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На основу чл. 89, Закона о Основама система образовања и васпитања (Сл. гласник 

Републике Србије, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и чл. 30. Статута Школе за основно и 

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

одржаној 12. 09. 2019. године, донео је: 

 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 
 

 

I   УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ СА ДОМОМ "СВЕТИ САВА" 

 

 

          Школска 2018/2019. година је завршена са 169 ученика. Кадровска структура је 

била задовољавајућа. 

          У Школи за основно и средње образовање са домом "Свети Сава" запослено је 

38 наставника са високом стручном спремом, 1 наставник са вишом, 2 са петим   као 

и 15 васпитача са високом стручном спремом. У школи је запослено и 4 стручна 

сарадника, 3 са високом стручном спремом и 1 са вишом стручном спремом и 3 

индивидуална наставника: логопед, реедукатор психомоторике и соматопед, 6 

мeдицинских сестара за превентивну здравствену заштиту и негу, секретарa 

установе,  управникa дома, координаторa  финансијских и рачуноводствених 

послова, 2 финансијско–административна сарадника и економисту у ученичком и 

студентском стандарду. Такође је у школи запослен 1 нутрициониста, 3 кувара, 2 

домара,  2 радника за одржавање одеће и 7 радника за одржавање хигијене. 

         Школа има 20 учионица (11 у основној, 9 у средњој), фискултурну салу, 

играоницу, текстилну радионицу, графичку радионицу, радионицу за пољопривреду, 

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, секретара школе и канцеларију шефа рачуноводства и 

благајника и 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. 
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II   ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

 

          Школска година је започела са 10 одељења у основној школи (први и други 

разред комбиновано одељење, два одељења шестог и два одељења седмог 

разреда). У средњој школи на почетку школске године формирано је 12 одељења. На 

почетку школске 2018/19. године формирано је и 6 одељења функционалног 

основног образовања одраслих (ФООО). 

  На крају школске године у школи је било 47 ученика у основној школи, 88 ученика у 

средњој школи и 34 полазника укључених у функционално основно образовање 

одраслих. Укупан број је 169 ученика. Просечно бројно стање на нивоу школе је 6,04 

ученика по одељењу. 

 

ПРИКАЗ БРОЈНОГ СТАЊА УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА 
НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ 

Основна школа (разред) бројно стање 

I  2 

II 2 

III 4 

IV 5 

V            7 

VI-1 4 

VI-2 4 

VII-1 5 

VII-2 6 

VIII 8 

УКУПНО:                  (10)            47 

 

Средње образовање   

  (разред) 

бројно стање 

ОР-1 5 

ОР-2 6 

I-1 5 

I-2           10 

I-3              10 

I-4           10 

II-1 6 

II-2 9 

II-3 6 

II-4 7 

           III-1 8 
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           III-2 6 

          УКУПНО:             (12)           88 

 
 

Образовање одраслих бројно стање 

IV-1 6 

VI-1 6 

           VI-2 7 

VI-3 4 

VIII-1 6 

VIII-2 5 

УКУПНО:             (6) 34 
 
 

 

У основној школи има укупно 10 одељења, у средњој школи 12 одељења. 

 (У основној школи: први и други разред – комбиновано одељење, два одељења 

шестог, два одељења седмог разреда. У средњој школи: два одељења 

оспособљавања за рад у трајању од једне године, четири одељења првог разреда, 

четири одељења другог разреда и два одељења трећег разреда. У основном 

образовању одраслих 6 одељења (једно одељење првог циклуса, три одељења 

другог циклуса и два одељења трећег циклуса ФООО). 

Образовно - васпитни процес изводио се у сменама: 

         - настава пре подне од 08 – 14:00 часова; 

         - васпитни рад од 14 - 18 часова у основној школи и 14:15 – 18:15 часова у  

           средњој школи; 

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). 
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           У току школске 2018/19. године, пригодним програмима обележени су: Дечја 

недеља, Дан просветних радника, Нова 2019. година, Дан школе и школска слава 

Свети Сава, Дан жена и матурско вече ученика завршних разреда основне и средње 

школе и образовања одраслих. 

 

 

III   ОРГАНИ УПРАВЉАЊА, РУКОВОЂЕЊА И СТРУЧНИ ОРГАНИ ШКОЛЕ 
 

 

3.1. Извештај о раду Школског одбора 
 

 

У школској 2018/2019. години Школски одбор је одржао 5 (пет) седница. Теме о 

којима је Школски одбор расправљао и одлучивао биле су следеће:  

- Разматрање  и усвајање  Извештаја о раду школе  
- Разматрање и усвајање Извештаја  о раду  директора школе  
- Разматрање и усвајање  Годишњег  плана рада школе  
- Доношење  Извештаја  о самовредновању  и вредновању  рада школе   
- Доношење предлога  Финансијског  плана   
- Доношење одлуке  о утврђивању  цене интернатског смештаја   
- Доношење одлуке о утврђивању цене оброка за ученике који нису смештени  у    

интернат школе 

- Верификован је мандат члановима Школског одбора 

- Донет је правилник о буџетском рачуноводству, финансијски план школе 

- Разматран је Извештај о попису имовине  са стањем на дан  31.12.2018. године 
- Разматран је и усвојен План надокнаде наставе због продуженог распуста 
- Донет је Школски програм Школе за основно и средње образовање са домом 
„Свети Сава” Умка, као и Школски развојни план. 
У школској 2018/2019. години, Школски одбор донео је укупно 35 одлука. 
  
 

3.2. Извештај о раду помоћника директора школе 
 

 

    Рад  помоћника директора одвијао се у складу са планираним задацима. У 

извештају су приказани поједини сегменти рада који прате динамику различитих 

садржаја у школи. Активности којима се помоћник директора бавиo у школској 

2018/2019. години су: 

-Учествовала  у изради плана Самовредновања, Развојног плана и Годишњег плана 

рада школе и његових појединих делова; 

-Припремала глобалне и оперативне планове рада и пратила начин вођења 

педагошке документације наставника; 
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-Учествовала у предлозима за одељенска старешинства, структурирање одељења и 

распоређивање ученика по одељењима; 

-Сачињавала прегледе, анализе и извештаје у вези са образовно-васпитним радом; 

-Као члан тима учествовала у изради годишњег извештаја о раду школе; 

-Пружала подршку наставницима на конкретизовању и операционализовању циљева 

и задатака образовно-васпитног рада; 

-Пружала подршку наставницима у примени различитих наставних облика, метода и 

приступа у оцењивању ученика, као и у изради дидактичких материјала; 

-Рађене су анализе успеха и дисциплине ученика по класификационим периодима и 

предлагане су мере за њихово побољшање;  

-Праћен је успех ученика у ваннаставним активностима, на такмичењима и 

завршном испиту; 

-Учествовала у процесу праћења рада наставника (посета часовима) са циљем 

унапређења наставе;  

-На седницама наставничког и одељенских већа извештавала о успеху и дисциплини 

ученика; 

-Учествовала у пријему ученика и њиховој адаптацији; 

