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На основу чл. 119 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. 

Гласник Републике Србије, бр. 88/2017, 27/2018-други закон и бр. 10/2019, 

27/2018-други закон и бр. 6/2020) и члана 43. Статута Школе за основно и 

средње образовање са домом „Свети Сава“ Умкa, Школски одбор на седници 

одржаној 09.09.2020. године донео је одлуку да се усвоји: 
 
 
 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ  

2019/2020. ГОДИНУ 

 

I УВОД 
 

1.1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 

На основу законских одредби и одлука одговарајућих органа и институција, 

закључцима стручних органа школе и рада тима за израду Годишњег извештаја 

рада за школску 2019/2020. годину, предложен је текст извештаја који је 

прихватило Наставничко веће, а потврдио и Школски одбор.дана ............... 

 

II ОСНОВНЕ СМЕРНИЦЕ И ЦИЉЕВИ 

 
 
Годишњи извештај рада школе је стручно-педагошки и организациони акт који 
описује реализацију Годишњег плана рада школе и којим се извештава о 
целокупној делатности школе. 

III УСЛОВИ РАДА 
 

Школска 2019/2020. година је завршена са 148 ученика. Кадровска структура је 
била задовољавајућа.  
У Школи за основно и средње образовање са домом „Свети Сава“ запослено је 40 
наставника са високом стручном спремом, 2 наставника са вишом стручном 
спремом, 1 са петим степеном стручне спреме и 15 васпитача са високом 
стручном спремом. У школи су запослена и 4 стручна сарадника, 3 индивидуална 
наставника (логопед, реедукатор психомоторике и соматопед), 6 мeдицинских 
сестара за превентивну здравствену заштиту и негу, секретар установе, управник 
дома, координатор финансијских и рачуноводствених послова, 2 финансијско-
административна сарадника и економиста у ученичком и студентском стандарду. 
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Такође је у школи запослен 1 нутрициониста, 3 кувара, помоћни кувар, 2 домара, 2 
радника за одржавање одеће и 8 радника за одржавање хигијене.  
Школа има 20 учионица (11 у основном и 9 у средњем образовању), фискултурну 
салу, играоницу, текстилну радионицу, графичку радионицу, пољопривредну 
радионицу, машинску радионицу, керамичку радионицу, ликовну радионицу, 
кабинет за музику са медијатеком, кабинет за информатику, кабинете за: 
психолога, социјалног радника, логопеда, соматопеда, реедукатора 
психомоторике, наставничку канцеларију, канцеларију директора, канцеларију 
секретара школе, канцеларију шефа рачуноводства и благајника, амбуланту 
опште намене.  
У саставу школе са домом налазе се и друге пратеће просторије (кухиња, 
трпезарија, вешерај, ложионица, магацини, оставе, гаража). Такође постоје две 
просторије за дежурне васпитаче. Све је доведено у стање редовне 
функционалности за нормалан живот и рад.  
 

 

 

3.1. ОБЈЕКТИ ЗА НАСТАВНИ РАД 
 
 
Структура школског и простора дома ученика у школској 2019/2020. години: 
 
 

Учионице 20 

Сала за физичко васпитање 1 

Радионице за професионално оспособљавање (текстилна, 
    пољопривредна,  машинска, графичка) 

6 

Кабинет  психолога школе 1 

Кабинет  социјалног радника 1 

Кабинет  соматопеда и реедукатора психомоторике 1 

Кабинет  логопеда 1 

Музички кабинет 1 

Кабинет  информатике 1 

Кабинет директора 1 

Наставничка канцеларија и библиотека 1 

Административни блок (канцеларије) 2 

Амбуланта опште намене 1 

Кухиња 1 

Трпезарија 1 

Спаваонице 12 

Просторије за дежурне васпитаче 2 

Играоница 1 

Ликовни кабинет 1 

Радионица за керамику 1 
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3.2. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 
 
Школа почиње школску 2019/2020. годину са постојећим наставним кадром. 

 
 

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА НАСТАВНОГ И ОСТАЛОГ ОСОБЉА 

 Р А Д Н О   М Е С Т О VIII VII VI V IV III II I 

1. Директор установе у посебним условима  1       

2. 
Помоћник директора установе у 
посебним условима 

 1       

3. 
Стручни сарадник психолог  у посебним 
условима 

 1       

4. 
Стручни сарадник социјални радник у 
посебним условима 

  1      

5. 
Стручни сараник логопед у посебним 
условима 

 1       

6. 
Стручни сарадник 
дефектолог/специјални едукатор и 
рехабилитатор у посебним  условима 

 2       

7. Секретар установе у посебним условима  1       

8. 
Наставници (дефектолог/ наставник у 
посебним условима, предметни 
наставник у посебним условима) 

 39 2 2     

9. 
Стручни сарадник библиотекар у 
посебним условима 

 1       

10. 
Организатор практичне наставе у 
посебним условима 

 0,7       

11. 
Сарадник за израду дидактичког 
материјала у посебним условима 

 1       

12. 
Стручни сарадник андрагог  у посебним 
условима 

 0,5       

13. Управник  Дома у посебним условима  1       

14. 
Организатор програма попуне 
капацитета 

 1       

15. 
Дефектолог/наставник у посебним 
условима 

 14 1      

16. Медицинска сестра у посебним условима     6    

17. Шеф рачуноводства   1      

18. 
Референт за финансијско-
рачуновоствене послове 

    1    

19. Технички секретар у посебним условима     1    

21. Возач Б категорије     1    

22. Кувар/посластичар у посебним условима     1 2   
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IV ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
ШКОЛЕ 

 
4.1. ОПШТА ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

 
Школска година је започела са 9 одељења у основној школи (први и четврти 
разред комбиновано одељење, други и трећи разред комбиновано одељење, 1 
одељења петог разреда, 2 одељења шестог разреда, 2 одељења седмог разреда 
и 2 одељења осмог разреда) са 11 одељења у средњој школи (5 одељења прве 
године, 4 одељења друге године и 2 одељења треће године) и 6 одељења 
функционалног основног образовања одраслих (1 одељење шестог разреда, 3 
одељења седмог разреда и 1 комбиновано одељење седмог и осмог разреда).  
На крају школске године у школи је био 41 ученик у основној школи, 81 ученик у 
средњој школи и 26 полазника укључених у функционално основно образовање 
одраслих. Укупан број је 148 ученика. Просечно бројно стање на нивоу школе је 
5,92 ученика по одељењу.  
Образовно-васпитни процес изводио се у сменама:  

• настава пре подне од 08-14:00 часова;  
• васпитни рад од 14-18 часова  

У функционалном основном образовању одраслих настава се одвијала у периоду 
од 11:45 до 13:50 часова. Часови су трајали 30 минута.  
Ноћни рад у дому при школи регулисан је радом дефектолога/наставника из 
васпитне смене и здравственом службом. Подела дефектолога/наставника по 
васпитним групама прати расподелу одељења у основној и средњој школи и 
извршена је тако што се водило рачуна о потребама и интересовањима ученика.  
Рад суботом и недељом је организован по принципу дежурства са по два 
дефектолога и једном медицинском сестром.  
Професионално оспособљавање ученика средње школе обављало се у следећим 
подручјима рада:  

• Текстилство и кожарство (у школској радионици) 
• Хемија, неметали и графичарство (у школској радионици) 
• Машинство и обрада метала (у школској радионици) 
• Пољопривреда, производња и прерада хране (у школској радионици) 

23. Помоћни кувар у посебним условима       1  

24. 
Домар/мајстор одржавања у посебним 
условима 

    1 1   

25. 
Радник за одржавања одеће у посебним 
условима 

      2  

26. 
Радник за одржавање хигијене – 
чистачица  

       7,7 

27. Нутрициониста   1      

28. Економ     1    
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У току школске 2019/20. године, пригодним програмима обележени су: Дечја 
недеља, Дан просветних радника, Нова 2020. година, Дан школе и школска слава 
Свети Сава, Дан жена. Матурско вече ученика завршних разреда основне и 
средње школе и образовања одраслих због епидемиолошке ситуације није 
одржано. 

 
 

4.2. БРОЈНО СТАЊЕ И УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 
2019/2020. ГОДИНЕ 

 

 
4.2.1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

 

Разред Број одељења Број ученика 

I / IV 1 комбиновано 5 
II / III 1 комбиновано 4 

V 1 5 

VI 2 8 

VII 2 10 

VIII 2 9 

Укупно: 9 41 
 
 
 

4.2.2. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 
 

Разред Број одељења Број ученика 

I 5 33 

II 4 34 

III 2 14 

Укупно: 11 81 
 

      

 
4.2.3. БРОЈНО СТАЊЕ ПОЛАЗНИКА ФООО 

 

     

Разред Број одељења Број ученика 

VI 1 6 

VII 3 15 

VII-VIII 1 комбиновано 5 

Укупно: 5 26 
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4.2.4. УСПЕХ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  
 

 

 
 
 

4.2.5. УСПЕХ УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ  
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II 
2 2 100 / / / / / / / / / / 

III 
2 2 100 / / / / / / / / / / 

IV 4 3 75 / / / / 1 25 / / / / 

V 5 3 60 2 40 / / / / / / / / 

VI 8 5 62,5 / / 1 12,5 2 25 / / / / 

VII 10 7 70 1 10 1 10 1 10 / / / / 

VIII 9 3 33,3 4 44,4 1 11,1 1 11,1 / / / / 

II-VIII 40 25 62,5 7 17,5 3 7,5 5 12,5 / / / / 
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I1 
6 5 83,33 1 16,67 / / / / / / / / 

I2 
6 5 83,33 1 16,67 / / / / / / / / 

I3 6 1 16,67 3 50 2 33,33 / / / / / / 

I4 6 1 16,67 4 65,48 1 16,67 / / / / / / 

I5 9 2 22,22 4 44,44 3 33,33 / / / / / / 



ШОСО са домом „Свети Сава“, Умка                                       Извештај о раду школе за 2019/2020.  

 

12 

 

  
 
 

4.2.6. УСПЕХ УЧЕНИКА ФООО 
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VI1 6 3 50 3 50 - - - - - - - - 

VII1 5 3 60 2 40 - - - - - - - - 

VII2 5 1 20 2 40 2 40 - - - - - - 

VII3 5 1 20 2 40 2 40 - - - - - - 

VII4 1 - - - - 1 100 - - - - - - 

VIII1 4 1 25 1 25 2 50 - - - - - - 

Укупно: 26 9 35 10 39 7 57.5 - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 

II1 5 4 80 1 20 / / / / / / / / 

II2 9 8 88,89 / / 1 11,11 / / / / / / 

II3 10 5 50 4 40 / / 1 10 / / / / 

II4 10 2 20 6 60 2 20 / / / / / / 

III1 5 2 40 1 20 2 40 / / / / / / 

III2 9 3 33,33 6 66,67 / / / / / / / / 

I - III 81 38 46,91 31 38,27 11 13,58 1 1,23 / / / / 
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4.3. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАВРШНОГ ИСПИТА 
 
Завршни испит полажу сви ученици и полазници који завршавају осми разред 
основног образовања и васпитања a организује и спроводи Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја. Имајући у виду актуелну епидемиолошку 
ситуацију и  препоруке надлежних институција, Стручни тимови Установе за децу 
и младе-Сремчица и наше школе, организовали су полагање завршног испита за 
седам ученика и четири полазника ФООО у складу са њиховим могућностима, на 
начин који осигурава безбедност и здравље ученика, полазника и запослених. 
Школски тимови су према измењеним стандардима, на индивидуалном нивоу 
припремили посебне тестове знања за сваког ученика у складу са ИОП-ом 2. 
Тестови су достављани Установи и после попуњавања од стране ученика и 
полазника, а уз подршку васпитача, преузети уз одговарајућу процедуру 
констатовања записником. 
На молбу ЦСР Житиште, омогућено је нашем ученику да полаже 17. jуна сва три 
теста. 
За ученика из Барајева реализовано је тестирање у просторијама школе уз 
неопходне мере безбедности. 
Тестирање из српског језика је реализовано 17. јуна, комбиновани тест 18. јуна а 
тест из математике 19. јуна 2020. године. Анализа резултата показује да се 
постигнућа ученика и полазника на завршном испиту у великој мери слажу са 
њиховим постигнућима током школовања. 
У циљу осигурања регуларности и квалитетног спровођења завршног испита, 
реализоване су и следеће активности: 

• Унос и обрада података у централну базу о ученицима и њиховом 
претходном успеху у сарадњи са координатором-информатичарем за 
општину Чукарица 

• Расподела обавеза и одговорности чланова комисија у завршном испиту 
• Спровођење завршног испита 
• Унос и обрада података о резултатима завршног испита. 

 
Активности везане за завршни испит протекле су у најбољем реду, а одељенске 
старешине су одговорно и професионално обавиле радне задатке и тиме 
допринели успешној реализацији завршног испита. 
  

 
Помоћник директора: 

Валентина Радуловић 
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4.4. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ НАСТАВНИКА ИНДИВИДУАЛНЕ 
НАСТАВЕ И САРАДНИКА 

 
 

4.4.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЛОГОПЕДА 
 
Школске 2019/20. године, логопедским третманом обухваћено је осам логопата I-
IV разреда. Логопедски рад се одвијао групно или индивидуално у зависности од 
врсте говорних поремећаја, од календарског или менталног узраста, или од 
интелектуалних способности. 
На почетку школске године урађена је дијагностичка процена говорно-језичког 
статуса ученика I-IV разреда, од којих је обухваћено осам ученика, који су 
похађали логопедске третмане једном или два пута недељно. 
Радило се у групи од два до три ученика, а према потреби и индивидуално ради 
већих постигнућа и бољих резултата. Логопедски рад се бавио разноврсном 
говорном патологијом и то од најлакших говорних поремећаја дислалије преко 
дисартрије. 
Увођење ванредног стања 16. марта 2020. године и преласком на учење на 
даљину контакт са ученицима остварен је преко разредних старешина, као и 
повратне иформације о оствареним задатцима. 
 

дипл. дефектолог-логопед: 
Саша Миљевић 

 
 

4.4.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РЕЕДУКАTОРА ПСИХОМОТОРИКЕ 
 

Реедукацијом психомоторике ове школске године обухваћено је 11 ученика од II 

до VIII разреда.  

На почетку школске године, након прикупљања анамнестичких података и 

тестирања сваког ученика, направљен је распоред рада реедукатора 

психомоторике. Сваки ученик је обухваћен активностима реедукације  два пута 

недељно у трајању од 30-45 минута, некада и краће у зависности од тренутног 

психо-здравственог стања ученика. Вежбе су рађене индивидуално. 

Предвиђен план и програм рада је испуњен у складу са могућностима   ученика, а 

исти је обухватао: 

• Вежбе за доживљај телесне целовитости 

• Вежбе за уједначавање тонуса и осамостаљивање покрета 

• Вежбе за контролу импулсивности 

• Вежбе за сузбијање неадаптибилних облика понашања (вежбе релаксације, 

ритмичке вежбе и радна окупација) 

• Вежбе чула и корективне гимнастике 

• Вежбе фине моторике 

• Вежбе за кориговање дисграфије и дислексије 
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У току школске године вођена је педагошка документација за свако дете понаособ, 

а која је између осталог обухватала и евалуације о постигнућима ученика на 

полугодишту и на крају школске године. 

Због увођења ванредног стања, од 16. марта настава се одвијала на даљину. 

Контакт са ученицима је остварен преко разредних старешина. 

 

дипл. дефектолог-реедукатор психомоторике: 

Милан Мирић 
 

 
 

4.4.3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНДИВИДУАЛНОГ НАСТАВНИКА 
ПРЕВЕНТИВНО-КОРЕКТИВНИХ ГОВОРНО ЈЕЗИЧКИХ ВЕЖБИ 

 
 

Планиране активности су реализоване у складу са индивидуалним капацитетима  
и способностима ученика.  
 

СЕПТЕМБАР  
• Реализовано је иницијално говорно језичко тестирање ученика првог 

разреда, као и  нових ученика  у нижим разредима основне школе 
• Одржан је  састанак са разредним старешинама и групним васпитачима у 

вези планирања и организовања индивидуалног рада за  ученике основне 
школе 
 

ОКТОБАР  
• Примењени су постојећи дијагностички тестови и скале за говорно језичку 

процену, као основу за планирање индивидуалних превентивно-корективних 
вежби 

• Формирани су досијеи ученика, као и евалуација говорно језичког развоја 
ученика који су били раније  укључени у индивидуалне вежбе  

• Тимским радом је остварена добра комуникација и координација наставника 
разредне наставе и  васпитача у поступку рада 

• Оставерен је непосредни корективно-стимулативни логопедски рад 
• Реализовано је стручно усавршавање у оквиру установе кроз различите 

садржаје 
 
НОВЕМБАР  

• Реализовсне су индивидуалне и групне превентивно-корективне логопедске 
вежбе, као и праћење говорно језичког развоја ученика 

• Остварена је сарадња са разредним старешинама и групним васпитачима у 
складу са потребама ученика 

• Присуствовала сам седницама разредних и наставничких већа са 
извештајима 

• Педагошка документација уредно вођена за сваког ученика 
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ДЕЦЕМБАР  
• Реализоване корективне логопеске вежбе по плану 
• Остварена је сарадња са дефектолозима у организовању родитељских 

састанака 
• Кроз разговор  остварен саветодавни рад са родитељима за рад код куће за 

дане празника 
 
ЈАНУАР/ФЕБРУАР  

• Реализоване стимулативно-корективне говорно језичке вежбе, кроз 
индивидуални и групни рад 

• Родитељи су упућени у наставак рада, школски календар и завршетак првог 
полугодишта 

• Остварено је праћење ученика у току наставних активности као и васпитних 
активности 

• Присуство седницама разредних и наставничких већа са извештајима 
 
МАРТ/АПРИЛ/МАЈ/ЈУН 
По увођењу варедног стања због пандемије Корона вирусом остварена је сарадња 
са разредним старешинама у смислу слања потребних материјала за рад са 
ученицима на даљину, подршка родитељима ученика са тешкоћама у развоју а у 
циљу што лакшег превазилажења проблема у раду са својом децом у 
новонасталој ситуацији. 
Планиране активности у овом периоду су делимично реализоване, често смо били 
ускраћени за повратне информације о реализацији предложених активности. 
 

дипл. дефектолог-логопед: 
Зорица Дрндаревић-Делић 

 
 
 

4.4.4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САРАДНИКА ЗА ИЗРАДУ ДИДАКТИЧКИХ 
СРЕДСТАВА И ПОМАГАЛА ЗА ДЕЦУ СА СЕНЗОМОТОРИЧКИМ 

СМЕТЊАМА 
 

У току школске 2019./2020. године рад сарадника за израду дидактичких 
средстава и помагала за децу са сензомоторичким  сметњама реализовао се кроз 
следеће активности: 
 

• Остварена је сарадња  са наставницима основне и средње  школе, 
индивидуалним и наставницима образовања одраслих, васпитачима и 
стручним сарадницима   у смислу помоћи и подршке у остваривању  
програма образовања 

• Пружена је техничко-саветодавна    подршка  у изради дидактичког 
материјала, наставних листића, радних свесака у непосредној настави и 
асистенција у реализацији истих 
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• Рађена су  дидактичка средства и прилагођавана постојећа по потреби 
наставника 

• Израђени су бројни плакати за потребе уређења хола и ходника школе као 
и учионица 

• Остварена је сарадња са секцијама за потребе израде реквизита, 
сценографије, костима, постављане су изложбе ликовних радова, пружана 
је подршка за реализацију часова секције 

• Организоване су  радионица за израду дидактичких средстава и украсних 
предмета са ученицима: „Јесен“ за потребе уређења штанда на 
Међународном сајму књига, “Новогодишњи украси“ за потребу учешћа на 
такмичењу „Најлепше декорисане јелке“ у организацији Ада Мол-а,  на коме 
је наша школа освојила прво место и добила новчану донацију као и 
ученици који су учествовали. Реализована је и радионица 8..март 

• Организован је индивидуални рад са ученицима по потреби и у договору са 
наставницима 

• По утврђеној динамици учествовала сам у раду тимова и органа установе 
• Водила сам евиденцију о услугама на месечном и дневном нивоу 
• Пратила сам савремене тенденција у свету у овој области 
• Пратила сам достигнућа у у области асистивне технологије 

 
По увођењу Ванредног стања због пандемије Корона вируса остварена је сарадња 
са наставницима у смислу слања потребних материјала за рад са ученицима на 
даљину. Ради лакше комуникације и једноставније доставе потребних материјала 
формирана је група на друштваној мрежи „Фејсбук“: ДИДАКТИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ 
ШОСО. Свети Сава  „Умка“  где су  свакодневно постављани материјали за развој, 
учење и игру ученика. На сајту школе поставњен је линк који директно води на 
поменуту страницу. 

