је евалуација  РП по областима , за  

школску  2021/2022.годину.Констатовано је  да континуирано  ради  на  реализацији  свих  

предвиђених  циљева  и  да  су  неки од њих  реализовани  делимично, тако да  се    њихова  

реализација    преноси  у  наредни период. 

Координатор  Актива    ће  презентовати  евалуацију РП на    Школском  одбору,Наставничком већу  

и  Савету  родитеља  у  наредној  школској  години. 

 

Руководилац Актива за РП 

Славица Крстић 
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5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. 

ГОДИНУ 

 

 

Директор школе именовао је Тим за самовредновање за школску 2021/22. 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 два састанка од септембра 2021. до јануара 2022. године. 

Договор Тима за самовредновање је да се током првог полугодишта школске 2021/22. године 

вреднује областа ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА.  

 

Током ове школске године реализоване 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 

 

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

урадио потребне припреме и прављење упитника за вредновање области ОБРАЗОВНА 

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА као и целокупну анализу документације и извештаја. Ове школске 

године поднет је Извештај о самовредновању и Савету родитеља за прошлу школску годину.   

 

                                                                  Координатор  

                                                              Јована Зељић 

                                                                Стручни сарадник – педагог 

 

6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА  

за школску 2021/22. годину 

 

 Ученички Парламент формиран је током септембра 2021. године и чине га по два 

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

парламента је 24.  
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Ученички парламент је на првој конститутивној седници усвојио годишњи план рада, који 

се током 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.  

Ове године у децембру реализована је традиционална радионица прављења новогодишњег 

накита са ученицима који раде по ИОП-у.  

Ученички парламент одржао је две редовне седнице у току ове школске године.  

 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 Зељић – стручни сарадник, Слађана Тешић – стручни сарадник који су пружили 

значајну помоћ ученицима у раду. 

Школски педагог 

Јована Зељић 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА 

 
 Од почетка школске 2021/22. године Савет родитеља је у ток ове школске године одржао 

пет седница.  

 

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 2021/22. 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 
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годину као и Извештај о обављеном самовредновању за прошлу школску годину. Изабран је председник 

Савета родитеља, изабран је представник Савета родитеља за Општински савет родитеља, као и 

представник родитеља за Тим за самовредновање. На првом састанку изабрана је и комисија за 

организацију екскурзије ученика.  

На другој седници која је одржана у ИО Костајник представљен је пројекат за изградњу нове школе. 

Разговарано је о условима у школи и организација рада током другог полугодишта у ИО Костајник.  

На трећој седници разматран је Извештај о раду школе за прво полугодиште, Извештај о раду 

директора за прво полугодиште, Извештај о завршном испиту за прошлу школску годину и Извештај о 

остваривању развојног плана на годишњем нивоу.  

На четвртој седници изабрани су разматрани извештаји о успеху ученика на крају трећег 

класификационог периода. Разговарано је о професионалној оријентацији ученика и припреми за 

извођење екскурзија и наставе у природи за ученике.  

На петој седници изабрани су представници Савета родитеља за Школски одбор. Поднет је извештај 

о реализованој екскурзији.  

Шеста седница организована је у ИО Костајник, где је разговарано о могућностима где ће се 

одвијати настава за децу из овог издвојеног одељења од 1. Септембра. Постигнут је договор да деца иду 

у Брштицу у школу у две смене.  

Извештај Савета родитеља је дат као прилог Извештају о раду и резултатима рада школе ове 

школске 2021/22. године. 

 

 

Извештај написао стручни сарадник – педагог Јована Зељић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                