-У сарадњи са стручним сарадницима пружала подршку наставницима и 

одељенским старешинама у раду на  професионалној оријентацији ученика; 

-Учествовала у стварању оптималних услова за индивидуални развој ученика и 

пружала помоћ и подршку; 

-У сарадњи са психологом пружала подршку наставницима у осмишљавању рада са 

ученицима којима је потребна додатна подршка и учествовала у формирању 

мишљења о ученицима; 

-Индивидуално (на састанцима Стручног тима за додатну подршку ученицима) и 

групно (на родитељским састанцима) упућивала родитеље, старатеље, хранитеље 

на методе решавања проблема ученика; 

-Са стручним сарадницима обезбеђивала податке значајне за праћење развоја 

ученика и упознавала наставнике и васпитаче са потребном документацијом; 

-У сарадњи са директором школе пружала је одговарајућу подршку у координацији 

рада свих учесника у образовно-васпитном процесу; 

-Континуирано сарађивала са образовним, здравственим, научним, културним и 

другим организацијама које доприносе остваривању образовно-васпитних циљева и 

задатака; 

-Стручно се усавршавала  праћењем литературе и периодике, праћењем 

информација од значаја за образовање и васпитање ученика, похађањем 

акредитованих семинара, похађањем стручних скупова, разменом искустава и 
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сарадњом са другим дефектолозима, наставницима и стручним сарадницима у 

образовању и васпитању ученика.  

 

                                 3.3.   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. 

На пољу планирања и програмирања, 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 

2018/2019. годину и Годишњег плана рада школе за 2019/2020. годину, сачињени 

су планови и извештаји. Израђен је календар програма и активносту у дому. 

На плану непосредног рада са ученицима, обављао се континуирани рад са онима 

који се теже адаптирају на живот у дому. Организоване су и реализоване седнице 

Ученичког парламента, као и културно-забавни живот ученика кроз ваннаставне 

активности. 

Кроз праћење и евалуацију, анализирала се реализација васпитног плана и 

програма на тромесечјима, 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. 

На плану сарадње са запосленима у школи и дому, 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. 

На плану стручног усавршавања 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 
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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. 

 

 

3.4. Извештај o раду организатора практичне наставе 
 у школској 2018/2019. години 

 
 

У школској 2018/2019 години рад организатора практичне наставе одвијао се у 

складу са планираним задацима и то: 

-у првој недељи септембра сачињен распоред ученика и наставника по подручјима 

рада 

-набавка алата и потрошног материјала у складу са требовањима наставника 

практичне наставе 

-организована дежурства наставника 

-формиране листе праћења постигнућа ученика на практичној настави по подручјима 

рада 

-сачињена потребна педагошка документација, практична настава је континуирано 

праћена а сам процес извођења практичне наставе у сарадњи са наставницима 

практичне наставе је константно унапређиван 

-ученици информисани о мерама заштите на раду 

-током целе школске године праћен план и програм рада Београдског сајма, те у 

складу са тим организоване посете ученика Сајму књига, текстила, графике 

,аутомобила, пољопривреде 

-организоване изложбе ученичких радова у зависности од дешавања у школи (Нова 

година, Дан школе..) 

-организоване изложбе ученичких радова у сарадњи са локалном самоуправом и 

Секретаријатом за образовање и дечју заштиту града Београда 

-анализа и праћење педагошке документације била континуирана 

-анализа и праћење постигнућа ученика у сарадњи са наставницима практичне 

наставе била континуирана 

-припрема и реализација практичне наставе и организација замене наставника у 

складу са потребама актуелне ситуације 

-координација рада стручних већа по подручјима рада 

-унапређење квалитета образовно-васпитног процеса укључивањем мишљења 

наставника, васпитача и стручних сарадника, увођење нових облика и метода, 

наставних средстава и садржаја који се прилагођавају карактеристикама ученика и 

њихова евалуација 

-саветодавни и педагошки рад са ученицима и њиховим родитељима 
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-каријерно вођење и саветовање ученика путем организовања радионица 

-припрема и реализација завршних испита и испита за стручну оспособљеност 

-активно учешће у раду Стручног тима за додатну подршку ученицима 

-учешће у раду одговарајућих Комисија за пријем ученика, за израду Извештаја о 

раду школе 2018/2019. године, за израду Годишњег програма рада школе за школску 

2019/2020. годину, за израду Школског програма средње школе за период 2019/2023. 

године који је саставни део Школског програма ШОСО са домом „Свети Сава“ 

-учешће у припремама за Републичка такмичења у знању и вештинама по 

подручјима рада 

-реализација учешћа ученика на Републичким такмичењима у знању и вештинама по 

подручјима рада 

-активно праћење литературе, праћење измена и допуна Закона о основама система 

образовања и васпитања, Закона о средњем образовању и васпитању, измена и 

допуна Правилника о оцењивању и свих других аката у вези образовања 

-стручно усавршавање путем акредитованих семинара, учешћем на стручним 

скуповима, разменом искустава и сарадњом са наставницима и стручним 

сарадницима како у школи тако и ван ње 

-анализа резултата рада и процена реализације наставног плана и програма за 

школску 2018/2019. годину 

-попис и набавка средстава, опреме и потрошног материјала за реализацију 

практичне наставе у школској 2019/2020. години. 

 

 

 
3.5. Извештај Стручног тима за професионалну оријентацију 

 у школској 2018/2019. години 
 

 

 

 У току школсе 2018/2019. године Стручним тим за развој школског програма  је:  
-Формирао комисију за професионалну оријентацију 
-Узео у разматрање препоруке наставника разредне и предметне наставе, као и 
предлоге руководиоца ваннаставних активости о склоностима и интересовањима 
ученика седмог и осмог разреда. Координисао размену информација о 
интересовањима ученика између наставника и васпитача када се и стекао први 
утисак о жељама и могућностима ученика у вези са даљим образовањем. 
-Разматрао извештаје руководиоца секција. Обавио индивидуални разговор са 
сваким учеником 8. разреда о њиховом интересовању за нека конкретна занимања. 
-Организовао упознавање ученика 8. разреда са врстама образовних профила и 
степенима образовања у нашој средњој школи (посете радионица и видео снимци) 
-Спровео  индивидуалне консултације са ученицима, упоредио интересовања 
ученика и њихове капацитете и тако је успостављена  сагласност између могућности 
ученика, њихових жеља  и професионалног усмеравања. 
- Разговарао о раду „Превентивно-стимулативни и корективни рад кроз радно-
стваралачке и слободне активности у основној школи“ наших колега који је био 
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представљен на Данима дефектолога 2019. године. Кроз овај рад су адекватно 
представљене могућности подршке у професионалној оријентацији ученика. 
-Спровео саветодавни рад са ученицима и родитељима током априла и маја 2019. 
године, када су анкетирани и ученици и родитељи и извршена  процена 
психофизичких способности ученика и дошао  до конструктивног решења за сваког 
ученика у договору са родитељима.  
-Реализовао посету ОШ “Љубомир Аћимовић“ у Обреновцу ради промовисања наше 
средње школе.  Договорио и реализовао посету ученика и родитеља  ове школе 
нашој школи ради информисања о образовним профилима који постоје у нашој 
средњој школи и додатног мотивисања за упис. 
-Пропратио и помогао у реализацији  изложбе радова из радионица наше школе у 
Педагошком музеју у Београду.  Организовао посете радионицама школе у којој су 
такође биле постављене изложбе ученичких радова. 
-Реализовао промотивну посету основним школама у околини Ваљева (Основна 
школа „Милован Глишић“ и Основна школа „Драгољуб Илић“). Организовао да 
ученици и родитељи ових школа такође посете нашу школу ради информисања о 
образовним профилима који постоје у нашој средњој школи. 
-Направио прелиминарни план уписа ученика у средњу школу у сарадњи са 
Стручним тимом за додатну подршку ученика. 
 