 
дипл. дефектолог: 

Светлана Ђорђевић 
 
 

V ОСТВАРИВАЊЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 
 

 

 

5.1. СТВАРАЛАЧКЕ И СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 
 
Ваннаставним активностима су обухваћени сви ученици и наставници школе у 
зависности од психофизичких способности ученика, али и интересовања и 
мотивације за одређене садржаје.  
На почетку школске године формиране су следеће секције у оквиру стваралачких 
и слободних активности ученика: 
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1. ДРАМСКО-РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА 
2. РАДНО-СТВАРАЛАЧКА СЕКЦИЈА - обухвата активности у текстилној и 

ликовној радионици, израду дидактичког и декоративног материјала  
3. МУЗИЧКА СЕКЦИЈА - обухвата хор и ритмичко-фолклорне активности 
4. СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНА СЕКЦИЈА - обухвата спортске активности и 

шах 
5. ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА И УРЕЂЕЊЕ ДВОРИШТА 

 
 

5.1.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРАМСКО-РЕЦИТАТОРСКЕ СЕКЦИЈЕ 
 
Драмско-рецитаторска секција радила је на припреми и извођењу приредби 
континуирано током 2019/2020 године до проглашења ванредног стања на 
територији Републике Србије због пандемије вируса КОВИД -19 и ступања на снагу 
даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“ 15. марта 2020.   
План рада обухватио је различите елементе: рад на ослобађању у покрету и 
простору, богаћење и култивисање говора, развијање маште и флексибилности 
кроз вежбе за концентрацију и монологе, дијалоге, драмске игре, говорне вежбе. 
Пролазећи кроз ове садржаје рада, чланови секције су се оспособили за 
обављање сценских задатака: рецитовање,  вођење програма, глуму, учешће у 
мањим или већим видовима сценских презентација. Рад се одвијао једном 
недељно, а по потреби и више пута недељно.  
Наши ученици, присуствовали су у октобру традиционалном Међународном 
сусрету деце Европе „Радост Европе“ у Дечијем културном центру. У новембру 
смо посетили позориште „Бошко Буха“, гледали представу „Коњић Грбоњић“ а у 
Штарк арени предтаву „Дизни на леду“. У позоришту „Душко Радовић“ 
традиционално је одржана манифестација „Ти можеш“ у децембру поводом 
обележавања Светског дана особа са инвалидитетом" на којој су наши ученици 
били гости а у истом позоришту, у јануару, имали смо прилику да присуствујемо 
специјалном извођењу представе „Прича о Светом Сави“. Након сваке посете 
позориштима и манифестацијама током састанака секција коментарисали смо 
представе, глумачка извођења, костиме, сценографију, музику. 
Новогодишњи празници обележени су пригодним програмом. Изведен је  драмски 
приказ представе „Новогодишње жеље“.  
Поводом обележавања Дана школе и школске славе ученици су приредили 
драмски приказ „Свети Сава и сиромашна породица“. 
. 
Током целе године интензивиран је рад на уређивању костима, сценографија као 
и простора секције. Похваљени су и награђени ученици учесници за изузетан 
успех и залагање током целе школске године. 
 

Координатор: 
Наташа Галић 
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5.1.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РАДНО-СТВАРАЛАЧКЕ СЕКЦИЈЕ 
 
У  оквиру ове секције  делују три секције: ликовна, текстилна и израда накита, које 
су пре обједињавања функционисале самостално.  
Према почетном плану и договору фонд часова је тако подељен да је ликовна 
секција заступљена са 12 часова, текстилна са 12 и израда накита са 10. Међутим. 
због увођења ванредног стања у целој земљи и епидемиолошке ситуације 
16.3.2020. године непосредни образовно-васпитни рад је прекинут тако да нису 
остварене све предвиђене активности. Одржано је укупно 26 часова. Чланови ове 
секције су били ученици и основне и средње школе. 
Ликовна секција је прве месеце искористила за прикупљање материјала у природи 
и израду радова од истог. Пошто је време постало хладније, више времена су 
проводили у учионици и радили тематске радове везане за јесен, Нову годину, 
Божић и Светог Саву. Користили су технике акварела, темпера и лавираног 
цртежа. После тога су израђивали пригодне поклоне и честитке за 8. март. 
У оквиру текстилне секције радиле су углавном ученице I и II разреда са подручја 
рада текстилство и кожарство. Оне су углавном већ донекле биле упознате са 
различитим техникама веза. У октобру и новембру израђују радове са славским 
мотивима. После тога раде и дорађују радове са новогодишњим мотивима, а у 
јануару са мотивима по слободном избору. 
Ученици који су били укључени у секцију израда накита, правили су огрлице и 
наруквице и на тај начин савладали технику постављања копчи као и низања 
перли. У децембру израђују новогодишње украсе од дрвета уз помоћ ученика са 
подручја рада машинства. 
4.12.2019. на манифестацији „Ти можеш” у позоришту Душко Радовић, 
учествовали су ученици наше школе, а на нашем штанду били су изложени и 
радови који су израђени у оквиру секције. 
14.12.2019. организовано је такмичење за најлепше украшену јелку Чукарице. 
Такмичење је организовано у тржном центру Ада Мол. Учествовали су ученици 
наше школе (накит је израђен у школи од добијеног материјала) и освојили прво 
место. 
Увођењем наставе на даљину ученици су мотивисани да у кућним условима 
наставе да развијају  креативност.  
 

Координатор: 
Дијана Пудар 

 
 

5.1.3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МУЗИЧКЕ СЕКЦИЈЕ 
 
Хорски део секције - основни циљ рада хора је подстицање музичких 

способности ученика кроз рад на развијању слуха, музичке меморије и вокалних 

способности. 

Обрадом композиција различитих садржаја уметничке, народне и дечје музике, 

радило се на изражајном певању, дикцији, правилном дисању, артикулацији и 

развијању певања у групи. 
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У току школске 2019/2020. године, хором су били обухваћени ученици старијих 

разреда основне школе, као и ученици средње школе. Наставу хора је похађало 

15 ученика, претходно одабраних у зависности од афинитета, мотивације и 

поседовања неопходних елементарних музичких способности. Рад се одвијао 

индивидуално, као и у групама, претежно квартетима, квинтетима и секстетима, 

што је зависило од тежине конкретне композиције. На почетку је урађено 

перцептивно испитивање ритмичких способности у музичком контексту, путем 

Ревесовог теста ритма. 

Током школске 2019/2020. обрађено је више песама уметничког и народног 

садржаја: Химна Србије „Боже правде“, "Тамо далеко", "Другарство", "Ја посејах 

лубенице", „Светосавска химна“, „Вишњичица род родила", "Дивна, Дивна", 

"Блистај, блистај звездо мала", "Пролећно коло", „Право пријатељство“, и „Ах, што 

волим“. Запажено је учешће на приредби поводом Дана школе и школске славе 

„Свети Сава“. 

 

 Рад се одвијао у следећим нивоима: 

1. Фаза овладавања ритмом 

2. Овладавање контуром мелодије и латентном хармонијом 

3. Завршна фаза стицања стабилности тоналитета 

 

Посебна пажња посвећена је раду на структурним одликама песме: границе 

фраза, метричке границе, репетиције тонова и мотива, кретање мелодије, 

прецизан ритам, интонација, музичко фразирање. У раду су коришћена 

експресивна средства: промена акцентације, динамичког нијансирања, 

артикулације, темпа, трајања тонова.  

Пажња је усмеравана на квалитет темпа и интерпретацију у целини, као и на 

формирање тоналног центра за обликовање контура свих фраза у композицији. 

Због снижених музичких пособности ученика у свим нивоима музичког слуха и 

меморије, рад је био доста тежак на усаглашавању симултаних процеса у обради 

песама: текстуална, мелодијска синтеза тембра динамике и фразирања. 

 

Ритмичко-фолклорни део секције - у септембру је извршено планирање свих 

активности, направљен списак заинтересоване и талентоване деце која ће 

учествовати у раду секције. У октобру и новембру се увежбавала кореографија 

„Хајд' поведи весело'' за учешће на манифестацији ''Радост Европе'' на којој је 

учествовало деветоро деце и учешће на манифестацији ''Ти можеш'' поводом 

међународног дана особа са инвалидитетом која је одржана 03.12.2019. у малом 

позоришту ''Душко Радовић''. У јануару су обављене припреме програма за Дан 

школе и школску славу ''Свети Сава'' и успешно је изведена приредба у холу 
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Током фебруара акценат је био на слободним активностима на пробама, вежбање 

корака по жељи ученика. 

План и програм ритмичко-фолклорног дела секције није у потпуности реализован 
од марта због пандемије и увођења ванредног стања 16.03.2020. године. 
 

Координатор: 
Сузана Марић 

 
 

5.1.4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНЕ СЕКЦИЈЕ 
 

У школској 2019/2020. години ученици наше школе у пратњи наставника који су 
ангажовани у спортској секцији учествовали су на одређеном броју спортских 
манифестација и такмичења у складу са могућностима и остварили добре 
резултате. 
 
СЕПТЕМБАР  
Учешће на кампу Специјалне Олимпијаде Србије у Крагујевцу од 13-15.09.2019. 
године. Учешће на Државном првенству Специјалне Олимпијаде Србије у 
атлетици у Зрењанину 22.09.2019. године. Ученици су остварили следеће 
резултате: Марија Стаменковић 1. место трчање на 100м, Весна Јаношевић 3. 
место у скоку у даљ. 
 
ОКТОБАР 
Учешће на Државном првенству Специјалне Олимпијаде у женској одбојци у 
Врању 05.10.2019. године. Освојена сребрна медаља. 
 
НОВЕМБАР  
Учешће на регионалном такмичењу Спортхус-а у пикаду. Ученици наше школе 
освојили су следеће резултате: Вељко Пасу златну медаљу, Дејан Сремчевић 
сребрну медаљу. 
 
ДЕЦЕМБАР 
Учешће на Државном првенству Специјалне Олимпијаде Србије у женској 
кошарци у Новом Саду 07.12.2019. године освојена је бронзана медаља. 
 

 
ШАХ 

 
СЕПТЕМБАР 
Евиденција ученика, долазак на секцију и термини рада налазе се у књизи 
евиденције секција 
 
ОКТОБАР 
Правила шаховске игре се уче на почетку секције, а такође и приликом укључења 
сваког новог члана секције а и у току игре по потреби 
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НОВЕМБАР 
Шаховско отварање партије, различити начини за почетак игре се предочавају, као 
и слабости које противник том приликом може да користи 
 
ДЕЦЕМБАР 
Ученици су учествовали на такмичењу стони тенис, пикадо и шах у школи „Милоје 
Павловић“ и освојили следеће резултате: Душан Ивановић 1. место у шаху за 
основну школу и Вељко Пасу 3. место у конкуренцији средњих школа 
 
ЈАНУАР 
Вежбало се у току игре, а такође и сама завршница у којој је било више успеха 
 
ФЕБРУАР  
Вежбање и припремање за школски турнир 
 
МАРТ/АПРИЛ/МАЈ/ЈУН  
Због увођења ванредног стања и преласка на наставу на даљину није било 
републичких такмичења које је требало да се одржи у Јагодини. 
 
План и програм спортске секције за ову школску годину није у  потпуности 
реализован због тренутне епидемиолошке ситуације која је резултирала 
извођењем наставе на даљину у другом полугодишту ове школске године. 

        
       Координатор: 

        Анђелка Бранковић 
        
 

5.1.5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЕКОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ И УРЕЂЕЊА ДВОРИШТА 
 
Рад еколошке секције је уско повезан са програмом рада Еко-школе, стога су 
годишњи извештаји дати обједињено. Обележавање екошколских дана, 
радионице, излети, учествовање у акцијама на нивоу републике, града и у 
локалној заједници, учешће на конкурсима са еколошким темама, све су то 
активности које покреће Међународни програм Еко-школа, у коме наша школа 
активно учествује кроз рад еколошке секције и рад еко-патроле. 
Ученици и наставници који носе ову секцију су и ове школске 2019/2020. године, 
заједнички одлучивали о сваком наредном кораку који ће се извести. Састанци 
еко-патроле су се одржавали једном месечно, сваког првог четвртка у месецу, 
како би се направио распоред активности за наредни месец. До преласка на 
наставу на даљину, одржано је шест састанака еко-патроле и три састанка одбора 
еко-школе. 
Ове школске године смо узели учешћа у програмима „Свака лименка се рачуна“, 
„Велики лов на биљке“, „Караван за климу“, „Као потрошач, буди део промене“ 
„Енергетска ефикасност у еко-школама“, а еко-школска година нам је почела 
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неочекиваном акцијом „Хотел за инсекте“ на Ади Циганлији (14.09.2019.) у 
организацији еко-школе „Дринка Павловић“. 
Уследила су редовна обележавања еко-школских дана: Светски дан чистих 
планинана Космају (27.09.2019.), Светски дан пешачења на Ади Циганлији 
(15.10.2019.), Светски дан здраве хране на сплаву Пикадили на Умљанској страни 
Саве, а уз велику подршку спонзора произвођача органске хране: „Вранић 
Органић“ и „Александрија – Фрушка Гора“ (16.10.2019.), овај дан је обележен и у 
школском органском воћњаку бербом тек дозрелог воћа. 
Потом су уследиле непланиране, али важне активности: учешће у програму 
„Serbian Visions“ где смо презентовали рад наше еко-школе у хотелу Radisson 
(23.11.2019.) „Храст за раст“ у организацији грађанске иницијативе Walking by the 
earth, те смо посадили тридесетак садница младих храстова у дворишту ПУ 
„Цврчак“, ОШ „Доситеј Обрадовић“ и наше школе (30.11.2019.) „Енергетска 
ефикасност у еко-школама“ ЕПС радионица (19.12.2019.), и додела поклон 
пакетића ЕкоСтар-Пака-а (27.12.2019.) за све чланове еколошке секције. 
Светски дан климатских промена смо обележили на „Фестивалу науке“ на 
Београдском сајму (06.12.2019.) и учешћем у програму „Караван за климу“ 
Француског културног центра, на интерактивној изложби у Сомбору (11.12.2019.), а 
Светски дан штедње енергије је обележен радионицом „Пронађи примере 
енергетске (не)ефикасности у школи“ (13.03.2020.) 
Планирана обележавања еко-школских дана која су отказана због преласка на 
наставу на даљину: Светски дан река, Светски дан шума, Светски дан вода, 
Светски дан планете земље, Светски дан сунца, Светски дан биодиверзитета, 
Европски дан паркова, Светски дан заштите животне средине. 
Током школске године, континуирано је уређивано школско двориште, у складу са 
сезонским променама и тренутним потребама. Јесењи радови су започели 
прикупљањем материјала за компостирање и бригом о воћњаку и дрвећу у 
школском дворишту. Нега ружичњака и уређење жардињера су се одвијали у 
правилним интервалима, а сетва и садња једногодишњих и вишегодишњих 
украсних биљака, према плану еколошке секције за оплемењивање простора 
школе, дома и дворишта. Зима је донела бригу о презимљавању осетљивих врста, 
као што је вађење луковица и згртање осетљивих коренских система. Цветне 
аранжмане од биљака одгајаних у школи излагали смо у октобру на Сајму 
образовања и у децембру у Позоришту „Душко Радовић“. 
Прикупљање секундарних сировина у школи се одвијало према утврђеном 
недељном плану, али је откуп ове године изостао због неспоразума са Папир 
сервисом-откупљивачем са којим школа има потписан уговор о откупу. Уговор је 
раскинут и у процесу смо потраге за другим откупљивачима за нову школску 
годину. 
 

Координатор: 
Александра Бечеи  
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5.2. ИЗВЕШТАЈ О ВАННАСТАВНИМ АКТИВНОСТИМА И ИЗЛЕТИМА 
У САРАДЊИ СА УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ 

 
 

СЕПТЕМБАР 
12-15.09.2019. Реализован Камп Специјалне олимпијаде Србије у Крагујевцу. 
14.09.2019. У оквиру програма Плаве заставе на Ади Циганлији наши ученици 
учествовали су у састављању Хотела за инсекте. 
21.09.2019. Одржано је државно првенство у атлетици у организацији Специјалне 
Олимпијаде у Зрењанину  
27.09.2019. Обележен Међународни дан планина излетом на Космају 
30.09.2019. Реализован излет за ученике у Тамишким конацима у организацији ХО 
„Радост деци“ 
 
ОКТОБАР 
03.10.2019. Учешће на манифестацији „Радост Европе“ у ДКЦ Београд 
04-05.10.2019. Државно првенство у одбојци, Врање  
09.10.2019. Регионално такмичење у фудбалу, Ада Циганлија 
09.10.2019. Предавање патронажне службе ДЗ „др Симо Милошевић“ на тему 
„Здрава храна“ и „Хигијена“ 
14.10.2019. Обележен Дан здраве хране на сплаву Пикадили на Умци 
15.10.2019. Обележен Светски Дан пешачења на Ади Цигалнији 
18.10.2019. Одлазак у биоскоп „Синегранд“ у Раковици на 15. Кидс фест 
21.10.2019. Разгледање Београда панорамским аутобусом  
24.10.2019. Градско такмичење у атлетици, Ада Циганлија 
23-27.2019. Учешће на 50. Сајму образовања и наставних средстава у Београду 
 
НОВЕМБАР 
02.11.2019. Одлазак на Дизнијеву представу „Чаролија на леду“ у Штарк Арени 
07.11.2019. Одлазак на прославу 40. година ресторана МцДоналд'с у организацији 
ХО „Радост деци“ 
13.11.2019. Одлазак на предстааву „Коњић Грбоњић“ у Позоришту Бошко Буха 
18.11.2019. Посета и обилазак Манастира Свете Петке у Извору 
20.11.2019. Спортско такмичење у шаху и пикаду у ОШ „Милоје Павловић“ 
24.11.2019. Седмодневни боравак ученика на Златибору у организацији Црвеног 
Крста Чукарица 
27.11.2019. Предавање патронажне службе ДЗ „др Симо Милошевић“ на тему ПП 
болест 
30.11.2019. Акција садње младица храста у оквиру организације „Храст за раст“ 
 
ДЕЦЕМБАР 
03.12.2019. Учешће на манифестацији „Ти можеш“ у Позоришту Душко Радовић 
14.-21.12.2019. Такмичење за најлепшу јелку Чукарице у Ада Молу 
23.12.2019. Новогодишња приредба и подела пакетића 
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ЈАНУАР 
23.01.2020. Одлазак на представу „Прича о Светом Сави“ у Позоришту Душко 
Радовић 
27.01.2020. Прослава Дана школе и школска слава „Свети Сава“ 
 
МАРТ 
05.03.2020. Регионално такмичење у одбојци у организацији Специјалне 
олимпијаде у Зрењанину 
05.03.2020. Посета Сајма текстила у Београду 
 
Планиране активности за период од средине марта до краја школске 2019/2020. 
године отказане су због проглашења ванредног стања. 