 

             3.6. Извештај о раду Tима за каријерно вођење и саветовање 
 

 

У току школске 2018/19. године одржано је шест седница Тима за каријерно вођење 

и саветовање на којим се расправљало о свим битним дешавањима везаним за 

каријерно вођење и саветовање и доношене су одлуке у складу са законима везаним 

за образовно-васпитни рад. Чланови Тима за каријерно вођење и саветовање су 

одељенске старешине у средњој школи, стручни сарадници школе, помоћник 

директора и по потреби  директор школе. 

Рад Тима за каријерно вођење и саветовање одвијао се у складу са програмом рада 

за школску 2018/19. годину и укључивао је организовање састанака Тима као и 

радионица за ученике средње школе. 

28.1.2019. године одржана је радионица „Карактеристике доброг - лошег мајстора“; 

22.2.2019. године одражана је радионица „Превентивне мере којима се обезбеђује 

безбедност и заштита здравља на раду“. 

Руководиоци Тима су током школске године посећивали конференције, сајмове и 

стручне скупове везане за каријерно вођење и саветовање и своја искуства 

презентовали осталим члановима тима ради унапређивања рада као и свим 

заинтересованим наставницима из школе. 

9.10.2018. године руководиоци Тима су учествовали на конференцији „ Каријерно 

вођење и саветовање у Републици Србији и Европи“ у Београду, коју је 

организовала Фондација Темпус. 
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27.5.2019. године одржан је Пети сајам школских тимова за каријерно вођење и 

саветовање, у организацији Београдске отворене школе на коме су такође у својству 

посетиоца били руководиоци Тима. 

 

 

3.7. Извештај о раду Наставничког већа 
 

 

            У току школске 2018/19. године реализоване су следеће седнице 

Наставничког већа: 

7.9.2018.-Усвајање записника. Измене распореда везано за основну и средњу школу. 

10.9.2018.-Усвајање записника. Усвајање измена распореда. 

14.9.2018.-Усвајање записника. Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе за 

школску 2017/18. годину. Разматрање и усвајање Годишњег плана рада школе за 

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

школе за школску 2017/2018. годину. Разматрање и усвајање Извештаја о 

самовредновању и вредновању рада школе за школску 2017/2018. годину.                              

29.10.2018.-Усвајање записника. Доношење одлуке о искључењу из школе ученика 

Ђокић Предрага. 

15.11.2018.-Усвајање записника. Реализација образовано-васпитног рада на крају 

првог класификационог периода школске 2018/2019. године. Успех и дисциплина 

ученика. 

14.12.2018.-Усвајање записника. Доношење одлуке о васпитно-дисциплинској мери 

за ученика Љубомира Николића. 

24.1.2019.-Усвајање записника. Реализација образовно-васпитног плана и програма 

на крају другог класификационог периода школске 2018/2019. године. Припреме за 

одлазак ученика на зимски распуст. Припреме за обележавање школске славе Свети 

Сава. 

26.2.2019.-Усвајање записника. Доношење плана надокнаде часова због продужења 

распуста. 

27.3.2019.-Усвајање записника. Редован стручно-педагошки надзор у школи са 

циљем вредновања квалитета рада школе. 

4.4.2019.-Усвајање записника. Анализа стручно-педагошког надзора у школи са 

циљем вредновања квалитета рада школе у следећим областима квалитета: 

програмирање,планирање и извештавање;настава и учење;подршка ученицима. 

23.4.2019.-Усвајање записника. Реализација образовно-васпитног плана и програма 

на крају трећег класификационог периода школске 2018/2019. године. Успех и 

дисциплина ученика. Припреме за одлазак ученика на пролећни распуст. Извештај 

са 21. Републичког такмичења у знању и вештинама. 

29.5.2019.-Усвајање записника. Реализација образовно-васпитног плана и програма 

завршних разреда на крају наставне 2018/2019. године. Успех и дисциплина ученика. 

Похвале и награде. Предлог Одељенског већа за ученика генерације и спортисту 

генерације 
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21.6.2019.-Усвајање записника. Реализација образовно-васпитног плана и програма 

на крају наставне 2018/2019.године. Успех и дисциплина ученика. Похвале и 

награде. 

Извештај о полагању завршног испита ученика осмог разреда. Извештај о полагању 

испита за стручну оспособљеност ученика ОР разреда. 

30.8.2019.- Усвајање записника.Подела наставника и васпитача по одељењима и 

васпитним групама.Усвајање распореда часова. 

 

 

3.8. Извештај о раду Одељенских већа 
 

 

3.8.1. Извештај о раду Одељењског већа млађих разреда основне школе 
(од I до IV разреда) 

 

У току школске 2018/19. године, одржано је пет седница Одељењског већа млађих 

разреда основне школе по следећем распореду: 

27.8.2018.--Прво одељенско веће односило се на организацију образовно-васпитног 

рада за школску 2018/19. годину, где је извршена подела наставника и васпитача по 

одељењима, дат је предлог и усвојен је распореда часова, извршен је избор 

руководиоца актива и одељенских већа, предлог и усвајање дневних дежурстава, 

избор руководиоца секција.  

 

Наредна већа су одржана: 8.11.2018., 23.1.2019. и 22.4.2019. године и њих  

сачињавају извештаји Одељенских старешина у погледу реализације образовно-

васпитног плана и програма на крају првог, другог и трећег тромесечја школске 

2018/19.  године, успех и дисциплина ученика, похвале и награде ученицима. 

 

Пета седница одељенског већа одржана је 20.6.2019.--Одељенске старешине су 

поднеле своје извештаје о реализацији образовно-васпитног плана и програма на 

крају школске 2018/19, успеху и дисциплини ученика, похвалама  и наградама.   

 

30.8.2019. године је одржана шеста седница Одељенског већа старијих разреда 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 Одељенских већа,стручног актива и 

стручних већа за школску 2018/19.годину;предлози за руководиоце секција 

Под текућим питањима током школске 2018/19, на седницама Одељенског већа 

млађих разреда дискутовало се о актуелној проблематици у образовно-васпитном 

раду. На састанке су редовно долазили сви Чланови већа.  
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3.8.2. Извештај о раду Одељењског већа старијих разреда основне 
школе (од V до VIII разреда) 

 

 

У току школске 2018/19. године одржано је седам седница Одељењског већа 

старијих разреда основне школе. 