 
 
 

5.3. ИЗВЕШТАЈ О УЧЕНИЧКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
 

5.3.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДЕЧЈЕГ САВЕЗА 
 
Током септембра 2019. планирани су и реализовани различити садржаји који су 
имали за циљ међусобно упознавање и зближавање деце, узајамну помоћ и 
солидарност. Ученици су упознали нове ученике, организовани су сусрети и 
дружења ученика различитих разреда. Такође су школу посетила деца ПУ 
Чукарица, и том приликом су размењени дечји радови.  
Током октобра обележена је Дечја недеља и свечани пријем првака у Дечји савез. 
Кроз активности Еколошке секције, као и у сарадњи свих наставника и васпитача 
реализоване су активности у циљу развоја еколошке свести, као и формирању 
правилног односа према природној и друштвеној средини. Ученици су 
учествовали на школским приредбама и прославама, украшавању простора и 
изради честитки и украса поводом Нове године, Дана школе  и 8. марта. 
Након проглашења пандемије и преласка на наставу на даљину од 17.03.2020. 
године а у складу са упутствима Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја све активности су реализоване на даљину и у складу са могућностима 
ученика. Планирана традиционална Дечја олимпијада је одложена, односно није 
реализована у школској 2019/2020. години   
 

 
5.3.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 
У току школске 2019/2020. године Ученички парламент се састајао једном 
месечно, по потреби и више пута до проглашења ванредног стања на територији 
Републике Србије због пандемије вируса КОВИД-19 и ступања на снагу даном 
објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“ 15. марта 2020.године. 
Конструктивно је учествовао у решавању актуелних питања везаних за рад и 
живот ученика кроз следеће активности: 
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• Издвајање и формулисање најважнијих проблема, предлога, иницијатива 
везаних за унапређење рада школе 

• Непосредно изражавање ставова већине ученика школе 
• Успостављање добре комуникације са управом школе 

 
СЕПТЕМБАР/ОКТОБАР 
Конституисан је Ученички парламент који сачињавају ученици који су изабрани у 
својим одељењима. За председника Ученичког парламента изабрана је 
Миловановић Катарина (III/2), за заменика и записничара Глушац Милан (II/2). 
Ученици су упознати са основним одредбама Пословника о раду Ученичког 
парламента. 
Изабрана су два представника Ученичког парламента који ће учествовати у раду 
Школског одбора. То су Миловановић Катарина (III/2) и Глушац Милан (II/2) 
Усвојен је договор о раду Ученичког парламента у школској 2019/20. години. 
Чланови Парламента су се упознали са новим ученицима који су топло 
прихваћени уз обећање да ће им бити пружена подршка и помоћ око сналажења и 
прилагођавања на услове школе и дома.  
Усвојени су предлози у вези са текућим проблемима у раду и животу ученика у 
школи: хигијена ученика, поправке и набавке у школи и интернатским зградама; 
разматрано је и понашање ученика у школи као и организовано уређење школског 
дворишта са циљем оспособљавања ученика и развијање еколошке свести о 
неговању и одржавању чисте и уредне околине школе. 
Одржано је предавање о здравој исхрани од стране представника Дома здравља 
„Др Симо Милошевић“.  
Разговарало се о дискриминацији и дечијим правима и обавезама. Представљен 
је чланак „Рециклажа у школама“. 
 
НОВЕМБАР 
Разматрана је сарадња са Факултетом за специјалну едукацију и рехабилитацију 
као и додатна мотивација избором активности које су интересантне да би сви 
ученици учествовали.  
Представљен је програм превенције пушења специјално припремљен за децу 
школског узраста који ће помоћи ученицима да избегну нежељене последице по 
здравље које пушење цигарета носи са собом. 
Разговарало се о помоћи млађим ученицима у виду о давања позитивног примера 
у владању, правилима понашања, бризи о хигијени, личном изгледу од стране 
старијих ученика. 
Усвојени су нови предлози у вези са текућим проблемима у раду и животу ученика 
у школи као и они у вези са одржавањем новогодишње приредбе. 
Разматрани су предлози везани за уређивање школског дворишта и мере 
безбедности и заштите ученика у школи.  
 
ДЕЦЕМБАР 
Одржано предавање представника Дома здравља „Др Симо Милошевић“ о ХИВ-у 
и контрацепцији поводом Светског дана борбе против сиде  1. децембра 
Међународни дан особа са инвалидитетом, 3. децембар, обележен је у  
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позоришту „Душко Радовић“ у уторак 3. децембра на манифестацији „Ти можеш“ 
на којој су учествовали наши ученици, изабрани су и радови израђени на 
часовима практичне наставе који су изложени на истој.  
Набављен је материјал и одабрани ученички радови поводом украшавања 
школског простора и интернатских зграда.  
Новогодишња приредба је одржана у понедељак, 23. децембра на предлог 
чланова Ученичког парламента да то буде у 12 часова како би и екстерни ученици 
и ученици из дома Сремчица присуствовали и добили пакетиће с обзиром да они 
после наставе одлазе из школе.  
Чланови Парламента упознати су са Правилником којим се ученицима обезбеђује 
право на заштиту и безбедност: у школској згради и школском дворишту, дому 
уленика, ван школске зграде и школског дворишта-за време часова или других 
наставних и ваннаставних активности.  
Поводом предстојећег распуста, прихваћен је предлог чланова Ученичког 
парламента је да се у школи организује акција прикупљања средстава (гардеробе, 
обуће, веша, прибора за личну хигијену и хране) за ученике којима је потребна 
помоћ јер њихове породице живе у тешким материјалним условима. 
 
ЈАНУАР 
Разматрани су и усвојени предлози у вези са прославом и приредбом поводом 
Дана школе и школске славе „Свети Сава".  
Обављена је анализа успеха ученика на крају првог полугодишта и предложене 
мере за побољшање успеха и дисциплине ученика. 
Усвојени су предлози у вези са текућим проблемима у раду и животу ученика у 
школи: хигијена ученика, поправке и набавке у школи и интернатским зградама; 
разматрано је и понашање ученика у школи. 
Обновљена су и разматрана права и обавезе ученика и наставника. 
Разматрани су предлози чланова Ученичког парламента да се поводом 
предстојећег зимског распуста у школи организује акција прикупљања средстава 
за ученике којима је потребна помоћ јер њихове породице живе у тешким 
материјалним условима.  
 
ФЕБРУАР 
Разматрана је сарадња са Факултетом за специјалну едукацију и рехабилитацију 
која се обавља у виду получасовних активности са ученицима. Усвојени су 
предлози о додатној мотивацији ученика избором активности које су 
интересантније. 
Разговарало се о екологији и очувању природе кроз свакодневни живот у школи и 
дому који нуди небројено могућности за развијање еколошких навика за развијање 
еколошке културе и еколошке свести сваког појединца.  
 
МАРТ/АПРИЛ/МАЈ/ЈУН 
Након проглашења ванредног стања на територији Републике Србије због 
пандемије вируса КОВИД-19 и ступања на снагу даном објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије“ 15. марта 2020. године организован 
одлазак ученика кућама и направљен план школе на даљину.  
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Настава и васпитни рад на даљину реализовани су свакодневним контактима са 
ученицима телефонским путем и преко друштвених мрежа.  
Уз свакодневно пружање помоћи и подршке, од стране запослених у школи 
ученици су подстицани су да контактирају између себе што чешће ради дружења и 
међусобног подржавања.  

VI ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 
 

6.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 
 
Наставничко веће одржано 11.09.2019. године: 

• Усвајање записника 

• Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе за школску 2018/2019.  

• Разматрање и усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020.  

• Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора  за школску 2018/2019.  

• Разматрање и усвајање Извештаја о самовредновању и вредновању рада 

школе за школску 2018/2019. годину 

 

Наставничко веће одржано 04.11.2019. године: 

• Усвајање записника 

• Мере за унапређење безбедности ученика у току наставе и васпитног рада 

 

Наставничко веће одржано 02.12.2019. године: 

• Обавештење директора о вођењу дисциплинског поступка против ученика 

Милисава Бабића 

 

Наставничко веће одржано 29.01.2020. године: 

• Усвајање записника 

• Анализа реализације планова и програма образовно-васпитног рада за прво 

полугодиште 

• Успех и дисциплина ученика 

 

Наставничко веће одржано 16.03.2020. године: 

• Обавештење о увођењу ванредног стања на територији Републике Србије и 

о прекиду образовно-васпитног рада 

 

Наставничко веће одржано 15.04.2020. године: 

• Разматрање реализације образовно-васпитног плана и програма током 

другог полугодишта у условима ванредног стања и наставе на даљину 

• Оцењивање, успех и дисциплина ученика и подршка ученицима 

• Измене календара образовно-васпитног рада за школску 2019/2020. 
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Наставничко веће одржано 15.05.2020. године: 

• Упознавање са обавештењем Школске управе Београда које се односи на 

укидање ванредног стања 06.05.2020. године 

 

Наставничко веће одржано 02.06.2020. године: 

• Реализација образовно-васпитног плана и програма на крају школске 

2019/2020. године за ученике завршних разреда 

• Организација завршног испита 

• Предлог и избор ученика генерације 

 

Наставничко веће одржано 22.06.2020. године: 

• Усвајање записника 

• Разматрање реализације образовно-васпитног плана и програма на крају 

другог полугодишта 

• Успех и дисциплина ученика 

• Извештај о полагању завршних испита 

Треба напоменути  да су се Наставничка већа почев 16.03.2020. године 
одржавала путем електронских медија. 
 
 
 

6.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ОД I-IV 
РАЗРЕДА OСНОВНЕ ШКОЛЕ 

 
У школској 2019/2020. години су разматрани и реализовани  сви садржаји  и 
активности планирани Годишњим планом рада школе, уз измене у начину 
реализације појединих састанака услед новонастале ситуације изазване 
пандемијом вируса КОВИД-19 и последичног преласка на рад на даљину уз 
праћење свих упутстава за рад добијених од стране Министарства просвете.. 
Реализовано је следеће: 
 
 

СЕПТЕМБАР   
• Организовање почетка наставе за школску 2019/2020. годину (распоред 

часова, педагошка документација, дневна дежурства) 
 

ОКТОБАР  
• Реализовано је ванредно Одељенско веће у циљу утврђивања начина 

вођења педагошке документације, као и мера за повећање безедности 
ученика 
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НОВЕМБАР   
• Реализација образовно васпитног плана и програма.  
• Успех и дисциплина ученика  
• План подршке ученицима у учењу  
• Координација рада наставника, васпитача и стручних сарадника 

 
ЈАНУАР   

• Упознавање са организацијом прославе Дана школе и школске славе 
"Свети Сава" 

• Разматрање реализације образовно-васпитног плана и програма на 
завршетку првог полугодишта 

• Успех и дисциплина ученика 
• Похвале и награде 
• Предлог стручних радова за семинар “ДАНИ дефектолога”- реализација је 

првобитно планирана за децембар, али је реализована у јануару •  • Успех ученика у допунској настави 
 

МАРТ  
• Ванредно Одељенско веће: Организација наставе на даљину у складу са 

упутством Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
 

АПРИЛ   
• Разматрање реализације образовно-васпитног плана и програма током 

другог полугодишта у условима ванредног стања и наставе на даљину 
• Планирано разматрање оцењивања успеха и дисциплине ученика 

допуњено је и гласи оцењивање, успех и понашање ученика  и подршка 
ученицима 

• Анализа рада у допунској настави и слободним активностима 
• Припреме за одлазак на пролећни распуст је такође измењено и гласи 

Измена наставног календара за пролећни расуст  
МАЈ   

• Реализација образовно-васпитног плана и програма 

 
ЈУН   

• Разматрање реализације образовно васпитног плана и програма на 
завршетку другог полугодишта 

• Успех и дисциплина ученика 
• Похвале и награде 

• Одлазак ученика на летњи распуст 
 

ЈУЛ.  
• Разматрање реализације образовно-васпитног плана и програма на 

завршетку другог полугодишта 
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АВГУСТ   
• Организација образовно васпитног рада за школску 2020/2021. годину и 

формирање одељења млађих разреда 
• Предлог и разматрање распореда часова 
• Набавка уџбеника и школског прибора. 
• У току године ће се сваког месеца разматрати индивидуални образовни 

планови (ИОП) 
 

Руководилац: 
Тања Андрић 

 
 

6.3. ИЗВЕШТАЈ  О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА  ОД 
V-VIII РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

 
У школској 2019/2020. години су разматрани и реализовани  сви садржаји  и 
активности планирани Годишњим планом рада школе, уз измене у начину 
реализације појединих састанака услед новонастале ситуације изазване 
пандемијом вируса КОВИД-19 и последичног преласка на рад на даљину уз 
праћење свих упутстава за рад добијених од стране Министарства просвете. 
Реализовано је следеће: 
 
СЕПТЕМБАР  

• Организација наставе на почетку школске 2019/2020. године 
• Педагошка документација, распоред часова, дневна дежурства 

 
ОКТОБАР  

• Реализовано је ванредно Одељенско веће у циљу утврђивања начина 
вођења педагошке документације, као и мера за повећање безедности 
ученика 

 
НОВЕМБАР  

• Разматрање реализације наставног плана и програма у току првог 
полугодишта, успех и дисциплина ученика 

• Координација рада наставника, васпитача и стручних сарадника 
 
ЈАНУАР  

• Упознавање са реализацијом прославе Дана школе и школске славе "Свети 
Сава"  

• Разматрање реализације образовно васпитног плана и програма на 
завршетку првог полугодишта 

• Успех и дисциплина ученика 
• Похвале и награде ученицима 
• Предлог стручних радова за семинар “ДАНИ дефектолога”- реализација је 

првобитно планирана за децембар, али је реализована у јануару. 
• Припреме за одлазак на зимски распуст 
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МАРТ  
• Ванредно Одељенско веће: Организација наставе на даљину у складу са 

упутством Министарства 
 
АПРИЛ . 

• Разматрање реализације образовно-васпитног плана и програма током 
другог полугодишта у условима ванредног стања и наставе на даљину 

• Планирано разматрање оцењивања успеха и дисциплине ученика 
допуњено је  и гласи оцењивање, успех и понашање ученика  и подршка 
ученицима 

• Анализа рада у допунској настави и слободним активностима 
• Припреме за одлазак на пролећни распуст је такође измењено и гласи 

Измена наставног календара за пролећни расуст 

• Припрема пробног завршног испита на даљину, у складу са упутством 
Министарства просвете 

 
МАЈ  

• Разматрање реализације образовно васпитног плана и програма завршних 
разреда 

• Припреме за реализацију другог пробног и завршног испита ученика 8. 
разреда у условима пандемије по упутствима Министарства просвете 

• Реализација образовно-васпитног плана и програма 
• Предлог за ученика генерације 

 
ЈУН  

• Разматрање реализације образовно васпитног плана и програма, успех и 
дисциплина ученика, похвале и награде у ванредним околностима 

• Реализација завршног испита ученика 8. разреда 
• Припреме ученика за одлазак на летњи распуст нису реализоване јер су сви 

ученици због ванредних околности код куће 
 
ЈУЛ  

• Разматрање реализације образовно-васпитног плана и програма на 
завршетку другог полугодишта 

 
АВГУСТ  

• Организација образовно васпитног рада за школску 2020/2021. годину и 
формирање одељења млађих разреда 

• Предлог и разматрање распореда часова 
• Набавка уџбеника и школског прибора 
• У току године ће се повремено разматрати индивидуални образовни 

планови (ИОП) 
 

Руководилац: 
Данка Мандић 
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6.4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

 
Током школске 2019/2020. године одржано је 9 састанака. Састанцима су редовно 
присуствовали сви чланови Стручног већа. 
Реализоване су следеће активности: 
 
СЕПТЕМБАР 
Разматран је план и програм за 2019/2020. школску годину, утврђен је и распоред 
огледних часова, усвојен је предлог о дужини трајања опсервационог периода који 
ће за старе ученике бити месец  дана, а за нове до три месеца, договорено је да 
због карактеристика ученика и изразите хетерогености групе исходи буду 
представљени само кроз ИОП-2 за сваког ученика. Глобални и оперативни 
планови садржаће наставне теме односно, наставне јединице, а у дневним 
плановима биће представљене активности у складу са индивидуалним 
образовним плановима. 
 
ОКТОБАР 
Разматрано најбоље решење везано за израду месечних оперативних планова и 
њихово усклађивање са ИОП-ом 2.  
 
НОВЕМБАР 
Изнет је план стручног усавршавања, анализирана је употреба очигледних 
средстава у настави, помоћне литературе и дидактичких средстава. Помоћна 
литература, наставна и дидактичка средства, набављаће се и користити у складу 
са потребама и интересовањима ученика. Урађена је анализа постојеће 
педагошке документације 
 
ДЕЦЕМБАР 
Планирана је  сарадња са локалном заједницом, корелација рада Стручног већа 
разредне наставе основне школе са осталим Стручним већима и Тимовима, 
анализирана је реализација ваннаставних активности, разговарали смо о сарадњи 
наставника и стручних служби са родитељима и другим законским заступницима. 
 
ЈАНУАР 
Анализиран успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта, обављене су 
припреме за прославу Дана школе и школске славе „Свети Сава“, одређена су 
задужења наставника  за припреме и реализацију свечаности, планиране су 
активности у оквиру стручног скупа - Дани дефектолога. 
 
МАРТ 
Организација наставе на даљину у условима ванредног стања, дата додатна 
упутства за реализацију наставе на даљину (табеле, планови, праћење, подршка, 
евиденција, комуникација), предочена измена календара васпитно-образовног 
рада основне школе за школску 2019/2020. годину, изабрани су уџбеници за 
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наредну школску годину, поднет извештај са стручног скупа Дани дефектолога 
одржаног у фебруару 2020. године у Београду. 
 
АПРИЛ 
Анализирана је редовност похађања наставе и ваннаставних активности; 
постигнућа ученика; оцена реализације програмских садржаја, планирана је 
реализација пробног завршног испита. 
 
МАЈ 
Стручно веће обавештено је о припремама завршног испита, реализацији пробног 
завршног испита, плану за реализацију матурског испита са задужењима 
наставника чланова стручног већа.  
 
ЈУН 
Анализирана реализација планова и програма рада на крају школске године и 
тешкоће у реализацији наставе на даљину, поднет  извештај са завршних испита. 
Оквирно је испланиран и рад Стручног већа за наредну школску 2020/21. годину. 
 
НАПОМЕНА: 
Дана 15.3.2020. године проглашено је ванредно стање због епидемије вируса 
КОВИД-19. На основу дописа Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја број 601-00-9/2020-01 од 16.3.2020. године, настава се реализује путем 
учења на даљину.  
Услед увођења ванредног стања, део активности предвиђене годишњим 
програмом рада, није било могуће реализовати. 

 
Руководилац: 

Јована Стаменовић 
 
 

6.5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 
 
У току школске 2019/2020. године одржано је десет седница Одељенског већа 
средње школе. 
Прва седница Одељенског већа одржана је 02.09.2019. године. На седници су 
договорене измене око распореда часова и распореда дневних дежурстава. 
Договорено је и да месец септембар буде предвиђен за опсервацију ученика и 
израду педагошких профила и ИОП-2.   
На седници Одељенског већа оджаној 28.10.2019. године утврђен је састав 
одељења након истека опсервационог периода и план рада малих ИОП тимова. 
Предложено је да се списак семинара за лична и групна усавршавања за 
календарску 2020. годину  преда у предвиђеном року. 
13.11.2019. године одржана је седница Одељенског већа средње школе са 
дневним редом: Анализа образовно-васпитног плана и програма, успеха и 
дисциплине  ученика. 
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На седници Одељенског већа средње школе одржаној 23.12.2019. године 
разматрало се о припремама за прославу Дана школе и школске славе „Свети 
Сава“ као и о одласку на Новогодишњи и Божићни распуст. 
Пета седница Одељенског већа средње школе одржана је 29.01.2020. године са 
дневним редом :Реализација образовно-васпитног плана и програма,успех и 
дисциплина ученика на крају првог полугодишта школске 2019/2020. године. 
Одељенске старешине су поднеле детаљан извештај о успеху и дисциплини 
ученика. 
19.03.2020. године одржана је ванредна седница Одељенског већа средње школе 
поводом увођења ванредног стања на територији Републике Србије  узрокованог 
вирусом КОВИД-19. На седници је договорен начин комуникације са ученицима  
током наставе на даљину као и рад наставника у погледу педагошке 
документације. 
На седници Одељенског већа одржаној 15.04.2020. године разматрала се 
реализација образовно-васпитног рада, успех и дисциплина ученика током 
ванредног стања. На основу одлуке Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја дошло је до измене у календару образовно-васпитног рада за школску 
2019/2020. годину која се односи на пролећни  распуст. 
28.05.2020. године одржана је седница Одељенског већа средње школе на којој је 
разматран образовно-васпитни рад, успех и дисциплина ученика завршних 
разреда током наставе на даљину. Дат је предлог за ученика и спортисту 
генерације. Договорено је да ће завршни испит бити одржан према препорукама 
Кризног штаба. 
На седници Одељенског већа средње школе одржаној 22.06.2020. године 
анализирана је реализација образовно-васпитног рада, успеха и дисциплине 
ученика, награде и похвале на крају другог полугодишта школске 2019/2020. 
године. Одељенске старешине су поднеле детаљан извештај о успеху и 
дисциплини ученика током ванредног стања и наставе на даљину. Поднет је и 
извештај о полагању завршног испита који је спроведени према препорукама 
Кризног штаба. 
28.08.2020. године одржана је седница Одељенског већа средње школе са 
следећим дневним редом: Подела наставника и васпитача по одељењима и 
васпитним групама; подела предмета на наставнике, разматрање распореда 
часова и дневних дежурстава:избор руководиоца Одељенског већа и Стручног 
већа за школску 2020/2021. годину; предлог за руководиоце секција и распоред 
рада секција; усвајање распореда писмених задатака у школској 2020/2021. 
години. 
На седницама Одељенског већа током школске 2019/2020. године, под текућим 
питањима се дискутовало о актуелној проблематици  у образовно-васпитном раду. 
Чланови већа су редовно присуствовали седницама. 
 
 

Руководилац: 
Дубравка Коларић 
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6.6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ  ВЕЋА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 
 

 
СЕПТЕМБАР 
Анализиран је програм рада наставника средње школе и утврђено је да су 
програмски садржаји стручних теоријских предмета усаглашени са програмима 
рада наставника практичне наставе. Током септембра извршена је опсервација 
ученика и од првог октобра сви ученици биће обухваћени ИОП-2. Формирани су 
мали ИОП тимови по одељењима којима кординирају разредне старешине. 
Формулари за годишње и месечне планове остају исти. Инструменти за процену 
ученичких постигнућа су: ИОП-2, педагошка свеска, педагошки профил и на 
основу праћења ученика у континуитету. Оцењивање се врши у односу на 
прилагођени стандард (очекивани исход у ИОП-у). Обезбеђена потребна 
литература и наставна средства.  
 
ОКТОБАР 
Сви ученици средње школе наставу прате по ИОП-2 и мере подршке огледају се у 
прилагођавању наставних садржаја као и измени садржаја и исхода за поједине 
области и предмете. На састанцима малих ИОП тимова најефикасније се прати 
начин реализације и индивидуалне потребе сваког ученика. 64. Међународни 
Сајам књига је одржан од 20. до 27. октобра 2019. године. У периоду од 23. до 27. 
октобра наша школа се представила на 50. Сајму образовања. Извештај са Сајма 
је доставила Валентина Радуловић, помоћник директора. Од стране организатора 
Сајма добили смо похвалу за најлепши штанд, на ком су били изложени радови 
наших ученика. Анђелка Бранковић је доставила предлог семинара за 
календарску 2020. годину.  
 
НОВЕМБАР 
Утврђено је да се оцењивање нивоа усвојених програмских садржаја врши у 
односу на постављене исходе за сваког ученика посебно (ИОП-2). Предметни 
наставници се труде да у раду користе што више очигледних наставних 
средстава, како би се ученицима више приближило градиво, самим тим и 
припремили за примену научених знања у пракси и у свакодневном животу. 
Наставници предметне и практичне наставе су размењивали информације у којој 
мери ученици примењују усвојене појмове. Наставници практичне наставе су у 
школским радионицама израђивали наставна средства која се користе у 
свакодневном животу. Направљени су предмети који су били изложени на 
манифестацији поводом „Међународног дана особа са инвалидитетом“, под 
покровитељством града Београда. У поступку израде посебно је наглашена 
сарадња између наставника практичне наставе. Наставни план и програм су 
успешно реализовани (извршено је прилагођавање наставних садржаја, ИОП-2). 
Тешкоће у раду су се решавале континуирано са радњом наставника свих 
образовних профила. 
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ДЕЦЕМБАР 
Установљено је да одређен број ученика не похађа редовно наставу. Вођена је 
дискусија о начинима сажимања градива и надокнаде пропуштених часова. 
Разредне старешине у оквиру малих ИОП тимова, у сарадњи са предметним 
наставницима разрадили су план за ученике који су одсуствовали са наставе. 
План и програм образовно васпитног рада успешно је реализован и нема 
неодржаних часова. Ученици су пратили програм према индивидуалним 
прихофизичким могућностима. Редовни састанци малих ИОП тимова омогућавали 
су праћење рада и напредовање ученика. Изнет је предлог колегиница Делић 
Зорице и Александре Слијепчевић за увођење циклуса радионица под називом 
„Програм јачања социјално емоционалних вештина код ученика основне и средње 
школе кроз радионичарски приступ“. Чланови већа су се сложили са предлогом.  
 
ЈАНУАР 
Програмски садржаји у овом полугодишту ученицима су представљени кроз 
индивидуалне планове (ИОП-и). Исходи који су постављени за сваког ученика, у 
свим наставним предметима, остварени су у већој мери. Договорено је да се на 
ученике који нередовно похађају наставу посебно обрати пажња током израде 
ИОП-а за наредни период, како би се пропуштене области и теме реализовале. 
Вођена је дискусија о начинима побољшања преношења програмских садржаја. 
Чланови већа сложили су се да дотадашњи рад и корелација између наставних 
предмета доноси добре резултате.  
 
ФЕБРУАР 
Завршни испити ће бити одржани у последњој недељи месеца маја. Наставници 
практичне наставе припремали су предлоге за завршни практични део испита, а 
наставници теоријских стручних предмета припремали су питања за теоријски 
део. Припреме су се односиле на усвајање постојећих програмских садржаја, 
честих разговора за ученицима са циљем да полагање прође са што мање стреса. 
Сви ученици средње школе су усвајали знања према ИОП-у, тако да ће и сам 
завршни испит бити у складу са њиховим способностима. Наставници свих 
подручја рада су припремали предлоге за тест и практични део за такмичење који 
ће бити понуђени на Стручном активу на Републичком нивоу. Наставници 
практичне наставе свих подручја рада припремали су заједно са ученицима 
радове који ће бити изложени на Сајму хортикултуре. У томе се огледала 
корелација свих подручја рада. Свим члановима већа су дате инструкције за нови 
начин самовредновања.  
 
МАРТ 
Настава на даљину се реализовала од 17.03.2020. године у складу са 
препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у складу са 
укупним људским и техничким ресурсима школе и техничким капацитетима 
породица/других законских заступника ученика. Комуникација са ученицима се 
обављала телефоном, мејлом, платформама за учење на сајту школе и на друге 
расположиве начине. Наставници су израђивали недељне оперативне планове на 
основу планираних наставних садржаја, водили евиденцију о реализацији 
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образовно васпитних активности на даљину у педагошким свескама. Одељенске 
старешине у сарадњи са стручним органима школе пружали су подршку 
ученицима и родитељима. Организатор практичне наставе Слађана Симоновић је 
предала извештај о одржаном састанку стручних артива свих подручија рада који 
је одржан 6.3.2020. године. На Данима дефектолога који су одржани у Београду од 
20. до 23. фебруара. своје радове представиле су колеге Александра Слијепчевић 
и Зорица Дрндаревић-Делић, Предраг Дацковић, Небојша Рајовић и Анђелка 
Бранковић. Организатор практичне наставе Слађана Симоновић поднела је 
извештај о посети Сајму текстила, који је одржан 05.03.2020. године. 
 
АПРИЛ 
Због актуелног ванредног стања на целој територији Републике Србије сва 
такмичења су одложена до дањег. Образовно васпитни план и програм током 
ванредног стања се реализовао на основу недељних оперативних планова. 
Комуникација са ученицима наставници су успостављали путем платформи на 
сајту школе, телефонских разговора, вибера, мејла, штампаних материјала, 
пригодних садржаја ТВ наставе. Наставници су свакодневно били у контакту са 
ученицима и њиховим родитељима/другим законским заступницима, доступни за 
питања и објашњења. Чланови стручног већа изнели су своја запажања у 
реализацији образовно васпитног рада на даљину, тешкоће са којим су се суочили 
на почетку и начине како су их решили и успешно реализовали наставу.  
 
МАЈ 
При извођењу закључне оцене узимају се у обзир све оцене, и током наставе на 
даљину као и оне које су евидентиране у остатку наставне године. На основу 
евиденције у педагошкој свесци о активностима и напредовању ученика, сви 
ученици су оцењени позитивним оценама. Због ванредне ситуације изазване 
епидемијом сва такмичења су одложена до дањег. Сви чланови стручног већа су 
редовно присуствовали састанцима на којима су добијали јасне и прецизне 
информације, обавештења о изменама у плану и програму. Износили су своје 
ставове и предлоге, размењивали искуства у области наставе. Сарадња са другим 
већима и тимовима одвијала се правовремено и у континуитету.  
 
ЈУН 
Сви планирани планови и програми су реализовани у другом полугодишту. Сви 
ученици су позитивно оцењени. Наставници су свакодневно били у контакту са 
ученицима и контактима како би им олакшали наставу на даљину, пружили 
потребна обавештења, подршку у учењу и подршку у превазилажењу тешких 
момената у којима су се нашли у периоду ванредног стања. Стручно веће је 
изнело предлоге о избору уџбеника за школску 2020/2021. годину, као и о 
потребним наставним средствима. Семинари су били планирани у јуну, али због 
актуелног ванредног стања одложени су до дањег. Завршни испити су одржани у 
договореним терминима и на основу препорука Кризног штаба који се односи на 
број особа у затвореном простору. 

Руководилац: 
Наташа Караџић 
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6.7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ФУНКЦИОНАЛНОГ 

ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ 
 

 
Основно образовање одраслих у II и III циклусу похађало је укупно 26 полазника. 
Сви полазници су на крају наставне 2019/2020. године oцењени и завршили су 
одговарајући разред. 
У II циклусу полазници су похађали VI1 разред и постигли следећи успех: укупно 6 
полазника. 3 полазника су завршила разред са одличним успехом и 3 полазника 
са врло добрим успехом. Просечна оцена разреда/одељења је 4,42. Разредни 
старешни Деана Чумић. 
У III циклусу полазници су похађали VII1, VII2, VII3 и комбиновано одељење VII4-
VIII1. 
VII1 - разредни старешина Мирјана Живковић. Укупно 5 полазника. Успех: 3 
одлична и 2 са врло добрим успехом. Просечна оцена разреда/одељења је 4,46. 
VII2 - разредни старешина Душанка Стевић. Укупно 5 полазника. Успех: 1 одличан, 
2 врло добра и 2 са добрим успехом. Просечна оцена разреда/одељења је 3,52. 
VII3 - разредни старешина Александра Кораћ. Укупно 5 полазника. Успех: 1 
одличан, 2 врло добра и 2 са добрим успехом. Просечна оцена разреда/одељења 
је 3,72. 
Комбиновано одељење VII4-VIII1 - разредни старешина Предраг Дацковић. 
Похађало укупно 5 ученика и то: VII4 - 1 ученик и VIII1 - 4 ученика. Успех VII4 - 1 
ученик са добрим успехом. Просечна оцена је 3,30. VIII1 - 1 са одличним успехом, 
1 врло добар и 2 ученика са добрим успехом. Просечна оцена VIII1 је 3,83. 
Имајући у виду да су сви полазници основног образовања одраслих корисници 
услуга социјалне заштите у Установи за децу и младе „Сремчица“. Настава је 
организована у сарадњи разредних старешина наше школе и васпитача у 
Сремчици, комункацијом и договором, достављањем наставних планова и 
програма рада, оперативних дневних и месечних планова, едукативног материјала 
путем е-поште. 
За ученике VIII разреда достављени су тестови из српског језика, математике и 
комбиновани тест који су припремљени у складу са ИОП-2. Обављено је пробно 
тестирање као и завршни испит. Полазници су успешно положили и урадили 
завршни испит и завршили основно образовање. 
 
Сви планирани часови из наставних предмета су реализовани у складу са 
планираним бројем часова из наставних предмета. Разредне старешине су 
благовремено и уредно ажурирали Дневнике, матичне књиге и сведочанства о  
завршном разреду односно основном образовању одраслих. 
 
 

Руководилац: 
Предраг Дацковић 
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6.8. ИЗВЕШТААЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ВЕЋА 

 
Кроз Педагошко веће реализован је план и програм за школску 2019/2020. годину 
у складу са проглашењем ванредног стања на територији Републике Србије због 
пандемије КОВИД-19 и ступања на снагу даном објављивања у „Службеном 
гласнику Републике Србије“ 15. марта 2020. године. Седнице педагошког већа су 
заказиване и реализоване на предлог васпитача по насталој потреби.  
 
АВГУСТ/СЕПТЕМБАР 
Извршена је организација рада за ову школску годину. Васпитни рад се обавља у 
послеподневним часовима по утврђеном распореду. Ноћни рад у дому регулисан 
је радом два дефектолога-васпитача и једном медицинском сестром.  
Васпитни рад обухвата следеће васпитне области: интелектуално васпитање-
корепетиција, социјализација, радно васпитање, здравствено васпитање, естетско 
васпитање, слободно време и рекреација. 
Формирано је петнаест васпитних група и одређени васпитачи за рад, у основној 
школи четири васпитне групе а у средњој једанаест васпитних група.  
Педагошка документација у васпитном раду обухвата: годишњи програм и план 
рада, месечни програм рада, дневне припреме васпитача, дневник васпитног рада 
и књигу дежурстава.  
Васпитачи су упознати са документацијом нових ученика, Извештајем о раду 
школе за школску 2018/2019. годину, Годишњим планом рада школе за школску 
2019/2020., Развојним планом рада школе за период од 2019. до 2024. године као 
и осталом документацијом. 
Разматрана је сарадња са медицинском и техничком службом. 
Остручавање унутар установе. 
 
ОКТОБАР 
Анализирана су постигнућа и понашање ученика понаособ у свим васпитним 
областима током васпитног рада, за време одмора и слободног времена. 
Издвојени су ученици који због свог сниженог или повишеног начина реаговања 
нису у могућности да у потпуности савладају план и програм васпитног рада и 
разматрани су предлози за будући рад са њима у циљу побољшања њиховог 
психофизичког статуса.  
У сарадњи са Факултетом за специјалну едукацију и рехабилитацију из предмета 
„Методика васпитног рада“ организован је програм менторства при чему су 
дефектолози-васпитачи одржали угледна предавања по васпитним областима. 
Ученици су распоређени по секцијама и ваннаставним активностима које ће се 
одржавати у школи по афинитетима и процени психофизичких могућности ученика 
од стране разредног старешине и групног васпитача.  
Разматрана је сарадња са медицинском и техничком службом. 
Остручавање унутар установе. 
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НОВЕМБАР 
Извршена је анализа координације рада одељенских старешина и групних 
васпитача кроз реализацију заједничких планова и праћење постигнућа ученика.  
Наставак сарадње са Факултетом за специјалну едукацију и рехабилитацију у 
оквиру предмета Методика васпитног рада (помоћ студентима у реализацији 
васпитних активности). 
Разматрана је сарадња са медицинском и техничком службом. 
Остручавање унутар установе 
 
ДЕЦЕМБАР 
Разматрана је сарадња васпитача и стручних служби, сарадња са родитељима, 
старатељима и Центрима за социјални рад, успех ученика и припреме за одлазак 
на зимски распуст.  
Реализована је новогодишња приредба, као и подела пригодних пакетића свим 
ученицима школе.  
Разматрана је сарадња са медицинском и техничком службом. 
Остручавање унутар установе 
 
ЈАНУАР 
У току овог месеца разматрана је реализација васпитног плана и програма на 
крају првог полугодишта и установљено је да је План и програм васпитног рада 
предвиђен за овај период реализован у складу са психофизичким способностима 
ученика у свим васпитним групама. 
Разматрана је и педагошка документација у васпитном раду.  
Извршене су и реализоване припреме за прославу Дана школе и школске славе 
„Свети Сава“. Ученицима је осмишљено целодневно славље: свечани ручак, 
учешће у приредби, као и додела пригодних пакетића.  
Разматрана је сарадња са медицинском и техничком службом.  
Реализоване су припреме за учешће на семинарима и активима у оквиру Сабору 
дефектолога.  
Остручавање унутар установе. 
 
ФЕБРУАР 
Извршене су припреме ученичких радова за предстојеће изложбе.  
Настављена је сарадња са Факултетом за специјалну едукацију и рехабилитацију 
у оквиру оредмета „Методике васпитног рада“.  
Остручавање унутар установе. 
 
МАРТ 
Након проглашења ванредног стања на територији Републике Србије због 
пандемије вируса КОВИД-19 и ступања на снагу даном објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије“ 15. марта 2020. године организован 
одлазак ученика кућама и направљен план васпитног рада на даљину.  
Васпитни рад се реализовао свакодневним контактима са ученицима 
телефонским путем и преко друштвених мрежа. Израђиване су васпитне јединице 
у оквиру свих васпитних области у виду презентација и постављане на сајт школе 
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и Фејсбук страницу школе. У сарадњи са разредним старешинама и предметним 
наставницима обављала се корепетиција. 
 
АПРИЛ/МАЈ 
Васпитни рад се реализовао свакодневним контактима са ученицима 
телефонским путем и преко друштвених мрежа. Израђиване су васпитне јединице 
у оквиру свих васпитних области у виду презентација и постављане на сајт школе 
и Фејсбук страницу школе. У сарадњи са разредним старешинама и предметним 
наставницима обављала се корепетиција. 
 