27.8.2018. године је одржана прва седница Одељенског већа. Теме о којима се 

расправљало током седницe су: подела наставника и васпитача по одељењима и 

васпитним групама; подела предмета на наставнике;  разматрање  распореда часова 

и дневних дежурстава; избор руководиоца Одељенских већа млађих и старијих 

разреда као и руководиоца Актива и стручних већа; предлози за руководиоце 

секција. 

 

Друго, треће и четврто веће је одржано: 8. 11. 2018 , 23. 1. 2019.  и  23. 4. 2019.  и 

њих сачињавају извештаји Одељенских старешина у погледу реализације образовно 

-васпитног  плана и програма на крају првог,  другог и трећег тромесечја 2018/19. 

године ; успех и дисциплина ученика и текућа питања. 

 

29.5.2019. године је одржана пета седница Одељенског већа са следећим дневним 

редом: реализација образовно-васпитног плана и програма завршних разреда 

школске 2018/19. године; успех и дисциплина ученика; предлог за ученика 

генерације; похвале и награде ученицима. 

 

21. 6. 2019. године је одржана шеста седница Одељенског већа старијих разреда на 

којој је разматрано следеће: реализација образовно-васпитног плана и програма на 

крају другог полугодишта 2018/19. године; успех и дисциплина ученика; похвале и 

награде ученицима; припреме ученика за одлазак на летњи распуст. 

 

30.8.2019. године је одржана седма седница Одељенског већа старијих разреда 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 Одељенских већа,стручног актива и 

стручних већа за школску 2018/19.годину;предлози за руководиоце секција. 

Под текућим питањима током школске 2018/19. године на седницама Одељенског 

већа старијих разреда дискутовало се о актуелној проблематици у образовно-

васпитном раду. На састанке су редовно долазили сви Чланови већа. 
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   3.8.3. Извештај о раду Одељењског већа средње школе 

 

 

У школској 2018/19.  одржано је осам седница Oдељенских већа средње школе: 

06.9.2018.-Измене распореда часова. 

12.10.2018.-Усаглашавање ставова по питању израде педагошког профила и ИОП-а 

2 за ученике средње школе. 

08.11.2018.-Реализација образовно-васпитног плана и програма на крају првог 

класификационог периода школске 2018/19. године, успех и дисциплина ученика. 

23.1.2019.-Реализација образовно-васпитног плана и програма на крају првог 

полугодишта школске 2018/19. године, успех и дисциплина ученика. 

22.4.2019.-Реализација образовно васпитног плана и програма на крају трећег 

класификационог периода. Успех и дисциплина ученика. 

29.5.2019.-Реализација образовно-васпитног плана и програма завршних разреда 

ученика средње школе, успех и дисциплина ученика, похвале и награде ученика и 

предлог за ученика генерације, извештај са 21. Републичког такмичења у знању и 

вештинама по подручјима рада. 

20.6.2019.-Реализација образовно-васпитног плана и програма на крају другог 

полугодишта школске 2018/19. године, успех и дисциплина ученика, похвале и 

награде ученика, извештај са полагања испита за стручну оспособљеност. 

26.8.2019. -- Разматрање распореда часова и одређивање дневних дежурстава. 

Подела предмета на наставнике, подела наставника по одељењима, избор 

руководиоца одељењског већа и стручних већа. Избор уџбеника за школску 

2019/2020. годину. Предлог за руководиоце секција и распоред рада секција. 

Усвајање распореда писмених задатака у школској 2019/2020. години. 

Под текућим питањима током школске 2018/19. године, на седницама Одељенског 

већа средње школе дискутовало се о актуелној проблематици у образовно-

васпитном раду.  

 

 

                           3.8.4. Извештај о раду образовања одраслих 
 

 

На почетку школске 2018/19. године основно образовање одраслих уписало је 33 
полазника распоређених у 6 одељења. У току првог полугодишта, 19.11.2018. један 
полазник је накнадно уписан у први циклус ФООО. Наставни садржаји за све 
полазнике реализовани су по ИОП-2. 
Завршетак наставне године за одрасле полазнике је био 31.5.2019. године када је 
испуњен фонд часова предвиђен Годишњим планом рада школе.  
Успех полазника првог циклуса одељења IV-1 је следећи: одличних 4 и врло добрих 
2. Просечна оцена одељења је 4,41. Разредни старешина Деана Чумић. 
У други циклус основног образовања одраслих уписано је 17 полазника 
распоређених у три одељења, VI-1, одељенски старешина Мирјана Живковић 
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одличних: 5, врло добрих 1. Просечна оцена одељења је 4,55. VI-2, одељенски 
старешина Светлана Ђорђевић, одличних 2 и врло добрих 5. Просечна оцена 
одељења је 3,85 и VI-3 одељенски старешина Александра Кораћ, одличних 2 и врло 
добрих 2. Просечна оцена одељења је 4,07. 
У трећи циклус основног образовања одраслих уписано је 11 полазника 
распоређених у два одељења осмог разреда. Полазници су завршили разред са 
следећим успехом: VIII-1 одељенски старешина Душанка Стевић: одличних 2 и врло 
добрих 4. Просечна оцена одељења је 4,33. Разредни старешина Александра Кораћ 
VIII-2: одличних 2 и врло добрих 3. Просечна оцена одељења је 4,49. 
 
За полазнике осмог разреда 17.,18. и 19. јуна 2019. године организовано je полагање 
завршног испита у просторијама школе. На завршни испит изашло је 10 полазника 
ФООО, док један полазник одељења VIII-2 није присуствовао испиту. 
 

                                                    
                                                                                           

3.9. Извештај о раду стручних већа 
 

 

3.9.1. Извештај о раду стручног већа уметности и вештина 
 

         Током школске 2018/2019. године, Стручно веће уметности и вештина је 

одржало 9 седница чији су записници доступни на увид како у архивама школе тако 

и код руководиоца већа. Све планиране тачке дневног реда, за сваку седницу 

појединачно су разматране у присуству свих чланова Стручног већа као и психолога 

школе. 

Што се тиче испуњености плана наставе и секција за предмете Музика, Ликовна 

култура и Физичко васпитање, сви су у целини испуњени, тј. сви су часови одржани, 

а све наставне јединице обрађене. Праћење и вредновање рада ученика, 

усклађивање критеријума оцењивања, као и начини да се подрже даровити, а 

помогну слабији ученици је остваривано у континуитету током читаве школске 

године у сарадњи са психологом школе. 

Ученици су учествовали на бројним градским и републичким такмичењима и 

остварили запажене резултате. 

У оквиру физичког васпитања и спортске секције реализиван је Програм скијања на 

Копаонику 16-23. децембра 2018. године у коме је учествовало 5 ученика и 2 

наставника. 

Сарадња са локалном и широм заједницом је остварена на неколико поља. На пољу 

Физичког васпитања, остварена је сарадња са Спортским клубом за особе са 

посебним потребама „Сингидунум“.  