ЈУН 
Васпитни рад се реализовао свакодневним контактима са ученицима 
телефонским путем и преко друштвених мрежа. Израђиване су васпитне јединице 
у оквиру свих васпитних области у виду презентација и постављане на сајт школе 
и Фејсбук страницу школе. У сарадњи са разредним старешинама и предметним 
наставницима обављала се корепетиција. 
Разматрани су предлози за будући рад у васпитној смени.  
Извршене су и реализоване припреме ученика за полагање завршног испита. 
Разматрана су постигнућа и успех ученика у свим васпитним областима на крају 
школске 2019/2020. године. 

                                                                                                                                   
Руководилац:                                                                                                                                          

Јелена Јовановић 
 
 

6.9. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО 
ПЛАНИРАЊЕ 

 
У школској 2019/2020. години Стручни актив је иницирао, подржавао и са осталим 
члановима колектива учествовао у реализацији и евалуацији постигнућа по 
питању планираних развојних задатака у оквиру кључне области: 
 
1. Програмирање, планирање и извештавање 
Област Програмирање, планирање и извештавање дефинише активности и 
циљеве којима се прописује шта ће се у школи догађати. На основу извештаја 
достављеног од стране Тима за самовредновање, циљеви и задаци у оквиру ове 
области су остварени. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада, 
рада органа, тела и тимова је у функцији квалитетног, ефективног и ефикасног 
рада у школи. Усмерено је на развој и остваривање циљева образовања и 
васпитања, стандарда постигнућа/исхода у наставним предметима и општих 
међупредметних и предметних компетенција.  
Израђен је нови Школски развојни план за период од 2019. до 2024. године у 
складу са законским прописима.  
За израду обједињеног Школског програма основне школе, образовања одраслих 
и средње школе формиране су три радне групе за сваку област. Постоји 
међупредметна и хоризонтална корелација програмских садржаја. Измењени 
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индивидуални образовни програми произилазе из корелације садржаја школског 
програма и педагошких профила ученика.   
Годишњи план рада школе за наредну школску годину израђен је у складу са 
прописима, омогућава остварење циљева и стандарда образовања и васпитања и 
реализацију Развојног плана.  
Извештај о раду школе за претходну школску годину усклађен је са предвиђеним 
активностима у Годишњем плану рада школе за претходну школску годину, 
циљеви и задаци усаглашени су са Развојним планом школе.  
Унапређивање и усклађивање наставних и ваннаставних активности остварено је 
израдом распореда часова редовне, допунске наставе и ваннаставних активности 
у складу са просторним и наставним капацитетима школе. Са распоредом  су 
упознати ученици, наставници и родитељи а реализација спортских, радно 
стваралачких, еколошких, музичких, јавних дешавања у школи и ван ње ради 
свестранијег развоја ученика и квалитетног провођења слободног времена се 
обављала неометано. 
 
2. Област Настава и учење 
Област Настава и учење представља област у којој се дефинишу активности и 
циљеви усмерени ка планирању и припремању наставе и других облика 
образовно-васпитног рада, реализацији наставе, активностима ученика, начину 
учења, оцењивања, праћења, извештавања. На основу извештаја достављеног од 
стране Тима за самовредновање, циљеви и задаци у оквиру ове области су 
остварени. У школи постоји годишњи и оперативни план рада за сваки разред, 
сачињен у складу са прописаним планом и програмом, уз присуство тематске и 
временске корелације међу предметима. Наставници се припремају за час водећи 
рачуна о избору метода, облика и средстава за рад, уважавјући различитости 
сваког ученика у погледу њихових знања, могућности и способности. Оцењивање 
постигнућа ученика се обавља редовно и сагласно прописаном Правилнику о 
оцењивању ученика, уз поштовање процедура извештавања родитеља или других 
законских заступника о успеху, дисциплини и понашању ученика.  
Унапређивање и одржавање квалитета наставе обавља се применом савремених 
образовних метода и информационих технологија у настави и одржавањем 
угледних часова. Извршена је набавка и примена савремених средстава и 
асистивне технологије (опремање учионица рачунарима) и дидактичких средтава. 
Ангажован је наставник на ново радно место-Сарадник за израду дидактичких 
средстава који у корелацији са наставницима, васпитачима, Тимом за инклузивно 
образовање и малим ИОП тимовима за додатну подршку проналази идеје, 
израђује дидактичка средстава прилагођена потребама и могућностима ученика, 
чува и издаје дидактичка средства која наставници користе у реализацији наставе. 
Континуирана је сарадња у оквиру стручних већа и тимова са 
мултидисциплинарним приступом ради постизања што вишег степена 
међупредметне и хоризонталне корелације.  
Сарадња између стручњака у области психомоторне реедукације, логопеда и 
одељенских старешина у основној школи (посебно у нижим разредима) и средњој 
школи по потреби је континуирана. 
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Усаглашавање наставних планова и програма са могућностима и 
карактеристикама ученика остварено је кроз опсервацију ученика, израду 
педагошког профила ученика, ИОП-2, евалуацију, предлоге за измену, усвајање 
предлога од стране Педагошког колегијума и упућивање предлога ИРК. 
Након проглашења ванредног стања на територији Републике Србије због 
пандемије изазване вирусом КОВИД-19 и ступања на снагу даном објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије“ 15. марта 2020. године, организован је 
одлазак ученика кућама и направљен план васпитно-образовног рада на даљину. 
Настава и васпитни рад су се реализовали свакодневним контактима са 
ученицима телефонским путем и преко друштвених мрежа. Израђиване су 
наставне и васпитне јединице у оквиру свих предмета и васпитних области у виду 
презентација и постављане на сајт школе и Фејсбук страницу школе. 
 
Настављена је сарадња са социјалним партнерима ради презентовања 
постигнућа и радова ученика. Обезбеђивана је континуирана заштита ученика у 
ситуацијама у којима родитељи и Центри за социјални рад немају одговарајуће 
могућности. Одржавана је сарадња са Центрима за социјални рад са циљем 
пружања социјалне и психолошке подршке ученицима.  
Школа се повезивала са локалном заједницом поводом пригодних свечаности и 
интензивирана је сарадња са културно-уметничким и спортским друштвима у 
локалној заједници.  
У оквиру ваннаставних активности ученицима су обезбеђиване одговарајуће 
посете културним институцијама. Формирана је фото-документација о 
постигнућима ученика (Летопис и сајт школе). 
У оквиру активности стручног усавршавања организовани су одговарајући 
семинари. Реализовано је учешће ученика на спорстким такмичењима. 
 
 

Руководилац:                                                                                                                                          
Јелена Јовановић 

 
 

6.10. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ 
ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 
Основни задатак Стручног актива за развој школског програма је да обезбеђује 
самосталност и флексибилност наставника у приступу наставном процесу и 
доношењу професионалних одлука. Стручни актив за развој школског програма 
помагао је наставницима да самостално креирају своје наставне програме на 
основу којих се израђују  планови за Годишњи план рада.  
У школској 2019/2020. години имплементиран је нови Школски програм којим се 
поред националног курикулума узима у обзир, а на основу евалуације рада, 
програмски садржаји, услови рада и могућности,потенцијали и потребе ученика. 
Започето је праћење и (само)вредновање оваквог начина рада, али је пројекат 
прекинут пандемијом вируса КОВИД-19, и биће настављен са нормализацијом 
услова рада. 
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Именовани су  чланова тима и усвојен је плана рада. 
Сви чланови Већа и Тимова су се упознали  са  садржајима  постојећег  Школског 
програма (Увид у концепцију и структуру актуелног  школског  програма), са 
темама и садржајима свих наставних предмета на нивоу свих разреда. 
Процењена је садржајна и временска усклађености међу предметима, 
усклађеност Годишњег плана рада са елеменатима Школског програма, 
усклађеност Школског програма, Годишњег плана рада са акционим развојним 
планом. 
Разматране су израде евентуалних анекса Школског програма, а у вези са 
планираним редовним изменама националног оквира за Основну школу. 
Разматран план стручног усавршавања у односу на потребе које произилазе из 
реализације Школског програма. 
Оснаживане компетенција свих запослених у циљу укључивања у савремени 
систем образовања 
Размењивана искустава добре праксе-редовно су  се бележиле  активности које 
спадају у добру праксу и доприносе побољшању квалитета рада установе 
Припрема и  реализација угледних  часова. 
Разматрани извештаји Тима за инклузивно обазовање о новим ИОП-2  и њихове 
усклађености са школским програмом. 
Процењиване садржајне међупредметне корелације и приказиване могућности за 
реализацију међупредметне садржајне корелације на нивоу школе. 
Разматране сугестије за унапређивање документа и уједначавање квалитета 
његових сегмената, предлози за иновирање  документа на основу извештаја  о 
прегледу школског програма и праћењу усклађености са Годишњим планом рада 
и ИОП-2, предлози за иновирање документа на основу извештаја тимова разредне 
и предметне наставе), могућности уређивања и опремања школског простора 
ради унапређења наставног процеса и безбедносне ситуације. Евалуација 
циљева и задатака школског програма, проблеми и предлози у процедури и 
изради ИОП-а, облици извођења програма и предлози за побољшање, 
разматрани начини и поступци остваривања наставних планова и програма. 
Разматран школски програм за школску 2020/2021. годину као и мере и поступци 
за унапређење у реализацији. 
Разматран план припреме ученика за завршни испит и његове реализације у току 
наставе,предлог за евентуалне измене школског програма на основу праћење 
остваривања школског програма у целини, разматран Годишњег извештај о раду 
школе и припреме за  израду  Годишњег плана  рада . 
 
 

Руководиоци: 
Андрић Тања (ОШ) 

Милановић-Лукић Марија (СШ) 
Дацковић Предраг (ФООО) 
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6.11. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 
 
На почетку школске 2019/2020. године чланови Тима за самовредновање и 
вредновање рада школе су дефинисали изворе података за кључну област: 
Планирање, програмирање и извештавање. Договорено је и испитивање 
одговарајућег узорка структурираним интервјуом на основу формираних чек 
листа. Чланови Тима су континуирано вршили анализу одговарајуће 
документације и реализовали разговоре са предвиђеним узорком наставника 
(30%). Истовремено је у континуитету вршена обрада прикупљених података. 
Праћен је процес реализације самовредновања и вршена његова евалуација. На 
крају школске 2019/2020. године формиран је Извештај о самовредновању и 
вредновању рада школе за кључну област Планирање, програмирање и 
извештавање у оквиру којег је на основу дескриптивне анализе резултата 
испитивања процењен ниво остварености квалитета рада школе оценом 4 
(четири). Такође су у Извештају о раду школе за школску 2019/2020. годину 
тимским радом осмишљени предлози за даље унапређење рада школе у овој 
области.  
За следећу школску 2020/2021. годину је планирана кључна област Настава и 
учење. (Целокупан Извештај о самовредновању и вредновању рада школе у 
области Ресурси је оформљен као посебан документ).  
Неки аспекти области Настава и учење су праћени у оквиру реализације задатака 
произашлих из семинара о хоризонталном учењу, међупредметним 
компетенцијама и саморефлексивној пракси. На основу предвиђених задатака за 
следећу школску годину наставиће се праћење и вредновање области Настава и 
учење и област Подршка уценицима. 
 

Координатор: 
Јованка Јелић 

 
 

6.12. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
 

Током школске 2019/2020. године одржане су четири седнице тима за инклузивно 
образовање. Рад тима за инклузивно образовање се одвијао у складу са 
Годишњим програмом рада школе за школску 2019/2020. годину: 
 

• Изабрани су чланови тима за инклузивно образовањеи чине га 
представници основне школе,средње школе и функционалног образовања 
одраслих,у склопу тима постоје и мали ИОП тимови које чине одељењски и 
предметни наставници,струшни сарадник школе,родитељ или други правни 
заступник детета. 

• Успостављена је сарадња са основним школама које су похађали ученици 
који су уписани у први разред средње школе ради прибављања одређене 
документације  о ученицима. 

• Дефинисан је опсервациони период за новопримљене ученике и нове 
предмете. 
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• Дефинисан је број формираних одељења у основној и средњој школи и 
функционалном основном образовању одраслих. 

• Продужен је опсервациони период за два ученика основне школе ,због 
здравственог стања. 

• Усвојен је предлог за обраћање интересорној комисији да се ученицима 
седмог разреда основног образовања одраслих  продужи похађање наставе 
до краја школске 2019/2020. године. 

• Разматрани  су извештаји о изради и спровођењу ИОП-а у основној 
,средњој школи и образовању одраслих. 

• Извршена је евалуација ИОП-2 за све ученике ОШ, СШ и полазнике ФООО 
и анализиран је рад у настави уз предлоге за побољшање и успешност 
наставног процеса. 

• Обављена је припрема ученика завршних разреда  за пробни завршни 
испит. 

• Представници наше школе поднели су извештај са Дана дефектолога и 
дали осврт на теме од интереса за образовну  и социјалну инклузију 
ученика. 

• Одржан је пробни завршни испит 
• Поводом завршетка наставне године разредне старешине су поднеле 

извештај о анализи успеха ученика, евалуацији ИОП-2, као и о предностима 
и тешкоћама са којим су се сусретали током он лине наставе, као и о 
свеопштим резултатима образовно-васпитног рада. 

• Извршене су припреме за наредну школску годину и израђен је план рада 
тима за инклузивно образовае за 2020/2021. годину. 

 
 
 

Координатор: 
Тања Јагодић 

 
 
 

6.13. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ И 
СТАЛНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И 

СТРУЧНИХ САРАДНИКА 
 
У првом полугодишту школске 2019/2020. године тим је после израде плана за 
текућу школску годину одржао више састанака и предавања на којима је израђен 
нови програм праћења и базе података о сталном стручном усавршавању 
наставника, васпитача и стручних сарадника. Представљени су најуспешнији 
примери портфолија, одржано предавање са презентацијом о професионалном 
развоју кроз развој каријере напредовањем у звање, као и представљање 
предлога радова за стручни скуп „Дани дефектолога“. 
У другом полугодишту одржано је предавање о значају праћења, анализе и 
вредновања образовно-васпитног процеса и компетенција. 



ШОСО са домом „Свети Сава“, Умка                                       Извештај о раду школе за 2019/2020.  

 

48 

 

Стручно научна конференција са међународним учешћем „Дани дефектолога„ 
одржана је у периоду од 20. до 23. фебруара 2020. године у конгресном центру 
„Мона Плаза“  Београд. Централна тема овог скупа била је „Контекстуални аспекти 
специјалне едукације и рехабилитације“. 
У току четири дана кроз планирана предавања рад по секцијама и приказима 
примера из праксе, били смо у прилици да разменимо искуства са колегама из 
Србије и из земаља у окружењу о савременим моделима подршке деци са 
сметњама у развоју и примени савремених технологија у раду. Учешће наше 
школе било је врло запажено излагањем три стручна рада: 
„Телесни статус деце и адолесцената са сметњама у развоју“ мр Анђелка 
Бранковић, др Снежана Радисављевић-Јанић, др Ивана Милановић, 
„Хидротерапија као облик тртмана у рехабилитацији особа са сметњама у развоју“ 
Небојша Рајовић и Предраг Дацковић, „Примена радионичарског рада као 
инструмента дефектолошке праксе“ Зорица Дрндаревић Делић и Алксандра 
Слијепчевић. 
Поред излагача на конференцији су присуствовале и бројне колеге наше школе. 
План и програм тима за ову школску годину није у  потпуности реализован због 
тренутне епидемиолошке ситуације која је резултирала извођењем наставе на 
даљину у другом полугодишту ове школске године. 
 
 

Координатор: 
Анђелка Бранковић 

 
 

6.14. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ 
ОРИЈЕНТАЦИЈУ И КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ 

 
Први састанак тима одржан је у септембру 2019. године, а били су присутни све 
одељењске старешине завршних разреда основне школе (VII и VIII), завршног 
разреда Функционалног основног образовања одраслих (ФООО), и одељењске 
старешине свих одељења средње школе.  
На састанку је конституисан Тим и одређен координатор. Чланови Тима упознати 
су са задацима за наредну школску годину. У циљу праћења и процене ученика, 
формулисане су листе праћења посебно за основну а посебно за средњу школу 
(налазе се у прилогу записника рада Тима), и то у зависности од подручја рада, а 
листе су подељене одељењским старешинама који су задужени за спровођење 
активности праћења, процене и евидентирања резултата. На истом састанку 
направљен је и план обиласка радионица свих подручја рада, за ученике седмог и 
осмог разреда. 
Други састанак Тима одржан је у октобру и на њему је утврђен план реализације 
професионалног информисања ученика седмог и осмог разреда основне школе и 
осмог разреда ФООО, о потенцијалним занимањима и образовним профилима. 
Договорено је да ће се професионално информисање спроводити кроз посете 
школским радионицама, и у сарадњи са широм друштвеном заједницом, посетама 
предузећима и занатским радњама. Спроводиће се опсервација и праћење 
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ученика током ових посета, а евиденција ће се водити кроз за то припремљене 
анкете (пример у прилогу записника рада Тима). 
На састанку у новембру дефинисан је план за прикупљање информација које су 
од користи у процесу одлучивања о будућој професионалној оријентацији. 
Узимаће се у обзир листе праћења које садрже информације о општим 
психомоторним способностима ученика, као и о њиховим могућностима за 
стицање нових знања и вештина у појединим областима. Релевантни подаци ће 
такође бити и лични афинитети и интересовања ученика, као и могућности 
њихових породица или других законских заступника, а и потребе шире друштвене 
средине. 
Током првог полугодишта, спровођене су активности  пружања подршке и помоћи 
приликом избора будућих занимања за ученике средње школе. Кроз радионице на 
часовима Грађанског васпитања и радионице организоване у оквиру ваннаставних 
активности, ученици су оснаживани у вези способности самопроцене, упознавали 
су се са захтевима и могућностима тржишта рада, унапређивали су своје 
компетенције за представљање будућим послодавцима, а поједини ученици су се 
упознавали и са писањем биографије (CV-a), као и пропратног мотивационог 
писма приликом конкурисања за одређене послове. 
На састанку у децембру извршена је евалуација до тада прикупљених података, а 
томе су додати и извештаји руководиоца секција о постигнутим резултатима у 
оквиру ваннаставних активности. 
У јануару је на основу мишљења Тима које је засновано на свим претходно 
спроведеним активностима са ученицима, и резултатима праћења и евалуације, 
обављено саветовање ученика и њихових родитеља, или других законских 
заступника, о могућностима даљег школовања и закључцима досадашњег рада на 
професионалној оријентацији. Одељењске старешине су доставиле листе 
праћења и процене психофизичких и специфичних способности ученика, за сваког 
понаособ. Саветовање ученика средње школе, њихових родитеља или других 
законских заступника о даљој каријери, такође је спроведено на основу резултата 
добијених вишегодишњим праћењем ученика, као и могућностима њихових 
породица или средине у коју се враћају по завршетку школовања. 
На почетку другог полугодишта обављено је анкетирање ученика у вези њихових 
интересовања за избор активности којима би се наставио рад у оквиру 
професионалне оријентације, а спроведен је и саветодавни рад са родитељима 
или другим законским заступницима. 
За месец март планиране су посете радним организацијама, али због настале 
епидемиолошке ситуације и општих мера у земљи уведених са циљем заштите 
здравља грађана, школска година је настављена кроз рад на даљину, тако да 
конкретне планиране активности нису спровођене. Уместо тога, наставили смо са 
информисањем путем електронске поште и давањем подршке у вези избора 
будућих занимања. 
Ученици завршних разреда основне школе и ФООО, на крају наставне године су  
позитивно оцењени из свих предмета, приступили су завршном испиту који је 
такође у већини случајева одржан на даљину, тако да су сви успешно завршили 
Основну школу. 
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Стручни Тим школе је на основу препорука Тима за професионалну оријентацију и 
каријерно вођење и саветовање, донео план уписа ученика у средњу школу по 
подручјима рада, тако да је формирана прелиминарна листа за упис ученика у 
средњу школу.Одржан је родитељски састанак у вези са коначним усмеравањем 
ученика, како из основне у средњу, тако и за ученике који су завршили други или 
трећи степен средње школе, а усмеравају се на тржиште рада. 
 