У оквиру сарадње наше школе и Спорстког клуба „Сингидунум“ за особе са 

посебним потребама ученици наше школе учествовали су на такмичењима у оквиру 

програма Специјалне Олимпијаде Србије. Круна тих такмичења била је учешће на 

светским играма Special Olympics у Абу Дабију од 14.-21. марта 2019. године. На 

овом такмичењу учествовало је 7500 спортиста из 190 држава света.  
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Женска одбојкашка репрезентација је остварила изванредан резултат – бронзану 

медаљу.  

У оквиру плана за предмет Музика, чланови хорске секције су учествовали на 

приредби поводом Дана школе и школске славе „Свети Сава“. У оквиру плана за 

предмет Ликовна култура, изложбе ученичких радова су се редовно смењивале у 

холу школе пратећи ритам државних и међународних празника кроз тематске 

радове. 

 

 

3.9.2. Извештај о раду стручног већа наставника за подручје рада 
Машинство и обрада метала 

 

 

План рада за ову школску годину обухвата теме битне за побољшање 

квалитета рада у овој области. Обрађено је дванаест тема које су распоређене по 

месецима. 

Септембар-Обрађена је тема о планирању и набавци стручне литературе и 

приручника, као и тема која се тиче корелације у настави сродних предмета. 

Октобар-Обрађена теме у овом месецу су биле : 

- Усавршавање наставних програма теоријске и практичне наставе. 
- Анализа употребе наставних средстава. 

Новембар - Тема је  дефинисање и усаглашавање критеријума оцењивања.  

Јануар--Извршена је анализа рада на крају класификационог периода и 

полугодишта. 

Март – Упознавање ученика са садржајем и усаглашавање критеријума за полагање 

завршног испита. 

           -- Анализа рада и припрема за Републичко такмичење у знању и вештинама 

Април – Обрађена је тема која се односи на мере за побољшање успеха. 

Мај  – Реализација XXI Републичког такмичења и евалуација успеха ученика на 

такмичењу и реализација завршног испита. 

Јун – Анализа рада и успеха ученика за школску 2018/2019. годину и предлози за 

усавршавање образовно-васпитног рада у наредној школској години.  

 

 

3.9.3. Извештај о раду стручног већа наставника за подручје рада 
Текстилство и кожарство 

 
 

Септембар -- Разматрање планова рада наставника стручних теоретских предмета и 

практичне наставе за школску 2018/2019. годину. 

Октобар -- Разматрање програма стручног усавршавања наставника и одабирање 

адекватних тема, према каталогу стручног усавршавања наставника. 

Новембар -- Побољшање коришћења наставних средстава у циљу припреме ученика 
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за примену стечених знања у пракси. 

Децембар --  Анализа оцењивања ученика, уједначавање критеријума оцењивања. 

Јануар -- Евалуација реализације наставног плана и програма и предлози за 

побољшање у преношењу програмских садржаја ученицима  

Фебруар- Учешће на састанку Стручног актива за подручје рада текстилство и 

кожарство који је одражан у Средњој занатској школи у Београду. На састанку су 

договорени радни задаци и тест знања за 21. Републичко такмичење ученика 

завршних разреда  

Март – Припреме за Републичко такмичење ученика завршних разреда средње 

школе из подручја рада текстилство и кожарство 

Април – Разматрање извештаја са 21. Републичког такмичења ученика завршних 

разреда из подручја рада текстилство и кожарство, које је одржано 17.4.2019. године 

у Пироту. Ученици наше школе су освојили прво и треће место. 

Мај - Планиран је састанак Стручног актива на Републичком нивоу са циљем измене 

и допуне плана и програма, а у циљу модернизације старих програмских садржаја, 

али састанак није одржан из техничких разлога 

Јун – Евалуација и анализа рада Стручног већа и предлози за усавршавање 

наставно-васпитног рада у наредној школској години. 

 

 

3.9.4. Извештај о раду стручног већа наставника за подручје рада 
Пољопривреда, производња и прерада хране 

 

 

8. 9.2018. -- Решавање проблема у коришћењу наставних средстава. 

13.10.2018. -- Разматрање програма рада наставника стручних теоретских предмета 

и практичне наставе за наступајућу школску годину. 

15.11.2018. – Дефинисање и усаглашавање критеријума оцењивања. 

18.12.2018. – Предлози о стручном усавршавању; Текућа питања; Усвајање 

закључака за седницу Наставничког већа. 

18.1.2019.  – Нови облици наставног рада. 

20.2.2019. -- Предлози за нове облике наставног рада; Текућа питања; Приреме за 

Сајам хортикултуре. 

13.3.2019. -- Учешће на састанку Стручног актива за подручје рада Пољопривреда, 

производња и прерада хране на Републичком нивоу. 

16.4.2019. – Припреме за Републичко такмичење завршних разреда средње школе 

из подручја рада Пољопривреда, производња и прерада хране. 

21.5.2019. – Реализација Републичког такмичења ученика завршних разреда средње 

школе из подручја рада Пољопривреда, производња и прерада хране; Евалуација 

такмичења; Анализа рада Стручног већа и предлози за усавршавање наставно -- 

васпитног рада у наредној школској години. 
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14.6.2019. -- Предлози усавршавања и извођења практичне наставе за наредну 

школску годину; Предлози за набавку неопходних наставних средстава;  Избор 

уџбеника за наредну школску годину. 

 

 

 
3.9.5. Извештај о раду стручног већа наставника за подручје рада 

Хемија, неметали и графичарство 
 

 

Септембар -- Разматрање планова рада наставника у обиму и у складу са захтевима 

праксе. Направљен је распоред о одржавању практичне наставе и теоријских 

предмета као и распоред практичне наставе за ОР одељења. 

Октобар -- Разматрање програма стручног усавршавања наставника и одабирање 

адекватних тема, према Каталогу стручног усавршавања наставника за школску 

2018/19. годину. 

Новембар -- На састанку је разматрано питање  коришћења модерних технолошких 

средстава при штампању, извршена је инсталација компјутерског програма и 

направљени су пробни узорци. 

Децембар -- После извршеног увида у књиге евиденције и оцењивања ученика, 

закључено је да су у складу са њиховим психофизичким способностима. 

Јануар -- После увида у књиге евиденције и оцењивања ученика, чланови већа су 

констатовали да је план и програм реализован у целости. 

Фебруар - Припреме за 21. Републичко такмичење 

Март -- На састанку стручног већа су разматрене и договорене теме  за Републичко 

такмичење. Састанак стручног актива на републичком нивоу. 

Април -- Реализација 21. Републичког такмичења у знању и вештинама и евалуација 

успеха на такмичењу. Такмичење је одржано у Средњој занатској школи у Београду. 

Наши ученици су освојили два прва, једно друго и два трећа места. 

Мај -- Предлог за измене и допуне плана и програма а у смислу модернизације 

старих програмских садржаја и евентуалним додавањем нових занимања. 

Јун -- Анализа рада и предлози за усавршавање образовно-васпитног рада у 

наредној школској години. 

 

 

3.9.6. Извештај о раду стручног већа наставника за предмете 
природних наука 

 

Током школске 2018/2019. године одржано је десет стручних већа за предмете 

природних наука. 

План рада стручног већа обухвата: 

Септембар - Разматрање планова рада наставника за предмете природних наука за 

школску 2018/2019. годину 
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Октобар - Разматрање програма стручног усавршавања наставника и одабирање 

адекватних тема из каталога стручног усавршавања за школску 2018/2019. годину  

Новембар – Побољшање коришћења наставних средстава у циљу припреме ученика 

за примену стечених знања у пракси. 

Децембар – Анализа оцењивања ученика, уједначавање критеријума оцењивања и 

корелација са сродним предметима. 

Јануар -- Евалуација реализације програмских садржаја и предлози за њихово 

побољшање.  

Фебруар -- Стручно предавање на тему „Могућности ученика са посебним потребама 

у савладавању програмских садржаја из математике и њихово коришћење у 

свакодневном животу“. 

Март – Анализа корелације између сродних предмета. 

Април - Анализа реализације програма образовно–васпитног рада и уједначавање 

критеријума оцењивања ученика. 

Мај -- Стручно предавање је на тему „Рачунарске операције сабирање и одузимање 

у функцији свакодневног сналажења на пракси “. 

Јун – Евалуација рада стручног већа и предлози за побољшање образовно-

васпитног рада и избор уџбеника  за наредну школску годину. 

Чланови већа су разматрали програм рада и сагласили се да није било значајнијих 

измена у односу на претходни период. Уведено је три месеца опсервационог 

периода у ОР и првој години, због увођења ИОП-а 2. 

Разматране су теме из каталога стручног усавршавања и одабрана је заједничка 

тема која је реализована крајем другог полугодишта у просторијама школе. Извођачи 

су из школе у Новом Саду. 

Чланови већа су разматрали и размењивали искуства и поступке који ученика 

најједноставније приближе схватању а понекад и усвајању трајних знања, и 

нагласили принцип очигледности. 

 

 

3.9.7. Извештај о раду стручног већа наставника за предмете 
друштвених наука 

 
 

29.8.2018. -- Анализа и евалуација рада стручног већа.  

План рада стручног већа и задужења наставника за наредну школску годину. 

Израда оперативних и глобалних  планова рада. 

Планирање извођења излета поводом обележавања значајних међународних дана. 

Предлог сарадње са културним и другим јавним институцијама при локалној 

заједници. 

20.9.2018. -- Усаглашавање глобалних и месечних планова. 

Припремање и подела ритма писмених задатака. 

Утврђивање праћења и вредновања рада ученика. 

Израда списка потребне литературе. 
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План стручног усавршавања. 

24.10.2018. -- Планирање писмених задатака и утврђивање тема. 

Организација активности поводом обележавања месеца књиге. 

Активности и корелација са другим већима. 

4.11.2018. -- Утврђивање неопходних минимума знања. 

Остваривање сарадње са другим већима. 

Анализа остварености програмских садржаја. 

Тестови и контролне вежбе, објективна процена усвојености програмских садржаја. 

25.12.2018. --  Анализа редовности похађања наставе и постигнућа ученика. 

Анализа реализације редовне наставе. 

Извештај о учешћу на семинарима. 

22.1.2019. -- Оцена одабраних инструмената праћења и вредновања рада ученика. 

Припрема поводом прославе Дана школе. 

20.3. 2019. -- Анализа реализације наставних садржаја и планова. 

Вредновање писмених задатака и усклађивање критеријума оцењивања. 

19.4.2019. -- Анализа редовности похађања наставе. 

Разматрање метода рада са даровитим ученицима. 

Оцена реализације програмских садржаја. 

22.5.2019. -- Вредновање нивоа и квалитета знања ученика. 

Анализа остварене сарадње са другим већима. 

Размена искустава у области унапређења наставе. 

Извештај о раду стручног већа. 

7.6.2019. -- Реализација планова и програма рада на крају школске године. 

Анализа редовности похађања наставе и постигнућа ученика. 

Израда списка потребне литературе и школског прибора за наредну школску годину. 

 

 

 

3.9.8. Извештај о раду стручног већа наставника за предмет 
Основи технике рада са праксом 

 
 

У току школске 2018/2019. године одржано је десет стручних већа  на којима су  

обрађене следеће теме: 

Септембар - На почетку школске године разматрало се о програму рада наставника 

за предмет Основе технике рада са праксом. 

Октобар - Састанак стручног већа протекао је у  разматрању програма стручног 

усавршавања наставника и одабиру адекватних тема из каталога стручног 

усавршавања наставника за школску 2018/2019. годину. 

Новембар - Обрађена је тема: Побољшање коришћења наставних средстава у циљу 

припреме ученика за примену стечених знања у пракси. 
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Децембар - Анализа оцењивања ученика, уједначавање критеријума оцењивања и 

корелација са сродним предметима. 

Јануар - На састанку стручног већа тема је била: Евалуација реализације 

програмских садржаја и предлози за њихово усавршавање. План и програм су 

реализовани у целости. 

Фебруар - У фебруару је одржано стручно предавање на тему:  „Заштита на раду и 

коришћење заштитне опреме“. 

У другом полугодишту настава за ученике ОР разреда се реализује  по 

Индивидуално образовном плану. 

Март - Обрађена је тема: Анализа корелације између сродних предмета. 

Април - Анализа реализације програма образовно-васпитног рада и уједначавање 

критеријума оцењивања ученика. 

Мај - Стручно предавање на тему: „Усмеравање ученика по подручјима рада у 

односу на њихове способности“. 

Јун – Одржано је полагање завршног испита за једногодишње оспособљавање за 

рад. 

 

3.9.9. Извештај верске наставе - Православни катихизис 
 
  
Настава се одвијала редовно по педвиђеном плану и програму, уз помоћ уџбеника 
за Верску наставу ,,Православни катихизис“ за све разреде. У раду са ученицима од 
I до VI разреда основне школе најчешће су коришћене бојанке на тему црквених 
празника, као и домине и слагалице са ликовима светитеља. Поједина деца,  
углавном из V и VI знају основне молитве (Оче наш, Богородице Дјево), а сва знају 
да се осењују крсним знаком. Такође су рађене редовно и креативне радионице. Са 
децом VII и VIII разреда, као и са средњошколцима, могуће је било остварити и 
нешто снажнији наставни програм. 
Појединачно одвођење деце на Литургију није било могуће, али је 8. децембра 2018. 
у сарадњи са управом школе организован  колективни одлазак на Литургију и 
причест у парохијској цркви на Умци.  Литургија је служена за 40 ђака заједно са 
директором школе и васпитачима.   
Ученици 8. разреда пред Васкрс одржали су изложбу ускршњих јаја. Током 

Васкршњег поста организован је одлазак на литургију у цркву на Умци. Литургији су 

поред вероучитеља и ученика присуствовали директор и васпитачи. 

 Ученици средње  школе показали су видан напредак у раду и било је право 

задовољство радити са њима.  

Волонтери Милосрдне секције верског добротворног старатељства на дан 24. маја 

2019. када прослављамо дан рада и просветитеље Кирила и Методија, након 
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Литургије у храму Преображења на Умци, дошли су у нашу школу са вероучитељем 

Растком Милићем и донели молитвенике, воће и школски прибор деци. 