Координатор: 
Александра Тотић 

 
 

6.15. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА 
ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 
 
Током школске 2019/2020. године чланови тима су у складу са својим задацима у 
оквиру Плана рада тима били доминантно укључени у рад Стручног тима школе 
за додатну подршку ученицима, јер је адекватно збрињавање ученика /полазника, 
због њихових карактеристика захтевало неопходну и тесну сарадњу релевантних 
стручњака од пријема ученика, преко опсервације, праћења адаптације на 
школско-интернатске услове до решавања актуелних проблема на настави и у 
васпитном раду.  
На основу упознавања са законским одредбама о препознавању форми насиља, 
превенцији и интервенцији у ситуацијама суккоба и насиља, континуираног учешћа 
у раду Стручног тима за додатну подршку ученицима и Стручног тима за 
инклузивно образовање, као и на основу непосредног рада са ученицима, чланови 
тима су били укључени у процесе подршке ученицима/полазницима и 
запосленима у конфликтним ситуацијама. Ова подршка се реализовала кроз 
одговарајуће облике индивидуалног саветодавног рада и путем реализације 
радионица са циљем мирног решавања сукоба. Значајан елеменат превенције 
агресивних испада код ученика/полазника јесте одређивање и прилагoђавање 
захтева у васпитно-образовном процесу, што се континуирано и примењује у 
школи путем индивидуализације и израдом ИОП-2, у складу са карактеристикама 
ученика/полазника. Уочено је да је постављање непримерених захтева пред 
ученике и недовољно уважавање њихових капацитета, значајан фактор отпора и 
проблема у понашању ученика, укључујући и спремност за конфликтно реаговање.  
У свим актуелним проблемима током наставне године, примењене су мере 
интервенције које су се усаглашавале на састанку тима а заједно са одељенским 
старешинама и групним васпитачем, што је детаљно описано у записницима Тима 
за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања. 
Чланови тима у складу са планом рада упознавали запослене са Правилником, 
Приручником и протоколом о заштити ученика од насиља, као и о значењу појмова 
насиље, злостављање и занемаривање. 
 

Координатор: 

Ивана Чучковић  
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6.16. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ 
 

Имајући у виду специфичности школе и дома ученика, али пре свега предности 

које нас чине јединственим и другачијим од осталих, Тим за маркетинг школе 

током целе школске 2019/2020. године настојао је да промовише школу, дом 

ученка и успехе ученика на свим пољима путем следећих активности: 

 

Интернет маркетинг 

Нова и у потпуности редизајнирана веб странице школе, као и континуирано 

додавање нових садржаја и актуелности, допринели су бољој афирмацији и 

презентацији школе и дома ученика чиме су погодности које су на располагању 

постале видљивије  и доступније садашњим и будућим ученицима и њиховим 

родитељима и другим законским заступницима, као и све већем броју 

Хуманитарних организација које нам се обраћају за сарадњу. 

Отварањем званичне Фејсбук странице школе све информације о школи, актуелна 

дешавања али и успеси наше установе и ученика постали су још доступнији и 

транспарентнији, а тиме је отворена још једна додатна могућност за директан 

контакт са школом и давање одговора на евентуална питања и недоумице. 

 

Директне  посете и учешће на манифестацијама 

Током школске 2019/2020. године Тим за маркетинг школе пратио је ученике на 

свим манифестацијама, школским такмичењима, посетама установа од културног 

значаја, спортским и ваннаставним активностима при чему смо на најбољи могући 

начин презентовали школу и постигнућа ученика. Од великог значаја било је 

учешће на Сајму образовања и наставних средстава у Београду од 23. До 27.1 

октобра 2019. године, када су штанд и презентација школе током свих пет дана 

трајања сајма били у потпуности осмишљени од стране чланова Тима за 

маркетинг, у сарадњи са радионицама школе и сарадником за израду дидактичких 

средстава и помагала за децу.   

 

Израда и слање/дељење промотивног материјала 

Осмишљавање нових видова презентовања школе методама директног 

маркетинга путем рекламног материјала обављано је континуирано током целе 

школске године. У сарадњи са школским радионицама, сарадником за израду 

дидактичких средстава и помагала за децу, израђени су нови тространи лифлети, 

једнострани флајери у неколико различитих дизајнерских варијанти, обележивачи 

страница, распореди часова, привесци за кључеве, хемијске оловке и подлоге за 

компјутерски миш са логом школе, папирне кесе, фасцикле као и други облици 

рекламног материјала који су коришћени у свакој прилици када се о школи могао 

оставити добар утисак. Овај вид маркетинга омогућио је и самим ученицима да 
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директно у комуникацији са људима, док деле материјал на различитим 

догађајима, и лично на себи својствен начин представе школу из које долазе што 

је посебно оставиљало утисак на околину.  

 

Циркуларни периодични мејлови и пошта 

Као што је и дефинисано Годишњим планом, периодично је обављана 

комуникација са институцијама од значаја путем електронске поште и стандардних 

поштанских пошиљки. Приликом сваког од ових обраћања водило се рачуна о 

томе да се школа и дом ученика представе у што бољем светлу, сталним 

освежавањем пропратног рекламног материјала и садржајем базираном на 

позитивним аспектима наше установе. 

 

Интерни маркетинг унутар школе 

Овај вид маркетинга обављан је унутар установе, коришћењем паноа и огласних 

табли истакнутих у просторијама школе и учешћем у активностима ученика на 

школским манифестацијама и свечаностима. Тим за маркетинг пратио је све 

битне догађаје који су се одвијали у школи, забележене су многобројне 

фотографије, видео записи, а све то коришћено је за ажурирање и свакодневно 

освежавање одељка вести на школском сајту, електронског и писаног летописа и 

Фејсбук страници школе.  

 

Услед новонастале ситуације изазване проглашењем ванредног стања од 

16.03.2020. године због епидемије изазване вирусом КОВИД-19, Тим за маркетинг 

школе интензивирао је ажурирање и попуњавање садржаја и информација 

доступних на сајту школе и Фејсбук страници школе, што је значајно олакшало 

реализацију образовно-васпитног плана и програма и учинило садржаје 

доступнијим за све наше ученике. У периоду од 17. марта до краја школске године 

свакодневно су додаване наставне и васпитне јединице на сајту школе и Фејсбук 

страници у сарадњи са разредним старешинама, предметним наставницима и 

групним васпитачима. Такође се водило рачуна и о истицању битних смерница и 

упутстава у погледу што бољег и јаснијег усмеравања ученика и њихових 

породица на значај превенције и здравствене заштите ученика и родитеља током 

трајања епидемије. 

 

 

Координатор: 

Марија Николић 
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6.17. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ 

КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА 
 
 
Међупредметне компетенције су комбинација интегрисаних знања, вештина и 
ставова који су потребни свакој особи за лично испуњење и развој, друштвено 
укључивање и запошљавање - ПРИПРЕМА ЗА ЖИВОТ. 
Развијале су се кроз наставу свих предмета и применљиве су у различитим 
ситуацијама и контекстима при решавању различитих проблема и задатака а 
неопходне су  свим ученицима за лично остварење и развој, као и укључивање у 
друштвене токове и запошљавање и чине основу за целоживотно учење. 
Оријентација ка општим и међупредметним компетенцијама доприноси 
динамичнијем  и ангажованијем комбиновању знања, вештина и ставова значајних 
за различите реалне контексте који захтевају њихову функционалну примену. То 
се постизало сарадњом и координацијом активности више наставника, тј. 
предмета, као и иновирањем начина рада на часу. Заједнички је планиран рад на 
нивоу школских тимова, сарадњом и координацијом активности више наставника, 
односно предмета и иновирањем начина рада на часу.  
 
Опште међупредметне компетенције: 
 
Компетенција за целоживотно учење 
Ученик уочава структуру градива тј.одваја битно од небитног 
Уме да процени степен у ком је овладао градивом 
Ученик је свестан начина на који учи,мотивисан је да учи 
Одговорно учешће  у демографском друштву 
Активно учествује у животу школе 
Поштује разлике 
Развија толеранцију 
Познаје и друге културе и традиције 
Естетска компетенција 
Подразмева прихватање важности креативности и естетских вредности у низу 
медија и у свим уметностима 
Вештина комуникације 
Познавање усмене и писане комуникације 
Комуникација путем интернета и телефона 
Негује културу дијалога 
Одговоран однос према околини 
Подразумева разумевање и спремност за ангажовање у заштити природе и 
природних ресурса 
Одговоран однос према здрављу  
Подразмева правилну исхрану 
Заразне болести и њихову превенцију 
Бављење спортом  
Превенцију од болести зависности 
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Предузетничка компетенција 
Уме да идентификује и адекватно представи своје вештине и способности 
Рад са подацима и информацијама 
Зна да је за разумевање догађаја и доношење исправних одлука потребно имати 
и поуздане податке 
Решавање проблема 
Проналази могућа решења 
Упоређује различита могућа решења 
Вештина сарадње 
Активно слуша и поставља релевантана питања 
Доприноси постизању договора о раду заједничког рада 
Дигитална компетенција 
Подразмева сигурну и критичку употребу електронских медија 
 
 
Рад се одвијао у складу са годишњим планом рада за школску 2019/2020.годину и 
укључивао је следеће: 
 

• Издвајање садржаја-тема наставних предмета за развој међупредметних 
компетенција и предузетништва 

• Дефинисање услова и ресурса за развој међупредметних компетенција и 
предузетништва 

• Промоција предузетништва 
• Развијање међупредметних компетенција кроз обележавање 

манифестације „Ти можеш“ 
• Процена ангажованости ученика 
• Развијање међупредметних компетенција кроз обележавање Нове године 
• Развијање међупредметних компетенција кроз припрему и реализацију 

прославе Дана школе и школске славе Свети Сава 
• Анализа рада Тима и израда полугодишњег извештаја 
• Размена искуства наставника о реализацији међупредметне повезаности-

предности, потешкоће, недоумице 
• Развијање међупредметних компетенција кроз реализацију тематског дана 

„Пролеће“ 
• Развијање међупредметних компетенција кроз спровођење акције „Уређење 

школског дворишта“ 
• Анализа ангажованости ученика 

• Анализа рада Тима и израда годишњег извештаја. 
 
 

Координатор: 

Слађана Симоновић  
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6.18. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 
РАДА УСТАНОВЕ 

 

У току школске 2019/2020. године на састанцима Тима за обезбеђивање квалитета 
рада установе су се разматрале теме као што су упознавање са: 
 

 Правилником о стандардима квалитета рада установе 

 Правилником о стандардима квалитета рада директора 

 Наставничким компетенцијама 

 Правилником о сталном стручном усавршавању.  
 
Након упознавања стандарда и компетенција урађено је следеће: 
 

 Анализа капацитета школе у погледу људских и материјалних ресурса 

 Одређивање сарадње са другим стручним органима школе 

 Метастања-наставничке компетенције и приоритетне области – анализа 
личних портфолија и потребе стручног усавршавања (знања и вештине) 

 Анализа и израда модела формативног оцењивања и педагошко-
дефектолошке свеске наставника 

 
 
У складу са предвиђеним циљевима и задацима реализоване су следеће 
активности:  
 

 Координиран је рад свих стручних органа, тимова и Педагошког колегијума. 

 Развијана је методологија самовредновања у односу на стандарде 
квалитета рада установе 

 Коришћени су аналитичко-истраживачки подаци за даљи развој установе 

 Праћен је развој компетенција наставника, васпитача и стручних сарадника 
у односу на захтеве квалитетног васпитно-образовног рада, резултата 
самовредновања и спољашњег вредновања 

 Остварено је учешће у изради аката који се односе на обезбеђивање 
квалитета и развој школе 

 Реалиовано је учешће у стварању услова за обезбеђивање квалитета и 
развој школе 

 Остваривана је сарадња са органима школе и осталима запосленима у 
школи и са релевантним установама и институцијама ван школе на 
испуњавању задатака из своје надлежности 

 Праћено је напредовање ученика у односу на очекиване резултате 

 Предузимане су мере за јединствен и усклађен рад са ученицима у процесу 
образовања и васпитања 

 Решавана су текућа питања у образовно-васпитном раду 
 

Координатор: 
Љиљана Вукошић, директор 
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6.19. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ТИМА ШКОЛЕ 
 
Рад Стручног тима школе се одвијао у складу са програмом рада за школску 
2019/2020. годину и укључивао је следеће активности: 
 

• Пријем ученика и одраслих полазника у основну и средњу школу 
• Увид у приложену документацију уз пружање одговарајуће подршке и 

помоћи родитељима/другим законским заступницима у неопходним 
активностимакод пријема 

• Прикупљање релевантних података од родитеља/других законских 
заступника у неопходним активностима код пријема ученика 

• Упознавање одељенских старешина и васпитача са документацијом о 
ученицима и полазницима 

• Праћење и подршка у адаптацији ученика на школско-интернатске услове 
живота и рада у сарадњи са одељенским старешинама, васпитачима, 
стручним сарадницима, Центрима за социјални рад, породицом, 
старатељима, хранитељима, укључујући и рад у вршњачкој групи 

• Умрежавање и артикулисање  рада свих учесника у образовно-васпитном 
процесу 

• Континуирани праћење општег здравственог и менталног стања ученика 
• Сарадња са Центрима за социјални рад, Здравственим установама и 

Школама из којих ученици долазе 
• Континуирана сарадња са Установом за децу и младе Сремчица 
• Процењивана су стања и капацитета ученика и формирана су мишљења о 

ученицима на захтев одговарајућих установа 
• Стално укључивање интердисциплинарног приступа ради комплетног 

сагледавања и праћење развоја и потреба ученика 
• Промовисање школе и дома ученика путем презентовања на терену 
• Пружање подршке и помоћи ученицима са тешкоћама у учењу и понашању 
• Одржаван је редован консултативни и саветодавни рад са наставницима и 

васпитачима у креирању одговарајућих стратегија санирања актуелних 
проблема, као и стратегија јединственог деловања на образовање, 
васпитање и развој ученика 

• Индивидуални и групни рад на плану превенције и решавању конфликата 
међу ученицима 

• Мотивисање свих учесника у образовно-васпитном раду у циљу 
побољшања квалитета рада школе 

• Подршка професионалној оријентацији ученика 
• Праћење и подршка ученицима у њиховом професионалном 

оспособљавању 
• Сарадња са Националном службом за запошљавање, давањем препорука 

учениима за запошљавање у оквиру њихове адаптације на радну улогу и 
социјално окружење 
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• Консултативно-саветодавни рад са послодавцем при пријему ученика са 
завршеном средњом школом на посао у оквиру њихове адаптације на радну 
улогу и социјално окружење 

• Вршена је стална анализа формиране документације, како при пријему 
ученика, тако и током праћења целокупног збрињавања ученика; 

• Обезбеђивано је стручно повезивање школе са институцијама из локалне 
средине 

• Реализована је сарадња са високошколским институцијама које се баве 
истраживањем и едукацијом од значаја за рад са децом и младима 

• Кроз стручна усавршавања чланова Стручног тима школе повећаване су 
њихове компетенције. 
 

Рад Стручног тима школе био је континуиран, а његови задаци су се иницирали, 
планирали и резултати сумирали на редовним недељним састанцима или по 
потреби. 
Током ванредног стања активности су реализоване путем електронских медија. 

 

 

Координатор: 

Валентина Радуловић  

 

 

6.20. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 
 

 
Током школске 2019/2020. године одржано је 12 седница Педагошког колегијума. 
Решавана су и бележена битна дешавања везана за образовање и васпитање у 
основној и средњој школи и функционалном основном образовању одраслих. 
Доношене су одлуке у складу са законима везаним за образовно-васпитни рад у 
којем су учествовали сви чланови Педагошког колегијума . 
Рад Педагошког колегијума се одвијао у складу са Годишњим планом рада школе 
за школску 2019/2020. годину и укључивао је следеће: 
 

• Сарадњу са школама које су похађали наши ученици ради прибављања 
одговарајуће ИОП документације и како би се свим ученицима омогућили 
исти услови за оптималну реализацију наставе 

• Дефинисан је број формираних одељења у основној, средњој школи и 
функционалном образовању одраслих 

• Дефинисан је начин реализације наставе по ИОП-2 у ОШ, СШ и ФООО 
• Настављен је процес континуираног вођења педагошко-дефектолошке 

свеске праћења која укључује специфичности функционисања ученика у 
образовној, емоционалној и социјалној сфери 

• Тим за инклузивно обраазовање је дао предлог Педагошком колегијуму да 
се у процени карактеристика и капацитета ученика користе дефектолошки 
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дијагностички тестови ради потпуније израде педагошког профила и 
комплетирања портфолија ученика 

• Настављен је процес покретање поступка код ИРК за ученике основне 
школе ради реализовања наставног процеса по ИОП-2 у складу са њиховим 
могућностима, уз измену наставног плана и програма 

• Извршена је евалуација ИОП-2 за све ученике и полазнике ФООО и 
анализиран је рад у настави уз предлоге за побољшање успешности 
наставног процеса 

• Представници наше школе поднели су извештај са Дана дефектолога  и 
дали осврт на теме од значаја за образовну и социјалну инклузију ученика 

• Обављена је припрема ученика завршних разреда основне школе, средње 
школе и полазника завршне године у ФООО за пробни завршни испит 

• Након обуставе наставе у школама у складу са Одлуком о проглашењу 
ванредног стања на целој територији Републике Србије која је ступила на 
снагу 15.03.2020. године, Школа за основно и средње образовање са домом 
,,Свети Сава“, Умка је обуставила наставу у дотадашњем облику. Школа је 
применила начин рада на даљину од 17.03.2020. године 

• Одржан је пробни завршни испит на даљину 
• За време ванредног стања остварена је сарадња са Стручним тимом 

Установе за децу и младе Сремчица путем електронских медија 
• Анализиран је завршни испит у ОШ и ФООО који је одржан 17., 18. и 19. јуна 

2020. године и поднет извештај 
• Поводом завршетка наставне године, Тим за инклузивно образовање је дао 

извештај о анализи успеха ученика ОШ, СШ и полазника ФООО, редовности 
на настави, евалуацији ИОП-2 као и свеопштим резултатима образовно-
васпитног рада као и оствареност фонда часова и планираних садржаја 

• Израђен је план транзиције за ученике VIII разреда основне школе за 
прелазак у средњу школу, а у склопу ИОП-2 и у складу са општим планом 
транзиције донетим за нашу школу 

• Извршене су припреме за наредну школску годину: формирана одељења 
основне школе, средње школе и ФООО, одељенска старешинства,  
распоред часова, подела предмета на наставнике 

• Поднет је годишњи извештај о раду Педагошког колегијума за 2019/2020. 
годину као и план рада за наредну школску 2020/202. годину. 

 
Педагошки колегијум је пратећи планиран распоред задатака али и ону 
проблематику која је захтевала додатна ангажовања и уску сарадњу са стручним 
већима, активима и тимовима школе радио у континуитету. 