Рад са овом децом представља право задовољство. 

  
 

                           3.9.10. Извештај наставе грађанског васпитања 
 
 

          У школској 2018/19. години настава је реализована у складу са планом и 

програмом и индивидуалним потребама али и способностима ученика. Реализација 

програмских садржаја је успешно спроведена. 

 

       

3.10. Извештај о раду Стручног већа разредне наставе 
 
 
На састанцима Стручног већа разредне наставе реализовани су сви планирани 
садржаји за школску 2018/19. годину. 
 
септембар: Разматран је план и програм за 2018/2019. школску годину, одабран је 
план стручног усавршавања а утврђен је и распоред угледних часова. На основу 
спроведене анкете међу родитељима и старатељима одлучено је да изабрани спорт 
у оквиру истоименог предмета за ученике 7. и 8. разреда, буде стони тенис 
октобар: Анализирана је употреба очигледних средстава у настави, помоћне 
литературе и дидактичких средстава. Планирана је сарадња са локалном 
заједницом.  Помоћна литература, наставна и дидактичка средства, набављаће се и 
користити у складу са потребама и интересовањима ученика.  
Такође је одлучено да се током ове школске године уради ревизија ИОП-а за 
четврти и пети разред како би се исти ускладили са променама у наставном плану и 
програму 
новембар:  Анализирана је реализација ваннаставних активности, а дефинисан је и 
рад у ваннаставним активностима. 
децембар: Радило се на усклађивању индивидуалних планова рада наставника 
према потребама рада у хетерогеним групама. Разговарали смо о сарадњи 
наставника и стручних служби са родитељима и старатељима ученика, као и другим 
социјалним партнерима.  
јануар:  Обављене су припреме за прославу дана Школе и школске славе „Свети 
Сава“, одређена су задужења наставника  за припреме и реализацију свечаности. 
фебруар:  Поднет је извештај са стручних усавршавања и Дана дефектолога 
одржани на Златибору у фебруару 2019 године. 
Стручна усавршавања која су реализована , у току су или се планирају: 
-међународна лиценца менаџера у UNIFIED  спорту и извођењу UNIFIED-a 
-основна обука за посреднике и медијаторе у реализацији Привредне коморе Србије 
-мирно решавање конфликата у реализацији Хансен центра 
-специјалистичке академске студије Рана интервенција у детињству Медицинског 
факултета Универзитета у Новом Саду 
-web семинар: Претрага, чување и дељење података на интернету 
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-доедукација за логопеде и специјалне педагоге за рад у настави, на ФАСПЕР-у 
-Богатији час за ученике и нас, семинар 
-чланови стручног већа активно су учествовали на конгресима са међународним 
учешћем: 

 На конгресу Дани дефектолога, Александра Слијепчевић и Зорица 
Дрндаревић-Делић, представиле су израду Тихе књиге у нашој установи 

 На конгртесу ДЕАПС-а који ће бити одржан у мају, Кристина Брковић и 
Александра Тотић представиће рану интервенцију са децом, засновану на 
рутинама 

 
март: Испланиран је матурски излет, као и посете музејима у оквиру сарадње са 
музејима града Београда. 
април: Обављене су припреме за такмичења ученика у оквиру сусрета СОШ, 
одређене су активности појединих наставника у раду са ученицима, као и пратњом 
на такмичењима.  
Александра Слијепчевић поднела је извештај са Специјалне Oлимпијаде која је 
одржана у Абу Дабију а на којој су учествовале две ученице наше школе. 
По текућим питањима разматрали смо начине за израду новог наставног плана и 
програма, пошто је установљено да стари није у складу са потребама, могућностима 
и интересовањима ученика. Чланови стручног већа добили су задужења за 
предприпремне радње. 
мај: Стручно веће обавештено је о припремама завршног испита, реализацији 
пробног завршног испита, плану за реализацију испита са задужењима наставника 
чланова стручног већа.  
Планирана је организација прославе матурске свечаности. 
У вези израде новог наставног плана и програма, договорено је да се за основу 
користи наставни план и програм за ученике лако ометене у интелектуалном развоју, 
а да се исходи учења формулишу у односу на могућности ученика наше школе, тако 
што ће се за сваки предмет предвидети четири нивоа постигнућа а у односу на 
наставне теме. 
Стручно веће упознато је са мерама добијеним после ванредног просветно-
педагошког надзора, разговарало се о истим и планиране су даље активности како 
би се побољшала и унапредила документација, наставна и дидактичка средства као 
и учионички простор. 
јун: Анализиран је рад Стручног већа а затим и успех и дисциплина ученика на крају 
школске 2018/19. године.  
Утврђен је и планиран ток реализације завршних испита.  
На предлог наставника у основној школи је усвојено да период опсервације за све 
ученике буде месец дана пре израде новог ИОП-а, а за нове ученике ће тај период 
трајати колико и први класификациони. 
Формулисали смо тачна упутства за вођење педагошке документације наставника, 
односно педагошке свеске, портфолиа ученика као и индивидуалних образовних 
планова. 
Израда новог наставног плана и програма је у току, а наставници су поднели 
извештаје о раду на њему. 
Оквирно је испланиран и рад већа за наредну школску 2018/19. годину. 
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3.11. Извештај о раду стручног актива за Развој школског програма 
 

 
Основна школа: 
 
У току школсkе 2018/2019. године Стручни актив за развој школског програма  је:  
-Евалуирао циљеве и задатке школског програма када је договорена и динамика 
праћења остварености школског програма. 
-Дао предлог да се направи план и прикупи документација за сажимање наставних 
програма у другом циклусу основног образовања и уску хоризонтално и вертилалну  
корелацију.  
-Разматрао је и усвојио предлог да се већина садржаја из наставних предмета 
Биологија, Географија, Историја, Физика, Хемија, Енглески језик и Руски језик знатно 
упросте и уско повежу са психомоторним и логопедским вежбама. Закључено је, с 
тим у вези, да је за поједине ученике неопходно израдити флексибилан план  рада 
(краће трајање и избор прилоагођених активности). 
-Формулисао предлоге  за унапређење реализације садржаја обавезних и изборних 
предмета у млађим разредима: наставни садржаји ће се прилагодити у циљу 
припреме личности ученика за образовни процес  и адаптацију на школско-
интернатске услове јер су одељења у нижим разредима  изразито хетерогеног 
састава, а ученици су већином вишеструко ометени.  
-Формулисао предлоге за унапређење школског програма за образовање одраслих   
(да наставник ситуационо одређује када и колико вемена ће трајати активност и које 
методе и средства ће применити због вишеструке ометености ученика).  
-Прихватио предлог да се васпитни програм унапреди интезивирањем процеса 
укључивања ученика у локалну заједницу. Циљ је да што већи број ученика стекне 
вештине потребне за самосталнији живот после школовања. У оквиру овог предлога 
мислило се и на ближу сарадњу са институцијама у непосредној околини школе. 
-Разматрао  извештаје о реализацији ИОП-а 2, Стручног тима за инклузивно 
образовање. 
-Прихватио предлог Стручног већа разредне наставе о изради новог  школског 
програма основног образовања и образовања одраслих. Прихватио предлог о 
изради новог школског програма за средње образовање.   
-Прихватио предлог Стручног тима за инклузивно образовање да опсервациони 
период за све ученике  траје од једног до три месеца. 
-Донео одлуку о изради новог школског програма за основно образовање,  
образовање одраслих  и средње образовање који ће бити обједињени у један 
документ школе. Формирао три радне групе за израду овог  докумената. 
 