 
 
 

Руководилац:  
Вукошић Љиљана, директор школе 
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VII ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА 
 

 
7.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПСИХОЛОГА 

 
Професионалне активности психолога одвијале су се у складу са планираним 
задацима. У извештају су приказани поједини сегменти рада који прате динамику 
различитих садржаја у школи. Активности којима се психолог бавио у школској 
2019/2020. години су: 
 

• Процена, праћење ученика и саветодавни рад 
• Учествовање у изради плана Самовредновања и вредновања рада школе, 

Развојног плана школе и Годишњег плана рада школе и његових појединих  
делова 

• Припремање глобалних и оперативних планова рада 
• Учествовање у предлозима за одељенска старешинства, структуирање 

одељења и распоређивање ученика по одељењима 
• Сачињавани су прегледи, анализе и извештаји у вези са образовно-

васпитним радом 
• Учествовање у изради Годишњег извештаја о раду школе 
• Учествовање у раду Стручног тима школе, Стручног тима за инклузивно 

образовање, Tима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања, Тима за самовредновање и вредновање 
рада школе 

• Саветодавни рад са наставницима и васпитачима у вези са стресогеним 
аспектима њиховог посла као и у домену креирања оптималних 
међуљудских односа у функцији образовно-васпитног процеса 

• Пружање подршке наставницима на конкретизовању и 
операционализовању циљева и задатака образовно-васпитног рада 

• Рађене су анализе успеха и дисциплине ученика и предлагане су мере за 
њихово побољшање 

• Праћен је успех ученика у ваннаставним активностима, на такмичењима и 
завршном испиту 

• Учествовање у процесу праћења рада наставника (посете часовима) са 
циљем унапређења наставе 

• Учествовање у пријему ученика и њиховој адаптацији 
• Пружање подршку наставницима и одељенским старешинама у раду на 

професионалној оријентацији ученика 
• Учествовање у стварању оптималних услова за индивидуални развој 

ученика и пружање помоћи  и подршке 
• У сарадњи са помоћником директора пружана је подршка наставницима у 

осмишљавању рада са ученицима којима је потребна подршка, као и 
учествовање у формирању мишљења о ученицама 
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• Индивидуално (на састанцима Стручног тима школе) и групно (на 
родитељским састанцима) упућивани су родитељи/други законские 
заступници на методе решавања проблема  ученика 

• Са стручним сарадницима обезбеђивани су подаци за праћење развоја 
ученика,  наставници и васпитачи упознавани са потребном документацијом 

• У сарадњи са директором школе пружана је одговарајућа подршка у 
координацији рада свих учесника у образовно-васпитном процесу 

• Континуирана сарадња са Центрима за социјални рад, образовним, 
здравственим, научним, културним и другим институцијама који доприносе 
остваривању образовно-васпитних циљева и задатака 

• Стручно усавршавање праћењем литературе и периодике, праћењем 
информација од значаја за образовање и васпитање ученика, похађањем 
акредитованих семинара, похађањем стручних скупова, разменом искуства 
и сарадњом са другим психолозима, дефектолозима, наставницима и 
стручним сарадницима у образовању и васпитању 

 
Током ванредног стања активности психолога реализоване су путем електронских 
медија. 
 
 

Психолог: 
Јованка Јелић  

 

 
7.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СОЦИЈАЛНОГ РАДНИКА 

 
 
Школска 2019/2020. година отпочела је радом комисије за пријем која је трајала до 
краја септембра. Обављена је презентација школе, послати су дописи свим 
Центрима за Социјални рад широм Србије. Доста је урађено и на маркентиншком 
пољу у смислу слања дописа са презентацијом школе и новим рекламним 
материјалом  и упутстава о раду и пријему у нашу школу. 
Одржавани су састанци Стручног тима школе у пуном саставу и изузетно су 
запажени резултати у циљу здравствене заштите ученика. 
Сарадња са Центрима за социјални рад је од изузетног значаја, с обзиром да без 
њихове надлежности не можемо ништа предузимати самостално, нарочито када је 
премештај у друге установе битан за интерес ученика. 
По проглашењу ванредног стања у марту 2020. године сарадња са 
родитељима/другим законским заступницима настављена је телефонским путем, 
слањем поште (регуларне и електронске), дата су упутства како да се остваре 
даља права по завршетку средњег образовања, достављени су извештаји за 
ученике који настављају школовање у средњој школи, професионалне листе, 
потраживана су потребна решења тј. сагласности за наставак школовања на 
основу нашег мишљења и извештаја о ученицима. По завршетку школске године 
сви родитељи/други законски заступници су обавештени о реализацији 
планираних активности,  дате су инструкције родитељима/другим законским 
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заступницима и Центрима за социјални рад. Сви ученици су добијали на основу 
решења и наших дописа месечне карте за превоз. 
Теренски рад је реализован у складу са планом и програмом рада, а према 
потребама и у интересу ученика школе. Посећени се Центри за социјални рад 
Љиг, Ковин, Барајево, Велико Градиште, Ваљево, Обреновац, Вождовац, 
Установа за децу и младе Сремчица и други. 
Свакодневно је рађено индивидуално и тимски са ученицима, сарађивало се са 
дефектолозима, психологом и директором школе. 
 
 

Социјални радник: 
Весна Ристић 

 
 

7.3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКАРА 
 
Током школске 2019/2020. године основни циљ библиотеке био је пружање 
помоћи при учењу ученицима, пружање целокупне подршке за све школске 
активности образовно-васпитног процеса и ваннаставних активности.  
Корисници библиотеке су сви ученици, дефектолози, наставници, васпитачи, 
стручни сарадници, индивидуални наставници и остали запослени. Свима горе 
наведеним омогућено је коришћење књига и других извора информисања у 
распону од штампаних до електронских извора. Тиме је обезбеђено адекватно 
преношење инструкција и ефикасна комуникација на релацији наставник-ученик. 
Ученици на овај начин неупоредиво брже и са пуном интерактивношћу усвајају 
наставне садржаје.  
 
Током школске 2019/2020. године основни задаци и послови библиотекара 
садржали су следеће сегменте: 
 

• Заведено је око 750 наслова  у књигу инвентара  са одређивањем сигнатуре 
и тлатирање књига 

• Министарство просвете, науке и технолошког развоја доделило је школи 
средства у вредности од 11.000 динара. У сарадњи са наставницима 
одабране су одговарајуће публикације за ученике основношколског узраста 
и додатна наставна средства за ученике са сметњама у развоју и 
инвалидитетом од издавачких кућа „Прима издаваштво и дистрибуција“, 
„Школска књига“ и „Лагуна“ у предложеној вредности 

• Купљено је 38 уџбеника у издању Завода за уџбенике 
• Донацијом Градске општине Чукарица фонд школске библиотеке је богатији 

за 40 нових књига 
• Школи је донирано 25 наслова од Завода за уџбенике у вредности  од 9.765 

динара 
• Учешће у остваривању задатака културне и јавне делатности школе. У 

октобру је обележен „Празник књиге“ посетом Међународном сајму књига у 
Београду и набавка потребне литературе. У фебруару је обележен Дан 
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матерњег језика са циљем промовисања језичке културе и разноврсности. 
Истог месеца је обележен Национални дан књиге, 28. фебруар, под 
паролом „Читајмо заједно“, читањем поезије и других краћих књижевних 
текстова.  

• Предлагање система набавке књига, уџбеника и помоћних средстава 
неопходних у настави. 

• Сарадња са наставницима, васпитачима и стручним сарадницима школе 
ради реализације наставе на даљину у току ванредног стања, која је 
подразумевала укључивање ученика у онлајн платформе, примену 
различитих дигиталних алата и алтернативних видова организације учења. 

• Праћење и вредновање коришћења књига, наставних средстава и техничке 
опреме, функционалност њихове примене и допринос квалитетнијем 
процесу учења и сазнавања у настави. 

 
 

Библиотекар: 
Тања Стојановић  

 
 

VIII ИЗВВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, 
УПРАВНИХ И САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

 
 

8.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
 
У школској 2019/2020. години одржане су три седнице Школског одбора и то: 
12.09.2019. године, 15.01.2020. године и 26.02.2020. године. 
 
На поменутим седницима разматране су следеће тачке дневног реда:  

• Разматрање Извештаја о раду  школе за школску  2018/2019. годину 
• Разматрање Годишњег плана  рада школе  за школску  2019/2020. годину 
• Усвајање Извештаја о раду директора школе  за школску 2018/2019.годину 
• Разматрање Извештаја  о самовредновању  и вредновању  рада школе за 

школску  2018/2019. годину 

• Доношење Анекса Школског програма  за 7. разред основне школе 
• Упознавање са Правилником  о протоколу поступања у установи  у одговору 

на насиље, злостављање и занемаривање 
• Разматрање предлога финансијског  плана  школе за 2020. годину 
• Утврђивање цене интернатског смештаја  
• Утврђивање цене оброка за ученике који нису смештени у дом 
• Измена и допуна финансијског плана за 2019. годину 
• Доношење Финансијског плана за 2020. gодину и Плана јавних  набавки  за 

2020. годину. 
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• Доношење одлуке да се деци запослених обезбеди пригодни поклон за 
Нову годину из сопствених прихода школе 

• Доношење одлуке у вези са усклађивањем наставних дана и пролећног 
распуста. 

• Доношење  Анекса Годишњег плана рада  за 2019/2020. годину 
• Разматрање и усвајање Извештаја  о попису  имовине и обавеза  са стањем  

на дан  01.12.2019. године 
• Разматрање и усвајање Извештаја директора школе за прво полугодиште  

2019/2020. године 
• Доношење Плана надокнаде наставе због продуженог зимског  распустa 

 
На седнцимама Школског одбора донете су 23 одлуке Школског одбора. 
 

 

8.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 
 

На почетку наставне 2019/2020. године постављена је организациона структура 
школе потребна за нормално функционисање  наставе. На време су извршене све 
припреме за почетак школске године. Донета су решења у оквиру 40-часовне 
радне недеље, утврђено је радно време као и структура и распоред обавеза  
запослених у оквиру радне недеље. Организована  су дежурства наставника. 
Школска година је започела са 9 одељења у основној школи, са 41 ученика. У 
средњој школи формирано је 11 одељења са укупно 81 ученика. На почетку 
школске 2019/2020. године формирано је и 5 одељења функционалног основног 
образовања одраслих са 26 полазника. Образовно васпитни рад одвијао се у 
сменама: настава пре подне од 8 до 14 часова а васпитни рад после подне од 14 
до 18 часова. Радило се на стварању здравих и безбедних услова за учење и 
развој ученика као и на праћењу и подстицању  постигнућа ученика. 
 
На почетку  школске  2019/2020. године организоване су следеће активности: 

• Подела одељењских и групних старешина   
• Израда распореда часова, ваннаставних активности, распореда дежурстава 

наставника и васпитача 
• Активно учешће и давање смерница у изради скице Годишњег извештаја, 

Годишњег плана рада школе, Извештаја о самовредновању и вредновању 
рада школе 

• Обрада и прослеђивање докумената Министарству просвете који се односе 
на промене у новој школској години, број уписаних ученика и остале 
документације 

• Обрада и прослеђивање документације Градском секретаријату за 
образовање (припремљеност и опремљеност школе, инвестиционо 
одржавање, текући проблеми) 

• Организована је свечаност поводом обележавања Дана школе и школске 
славе „Свети Сава“ 27.01.2020. године. Приређен је разноврстан програм, 
уз присуство  бројних гостију и званица, донатора и пријатеља школе 
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 У оквиру осигурања квалитета  и унапређења образовно-васпитног процеса 
тежиште рада било је на: 

• Именовању Стручних већа за области предмета и подручја рада у средњој 
школи 

• Сазивању и руковођењу свих седница Наставничког већа, присуство 
седницама Одељењских већа, Педагошког већа, Педагошког колегијума и 
Стручних већа 

 
У циљу побољшања услова за живот, рад и боравак ученика већ на почетку 
септембра учињено је следеће: 

• Предузете су све неопходне мере како би хигијена у школи, у кухињи и 
трпезарији и домовима ученика била на високом нивоу (обезбеђена  
средства за дезинфекцију, течни сапун, папирни убруси и друга средства за 
хигијену, као  и сви неопходни апарати  за пословање и рад у кухињи, у 
складу са препорукама санитарног инспектора). Пред почетак школске 
године одрађена је дезинфекцја, дезинсекција  и дератизација школских  
просторија и интерната 

• Континуирана подршка нутриционисте на изради јеловника и норматива 
потрошње животних намирница, чиме се доприноси квалитетнијој и 
разноврснијој  исхрани ученика 

• У циљу безбедности ученика, повећан је број камера и опреме видео 
надзора у школи и школском дворишту, почев од септембра 2019. године 

• У школским радионицама  и кабинетима обезбеђена су средства и опрема 
за рад, и на тај начин  се још потпуније опремиле  радионице са алатима и 
потрошним материјалима као и простор интерната 

 
У оквиру осталих послова предузете су следеће активности: 

• Редовно остваривање увида у материјално-финансијско пословање и 
старање да се средства крајње рационално и наменски троше. 

• Образовање Комисија за попис имовине и обавеза са стањем на дан 
31.12.2019. године 

• Учешће у изради плана јавних набавки школе за 2020. годину 
• По основу солидарности сви запослени који су испуњавали услов за 

солидарну помоћ, остварили су то право у протеклих шест месеци 
• Ангажовање на благовременом и тачном уносу и одржавању ажурности 

базе података о установи у оквиру новог информационог система просвете 
Доситеј 

• Рад на сталној сарадњи и контактима са родитељима/другим законским 
заступницима ученика 

• Систематско укључивање у рад Стручног тима школе и допринос решавању 
текућих и ванредних проблемских ситуација у циљу адекватног збрињавања 
ученика школе 

• Редовно и по потреби учествује се у обиласцима наставе и ваннаставних 
активности и обављају стручни консултативно-инструкторски и саветодавни 
разговори са наставницима и васпитачима по питањима реализације 
васпитно-образовног процеса. Развој и обезбеђивање квалитета  наставног 
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и васпитног процеса у школи  огледа се у томе што се користе и стратешка 
документа о развоју образовања и васпитања у Републици Србији. 
Промовишу се иновације и подстичу наставници и стручни сарадници  да 
користе савремене технологије у образовно-васпитном процесу. Обезбеђују 
се услови  и подржавају наставници и васпитачи  да раде тако  да подстичу 
ученике да развијају сопствене вештине учења. У протеклом периоду 
директор је учествовао и на састанцима Актива директора у Градској 
општини. Наставници и стручни сарадници се на време и на најприкладнији 
начин упознају са извештајима са састанака  Актива директора 

• Предузете су све активности како би се персонална документација 
запослених водила у складу са законом 

• Предузимане су мере и активности којима је забрањено насиље, 
злоастављање и занемаривање деце и ученика, физичко кажњавање и 
вређање личности. Школа је спроводила активности у циљу смањења 
вршњачког насиља међу ученицима. У циљу веће безбедности ученика 
појачано је дежурство 

• Предузимале су се свакодневне активности на реализацији образовања 
одраслих из Установе за децу и младе Сремчица, за које је такође 
обезбеђен свакодневни превоз школским мини бусем и превозом који 
организује Градска општина Чукарица, у циљу  приступа свим нивоима 
основног образовања, сходно закљученом Протоколу о пословној сарадњи 

 
На почетку школске године наставили смо сарадњу и са локалном заједницом, 
центрима за социјални рад и интерресорним комисијама. 
Са Домом здравља „Др Симо Милошевић“ наставили смо већ започету сарадњу 
24. новембра 2019. Године у оквиру које су медицински радници поменутог дома 
здравља држали предавања ученицима на разне теме током школске године. 
У циљу  задравствене заштите ученика, остваривали смо сарадњу и са Институом  
за ментално здравље, Клиником за неурологију и психијатрију за децу и омладину, 
Институтом за мајку и дете као и са Дечијом клиником у Тиршовој. 
 
Руководећа фунција директора огледала се и кроз: праћење Прописа Закона и 
Правилника, унапређење међуљудских односа код запослених у циљу 
унапређивања рада, припремање, праћење и присуствовање седницама, 
Комисијама, процењивање ефикасности одржаних седница као и спровођење 
њихових закључака. Присуство на седницама Наставничког већа, Школског  
одбора и другим стручним седницама било је редовно и активно. Школски одбор 
редовно је информисан  о свим дешавањима  у школи. 
 
У складу са законом  одлучивано је  о правима запослених (обим задужења свих 
запослених у школској години, пријем нових запослених, престанку радних односа, 
годишњим одморима, плаћеном и неплаћеном одуству, исплатама зарада и 
отпремнинама и другим правима) у складу са овим и посебним законима и 
колективним уговором у сарадњи са синдикатом.   
Током првог полугодишта школске 2019/2020. године наставило се са стварањем 
услова за унапређивање образовно-васпитног процеса у складу са потребама и 
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могућностима наших ученика, пратила су се савремена кретања у развоју 
васпитања и образовања, а нарочито се подстицала креативна атмосфера 
образовно-васпитног процеса када се водило рачуна пре свега  о добробити 
ученика. Праћена су савремена кретања у развоју образовања и васпитања и 
стално се стручно усавршавало. У оквиру школе предузете су мере на 
реализацији Закључка  Комисије за давање  сагласности  за  ново запошљавање и 
додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (1. 2. и 3. фаза), како 
би  се попунила упражњена радна места и радни однос засновао на неодређено 
време за запослене који својим компетенцијама буду одговарали захтевима посла 
и који у школи раде дуги низ година на одређено време. Са тим у вези расписан је 
и окончан конкурс за пријем на неодређено време. Није било жалби на решења. 
Унети су сви потребни подаци везано за школу, запослене и ученике у нови 
информациони систем Доситеј и континуирано су се месечно уносили неопходни 
подаци. Обезбеђени су услови за развој и функционисање информационог 
система, почетком школске године набављена је потребна опрема и програми, 
организован је рад информационог система и његово коришћење у свакодневном 
раду установе, у складу са законом. 
Усмераване су активности у правцу да сви запослени  имају једнаке могућности за 
учење на основу личног плана професионланог развоја кроз различите облике 
стручног усавршавања. Обезбеђени су услови да се запослени усавршавају у 
складу са Годишњим  планом стручног усавршавања и мкогућностима школе. 
Унапређени су међуљудски односи у школи. Континуирано је стварана позитивна 
радна атмосфера, развијала се професионлана сарадња и тимски рад. За ствари 
битне за школу и наставни процес, директор школе је у сваком тренутку био 
доступан запосленима, ученицима, родитељима/другим законским заступницима 
али и представницима државне управе,  локалне самоуправе и шире заједнице. 
 
Имајући у виду Одлуку о проглашењу ванредног стања, због пандемијае вируса 
КОВИД-19 од 15.3.2020. године, обустављено је извођење наставе у школама. Уз 
примену стручних упутстава које смо добијали у случају ванредног стања, 
реализоване су активности које су се односиле на наставу. Као посебан облик 
образовно-васпитног рада организовала се настава на даљину јер је то био једини 
начин да се очува безбедност и здравље ученика и наставника. Наставници и 
васпитачи су и директно комуницирали са ученицима путем Вибер група и 
индивидуалних текстуалних и аудио/видео порука. Ученици који нису имали 
интернет, контактирали су са наставницима и васпитачима путем телефона, 
осмишљаване су активности учења које су предвиђале пружање повратних 
информација и подстицале вршњачко  учење. 
Током маја, јуна, јула и августа организовани су бројни састанци како би школе 
пронашле одговарајући модел образовно-васпитног рада за ученике у школској 
2020/2021. години. Ресорно министарство и надлежне инситуције су са нашом 
школом биле у редовној комуникацији која и даље траје. 
Са својим сарадницима у протеклом периоду радили смо на припреми 
оперативних планова организације и реализације наставе. С тим у вези 
присуствовала сам бројним састанцима у школској управи, а све са циљем да 
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настава од нове школске године буде организована на, за наше ученике, 
здравствено безбедан начин. 
У протеклом периоду донет је и План мера за спречавање појаве и ширења  
епидемије заразне болести. Утврђене су превентивне мере и активности за 
спречавање појаве епидемије заразне болести – ширења вируса КОВИД-19 и 
задужена су лица за спровођење и контролу спровођења превентивних мера и 
активности. 
У протеклом периоду, као одговорно лице установе, предузимала сам активности  
како би се обезбедила примена свих мера за безбедан и здрав рад на радном  
месту. Активности се врше непрекидно у складу са законом и другим прописима  
из области безбедности и здравља на раду. 
 
 
 

Директор:   
                                                               Љиљана Вукошић, дипл. дефектолог   

 

 
 

8.3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВНИКА ДОМА 
 

Обављене су припреме за почетак школске године које су обухватале завршне 
техничке контроле, естетско-хигијенско уређење, опремљеност инвентаром.  
Формиране су васпитне групе и распоред смештаја ученика у интернатским 
зградама. Рад се одвијао у следећим областима: 
 
Планирање и програмирање 
Распоређени су васпитачи за рад у васпитним групама. Сачињени су годишњи и 
месечни планови рада васпитача. Такође је направљен распоред за ноћна 
дежурства васпитача у дому ученика. 
У делу који се односи на васпитни рад, у оквиру Извештаја о раду школе за 
2019/2020. годину и Годишњег плана рада школе за 2020/2021. годину, сачињени 
су планови и извештаји. Израђен је календар програма и активносту у дому.  
 
Непосредан рад са ученицима  
Обављао се континуирани рад са ученицима који се теже адаптирају на живот у 
дому. Организоване су и реализоване седнице Ученичког парламента, као и 
културно-забавни живот ученика кроз ваннаставне активности као и континуиран 
рад на остваривању пријатне атмосфере и комуникације у дому. 
 
Праћење и евалуација  
Анализирала се реализација васпитног плана и програма на полугодиштима, на 
крају школске године и по потреби. Обављани су недељни и месечни радни 
договори у вези ометајућих фактора у реализацији васпитног рада и утврђивали 
педагошки поступци за побољшање истих. Сарадња са Стручним активима и 
тимовима школе била је континуирана.  
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Сарадња са запосленима у школи и дому ученика 
Обављан је индивидуални и саветодавни рад, од планирања до методичких 
поступака у реализацији васпитног плана и програма, саветовање у раду са 
ученицима, организовање месечних састанака и континуираност у сарадњи 
наставника и васпитача. Предлагане су и реализоване конкретне мере за 
унапређивање стандарда становања ученика и мере за отклањање недостатака 
који настају у процесу пружања услуга, смештаја и исхране. Континуирано су 
праћени и проучавани законски прописи, информисање о измиривању обавеза 
ученика према дому. Благовремено су пријављивани кварови и оштећења 
имовине дома. Током целе школске године водило се рачуна и одабиру 
намирница и изради недељних јеловника у сарадњи са нутриционистом школе. 
Кроз сарадњу са медицинским особљем школе, редовно су размењиване 
информације о здравственом стању ученика.  
 
Стручно усавршавање васпитача  
Редовно су праћени нови наслови педагошко-психолошке литературе и понуда 
семинара из Каталога програма стручног усавршавања запослених у образовању. 
Сваког месеца организовано је остручавање унутар установе у виду угледних 
предавања и активности. Васпитачи су континуирано учествовали у раду стручно-
педагошких органа. Поред институција и установа са којима школа сарађује, у 
оквиру васпитног рада реализована је сарадња са Факултетом за специјалну 
едукацију и рехабилитацију у виду огледних предавања студентима у оквиру 
предмета Методика васпитног рада са лако интелектуално ометеном децом и 
обављање праксе ових студената у школи и дому. У сарадњи са Домом здравља 
„Др Симо Милошевић“ реализована су предавања ученицима наше школе из 
области здравственог васпитања. 
 
Након проглашења ванредног стања на територији Републике Србије због 
пандемије вируса КОВИД-19 и ступања на снагу даном објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије“ 15. марта 2020. године, организован је 
одлазак ученика кућама и направљен план васпитног рада на даљину. Васпитни 
рад се реализовао свакодневним контактима са ученицима телефонским путем и 
преко друштвених мрежа. Израђиване су васпитне јединице у оквиру свих 
васпитних области у виду презентација и постављане на сајт школе и Фејсбук 
страницу школе. У сарадњи са разредним старешинама и предметним 
наставницима обављала се корепетиција. 
Организована је набавка заштитне опреме (маске и рукавице) и средстава за 
дезинфекцију како би се спречило ширење заразе Корона вирусом за време 
полагања завршних испита ученика. Редовно је контролисано да ли се мере 
превенције поштују у просторијама школе и интерната. 

 
 

Управник дома: 
Јелена Јовановић, дипл. дефектолог 
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8.4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 
 

 
Рад помоћника директора школе одвијао се у складу са планираним задацима. У 
извештају су приказани поједини сегменти рада који прате динамику различитих 
садржаја у школи. Активности којима се помоћник директора бавио у школској 
2019/2020. години су: 
 

• Учествовање у изради плана Самовредновања, Годишњег плана рада 
школе и његових појединих  делова 

• Припремање глобалних и оперативних планова рада и праћење начина 
вођења педагошке документације наставника 

• Учествовање у предлозима за одељенска старешинства, структуирање 
одељења и распоређивање ученика по одељењима 

• Сачињавање прегледа, анализа и извештаја у вези са образовно-васпитним 
радом 

• Учествовање у изради Годишњег извештаја о раду школе 
• Континуирано учествовање у раду Стручног тима школе, Тима за 

самовредновање и вредновање рада школе, Тима за заштиту ученика од 
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

• Саветодавни рад са наставницима, васпитачима и стручним сарадницимау 
домену креирања стратегија јединственог деловања на образовање, 
васпитање и развој ученика 

• Пружање подршке наставницима на конкретизовању и 
операционализовању циљева и задатака образовно-васпитног рада 

• Рађене су анализе успеха и дисциплине ученика и предлагане су мере за 
њихово побољшање 

• Праћен је успех ученика у ваннаставним активностима, на такмичењима и 
завршном испиту 

• Учествовање у процесу праћења рада наставника (посете часовима) са 
циљем унапређивања наставе 

• Учествовање у пријему ученика и њиховој адаптацији 
• Пружање подршке наставницима и одељенским старешинама у раду на 

професионалној оријентацији ученика 
• Учествовање у стварању оптималних услова за индивидуални развој 

ученика и пружање помоћи и подршке 
• У сарадњи са психологом пружана је подршка наставницима у 

осмишљавању рада са ученицима којима је потребна подршка и формирана 
су мишљења о ученицама 

• Индивидуално (на састанцима Стручног тима школе) и групно (на 
родитељским састанцима) упућивани су родитељи/други законски 
заступници на методе решавања проблема  ученика 

• Са стручним сарадницима обезбеђивани су подаци за праћење развоја 
ученика, упознавти су наставници и васпитачи са потребном 
документацијом 
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• У сарадњи са директором школе пружана је одговарајућа подршка у 
координацији рада свих учесника у образовно-васпитном процесу. 

• Континуирано је обавњана сарадња са Установом за децу и младе 
Сремчица,  центрима за социјални рад, образовним, здравственим, 
научним, културним и другим институцијама који доприносе остваривању 
образовно-васпитних циљева и задатака 

• Стручно усавршавање праћењем литературе и периодике, праћењем 
информација од значаја за образовање и васпитање ученика, похађањем 
акредитованих семинара, похађањем стручних скупова, разменом искуства 
и сарадњом са другим дефектолозима, наставницима и стручним 
сарадницима у образовању и васпитању. 

 
Током ванредног стања активности су реализоване путем електронских медија. 

 
 

Помоћник директора: 
Валентина Радуловић, дипл. дефектолог 

 
 

 
8.5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНИЗАТОРА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ 

 
 

У току школске 2019/2020. године планиране активности организатора практичне 
наставе су реализоване следећим редом: 
 

• Током месеца августа урађена анализа стања у радионицама свих подручја 
рада (Машинство и обрада метала, Текстилство и кожарство, Хемија, 
неметали и графичарство, Пољопривреда, производња и прерада хране) 

• Од 26. до 30. августа 2019. израђен је распоред ученика и наставника по 
подручјима рада 

• Спроведена је набавка алата и потрошног материјала по подручјима рада 
• Праћење ученика првог разреда као и праћење њихове адаптације на 

услове рада у средњој школи 
• У радионицама по подручјима рада одржано предавање на тему “Заштита 

на раду“ 
• Формиране су листе праћења постигнућа ученика на практичној настави 
• Процес извођења практичне наставе у сарадњи са наставницима практичне 

наставе је у континуитету унапређиван 
• У складу са планом и програмом Београдског сајма организоване су посете 

Сајму књига где смо активно учествовали у циљу промовисања школе. 
Посећен је и сајам текстила и опреме, међутим, због епидемије Корона 
вируса и проглашења ванредног стања нисмо били у могућности да 
посетимо и остале планиране сајмове јер су све активности и дешавања 
били отказани 
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• Организоване су изложбе ученичких радова у зависности од дешавања у 
школи (Нова година, Дан школе) 

• Организоване су изложбе у сарадњи са локалном самоуправом и 
Секретаријатом за образовање и дечију заштиту града Београда 

• Анализа и праћење педагошке документације је била континуирана 
• Анализа и праћење постигнућа ученика у сарадњи са наставницима 

практичне наставе била је у континуитету 
• Кренуло се и са припремама ученика за Републичка такмичења по 

подручјима рада, одржан је и састанак актива свих подручја рада али до 
реализације такмичења није дошло због проглашења ванредног стања 
(наша школа требало је да буде домаћин за подручје рада Текстилство и 
кожарство) 
 

По проглашењу ванредног стања настава је кренула да се реализује на даљину, 
па смо у сарадњи са родитељима/другим законским заступницима и стручним 
тимом Установе за децу и младе Сремчица успоставили нови вид комуникције и 
сарадње. Формиране су Вибер групе (са ученицима, родитељима/другим 
законским заступницима, члановима стручног тима из Сремчице) путем којих су 
наставници достављали задатке из практичне наставе који су били прилагођени 
новонасталој ситуацији. Осим овог начина, ученицима је био доступан и сајт 
школе где су могли да прате наставне садржаје како из општеобразовних тако и из 
стручних предмета и практичне наставе свих подручја рада, као и канали РТС-а. У 
оваквим отежаним околностима била је присутна велика посвећеност наставника 
у прилагођавању наставних садржаја а и заинтересованост ученика да те 
наставне садржаје и усвоје. 
 
Завршни разреди су са наставом завршили 1.6. а остали 15.6.2020. године. 
 
Завршни испит је полагало: 

• 10 ученика подручја рада Хемија, неметали и графичарство, образовни 
профил ситоштампар 

• 10 ученика подручја рада Пољопривреда, производња и прерада хране, 
образовни профил цвећар-вртлар 

• 5 ученика подручја рада Машинство и обрада метала, образовни профил 
бравар 

• 5 ученица подручја рада Текстилство и кожарство, образовни профил 
конфекцијски шивач 

• 4 ученика подручја рада Хемија, неметали и графичарство, образовни 
профил помоћник картонажера 

 
Активно се пратила литература Закона о основама система образовања и 
васпитања, Закона о средњем образовању и васпитању као и упутства, дописи и 
препоруке од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја  а све у 
вези новонастале ситуације (ванредног стања). 
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Стручно усавршавање обављало се путем акредитованих семинара, учешћем на 
стручним скуповима, разменом искустава и сарадњом са наставницима и 
стручним сарадницима како у школи тако и ван ње. 
Урађена је анализа резултата рада и процена реализације наставног плана и 
програма за школску 2019/2020. годину, као и попис и набавка средстава, опреме 
и потрошног материјала за реализацију практичне наставе у школској 2020/2021. 
години. 
 

Организатор практичне наставе: 
Слађана Симоновић 

 
 

IX ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂИВАЊУ ВАСПИТНО-
ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

 
Рад на унапређивању васпитно-образовног процеса остваривао се у оквиру 
часова одељенског старешине, васпитни рад и сарадњу са различитим 
институцијама и друштвеним организацијама кроз посебне програме и изборне 
предмете. 

 

 
9.1. ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ 

 

 
• Програм Здравствене заштите и здравственог васпитање ученика 

реализован  у сарадњи са Домо здравља „Др Симо Милошевић“ 
• Програм превентивних и интервентних активности се реализује кроз 

наставу грађанског васпитања, сарадњу одељенских старешина и 
васпитача, састанака Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања и Ученичког парламента 

• Програм Превенција наркоманије реализован кроз предавања здравствених 
радника Дома здравља „Др Симо Милошевић“, редовну наставу и наставне 
предмете (Свет око нас у I и II разреду, Природа и друштво од V до VIII 
разреда и Физичко васпитање), сарадњу психолога школе са свим 
предметним наставницима (посебно одељењским старешинама) и групним 
васпитачима, директором школе и родитељима ученика, као и осталим 
значајним субјектима 

• Програм превенције малолетничке деликвенције реализује се сарадњом  
психолога школе са свим предметним наставницима (посебно одељењским 
старешинама, директором школе и родитељима ученика, као и осталим 
значајним субјектима 

• Програм за развој, мир и толеранцију реализован кроз психолошке 
радионице „Учионица добре воље“ и кроз саветодавни рад 
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• Програм примене конвенције о правима детета реализован информисањем 
ученика о правима деце на састанцима Ученичког парламента, 
информисањем одраслих о правима деце (наставника, родитеља/других 
законских заступника) и акције солидарности (акције помоћи ученицима који 
долазе из социо-економски угрожених породица) 

• Програм заштите на раду реализован је упознавањем ученика на 
професионалном оспособљавању са основним захтевима из области 
заштите на раду који се односе на дотичну радионицу 

• Програм заштите животне средине реализован у сарадњи са стручним 
институцијама и стручним сарадницима на пољу екологије 
 
 

 
9.2. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

 
У школској 2019/2020. години реализовани су програми изборних предмета Верска 
настава, Грађанско васпитање, Народна традиција и Здравствено васпитање. 
Програмски садржаји изборних предмета реализовани у складу са Школским 
програмом и ИОП-2, уз сагласност родитеља/других законских заступника 
ученика. 
 

• Верска настава реализована је у основној школи (у оба циклуса) са седам 
часова недељно, а у средњој са три часа недељно. 

• Грађанско васпитање реализовано је у основној школи (у оба циклуса) са 
два часa недељно, а у средњој са десет часова недељно. 

• Народна традиција је реализована у трећем и четвртом разреду првог 
циклуса основне школе са по једним часом недељно. 

• Здравствено васпитање је реализовано у првом и другом разреду основне 
школе са по једним часом недељно у оквиру предмета Пројектна настава, а 
у складу са Школским програмом и захтевима из ИОП-а 2 ученика, као и 
кроз део обавезног наставног предмета Физичко и здравствено васпитање. 
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X ИЗВЕШТАЈ О САРАДЊИ ШКОЛЕ СА ДРУШТВЕНОМ 
СРЕДИНОМ 

 

 
 

10.1. УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ У ДРУШТВЕНОЈ СРЕДИНИ 

 

С обзиром да се ради о школи са традицијом оспособљавања деце са сметњама у 

развоју, друштвена средина је одувек имала разумевања за школске проблеме и 

излазила јој у сусрет. Нарочито је добра сарадња школе са Градском општином 

Чукарица, Градским секретаријатом за образовање, Министарством просвете, 

науке и технолошког развоја, Установом за децу и младе Сремчица, 

Пољопривредно хемијском школом из Обреновца, школама на територији 

општине Чукарица, Домом здравља „Др Симо Милошевић“, важнијим културним, 

спортским и другим организацијама. 
 
Ангажовање хуманитарних организација попут „Црвеног крста“, „Радост деци“, 

„Уједињени за Лазаревац“, родитеља, друштвених субјеката у пружању помоћи 

школи и ове године није изостало. 

Школа је кроз рад ученичких организација и секција у сарадњи са друштвеном 
средином настојала да задовољава културно-забавне потребе ученика. Тиме се 
постигло укључивање деце и омладине са сметњама у развоју у све видове 
ваннаставних и ваншколских активности, адекватно каналисање њихових 
интересовања и интегрисање у токове друштвеног живота.  
 

 

 
10.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА РОДИТЕЉИМА 

 

Родитељи ученика представљају веома важан фактор васпитног деловања, који 

помаже процес социјализације и рехабилитације деце и омладине са сметњама у 

развоју. Одељењске старешине, групни васпитачи, стручни сарадници као и 

директор школе, континуирано сарађују са родитељима ученика. 
 
Педагошка сарадња и рад са родитељима обављала се кроз следеће облике: 

 

• Личним контактом одељењских старешина, групних васпитача и стручних 

сарадника  
• Одељењским састанцима са одељењским старешинама у току првог и 

другог полугодишта  
• Општим родитељским састанцима на крају првог и другог полугодишта  
• Саветодавним радом  
• Ангажовањем родитеља кроз Савет родитеља и Школски одбор. 
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XI ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 
 

Годишњи план школе за школску 2019/2020. годину сачињен је на основу реалних 
услова, а по Закону о основном и средњем образовању и образовању одраслих и 
реализован у току школске године у складу са школским календаром до 
проглашења ванредног стања на територији Републике Србије због пандемије 
вируса КОВИД-19 и ступања на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику 
Републике Србије“ 15. марта 2020. године од када су се пратили дописи и 
препоруке од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 
 
Реализацији Годишњег плана допринеле су активности запослених уз сарадњу и 
иницијативу директора школе.  
 
Предлог мера за рад школе у школској 2020/2021. години: 
 

1. Прилагођавати циљеве и задатке предвиђене Годишњим планом рада 
школе за 2020/2021. годину ситуацији пандемије вируса КОВИД-19, 
применом модификованих модела и метода поштујући специфичности 
ученика са сметњама у развоју (комбиновани модел похађања школе са 
наставом на даљину), уз сагласност школске управе 

2. Обезбеђивати материјално-техничкие услове за реализацију 
модификованих модела и метода у складу са могућностима ученика са 
сметњама у развоју и њихових родитеља/других законских заступника 

3. Остваривати сталну корелацију између Годишњег плана рада школе, 
месечних планова и индивидуалних образовних планова 

4. Остваривати међупредметне компетенције код ученика ради подршке 
њиховом целокупном развоју 

5. Унапређење образовно-васпитног процеса (наставити са континуираном 
набавком дидактичких средстава и опремањем учионица и школских 
радионица за практичну наставу) 

6. Уређење школског дворишта 
7. Наставити активности у циљу квалитетније професионалне оријентације 

ученика 
8. Спроводити надаље програм донаторства 
9. Перманентно стручно усавршавање наставника, васпитача и стручних 

сарадника 
10. Обезбеђивати континуирану сарадњу са одговарајућим установама и 

школама 
11. Обезбеђивати континуирану комуникацију између свих учесника у 

образовно-васпитном процесу, укључујући и родитеље/друге законске 
заступнике 

12. Документовати реализоване наставне и ваннаставне активности (летопис 
школе – писани и електронски) 
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Како и колико је остварено од приложеног, пратиће се преко стручних актива као 
основних ћелија сложеног школског апарата који мора имати тачан увид у рад и 
залагање сваког члана понаособ, на основу правилника о награђивању и 
правилника о изрицању дисциплинских мера. 
Евалуација ће бити заснована на дефинисаним исходима и образовним 

стандардима образовања и васпитања у нашој школи. У раду ће се примењивати 

формативно (развојно) и сумативно (закључно) оцењивање. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