 

Средња школа 

 
У школској 2018/2019.години стручни актив за Развој школског програма  је: 
-разматрао предлоге садржаја школског програма за школску 2018/2019. годину 
-вршио евалуацију циљева и задатака школског програма 
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-разматрао проблеме и давао предлоге у процедури и изради ИОП-а 
-разматрао садржаје обавезних и изборних предмета; износио предлоге за 
унапређење 
-разматрао облике извођења програма и давао предлоге за побољшање 
-разматрао начине и поступке остваривања прописаних наставних планова и 
програма 
-разматрање школског програма и израда новог школског програма за период 
2019/2023. године 
-разматрао мере и поступке и давао предлоге за унапређење наставног процеса    
                                                                                                

                                                                                          

 

3.12. Извештај о раду Педагошког колегијума 
 
 
 

Током наставне 2018/2019 године одржано је дeсет седница Педагошког 
колегијума. Решавана су и бележена битна дешавања везана за образовање у 
основној и средњој школи и основном образовању одраслих. Доношене су одлуке у 
складу са законима везаним за образовно–васпитни рад у којем су учествовали сви 
чланови Педагошког колегијума (представници стручних већа и актива школе, 
стручни сарадници-андрагог и психолог, помоћник директора и директор школе). 
Рад Педагошког колегијума се одвијао у складу са годишњим програмом рада за 
наставну 2018/2019. годину и укључивао је следеће: 
- Сарадњу са основним школама које су похађали ученици који су уписани у 1.разред 
наше средње школе ради прибављања одговарајуће ИОП документације о 
ученицима; 
- Дефинисан је начин реализације наставе по ИОП-у 2 у 1.разреду средње школе; 
- Дефинисан је број формираних одељења у основној и средњој школи и основном 
образовању одраслих; 
- Продужен је опсервациони период за новопримљене ученике у средњој школи до 
краја првог полугодишта, док је за ученике првог разреда основне школе 
опсервациони период је окончан 30. септембра; 
- Формиран је циркуларни допис којим ће се потраживати документација за 
новопримљене ученике; 
- Иницирано је покретање поступка код ИРК за ученике петог разреда ОШ ради 
реализовања наставног процеса по ИОП-у 2 уз измену наставног процеса по ИОП-у 
2 уз измену наставног плана и програма обједињавањем предмета сродних 
садржаја у предмете познавања природе и познавања друштва и увећањем фонда 
часова српског језика и логопедских вежби и математике и психомоторних вежби 
уместо фонда часова страних језика; 
- Извршена је евалуација ИОП-2 за све ученике ОШ и полазнике ФООО и 
анализиран је рад у настави уз предлоге за побољшање успешности наставног 
процеса; 
- Установљен је коначан списак ученика који ће по ИОП-у 2 пратити наставни 
садржај у другом полугодишту; 
- Према упутствима ИРК допуњена је и комплетирана документација за измену 
наставног плана и програма у ОШ за први и други образовни циклус, како би се у 
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другом полугодишту започела процедура; 
- Обављена је припрема ученика завршних разреда основне школе и полазника 
завршне године у ФООО за пробни завршни испит; 
- Израђен је план надокнаде часова због продужетка зимског распуста на основу 
препоруке Министарства просвете, уз поштовање општег функционисања наше 
образовне установе, а сходно фонду и распореду часова на недељном нивоу за 
сваки разред понаособ у основној и средњој школи и ФООО; 
- Представници наше школе поднели су извештај са Дана дефектолога и дали осврт 
на теме од интереса за образовну и социјалну инклузију ученика; 
- Представљена су постигнућа у ИОП- у 2 на крају трећег класификационог периода 
за све ученике ОШ и полазнике ФООО и анализиран је рад у настави уз предлоге за 
побољшање успешности наставног процеса; 
- Одржан је пробни завршни испит за ученике 8. разреда ОШ и полазнике трећег 
циклуса ФООО 12. и 13. априла 2019. године; 
- Стручни тим за инклузивно образовање (СТИО) је дао предлог Педагошком 
колегијуму да се у процени карактеристика и капацитета ученика користе 
дефектолошки дијагностички тестови ради потпуније израде педагошког профила 
и комплетирања портфолија ученика; 
- СТИО је поднео извештај о учешћу наших ученика на Специјалној олимпијади у Абу 
Дабију у оквиру инклузивних спортских активности; 
- Педагошки колегијум је усвојио предлог СТИО о изради новог школског програма 
за основно образовање који ће бити усклађен са могућностима ученика према 
нивоима њихових предвиђених постигнућа; 
- Ученици 8. разреда ишли су 28. маја на једнодневни матурски излет у Свилајнац, а 
потом 30. маја прославили матуру – завршетак школовања; 
- Израђен је план транзиције за ученике 8. разреда ОШ за прелазак у средњу школу, 
а у склопу ИОП-а 2 и у складу са општим планом транзиције донетим за нашу 
школу; 
- Поводом завршетка наставне године СТИО је дао извештај о анализи успеха 
ученика ОШ и полазника ФООО, редовности на настави, евалуацији ИОП-2 као и 
свеопштим резултатима образовно-васпитног рада као и оствареност фонда 
часова и планираних садржаја; 
- Анализиран је завршни испит у ОШ и ФООО који је одржан 17., 18. и 20. јуна 
2019. године и поднет извештај; 
- Дефинисани су мали ИОП тимови тако да у њихов састав улази разредни 
старешина и одељенски васпитач, индивидуални и предметни наставници и 
психолог и родителји/други правни заступници. Сваки члан малог ИОП тима даје 
допринос у складу са компетенцијама у изради педагошког профила, ИОП-а 2 и 
евалуације исхода; 
- Усвојен је предлог који је СТИО упутио Педагошком колегијуму да се почетком 
наставне године у периоду од једног до три месеца врши опсервација ученика и 
новоуписаних у тој наставној години; 
- Разматран је интензивно начин формирања педагошко-дефектолошке свеске 
праћења која би укључивала специфичности функционисања ученика у социјалној,  
емоционалној и образовној сфери; 
- Остварена је сарадња са Стручним тимом Установе за децу и младе, Сремчица, и 
прецизиран број будућих ученика и корисника у наредној 2019/2020. наставној 
години; 
- Педагошки колегијум је сагласан са покретањем иницијативе код ИРК за све 
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ученике ОШ да се у првом и другом циклусу у складу са Законом а у намери да се 
ученицима да једнака могућност за образовање уз уважавање њихових потреба и 
могућности, тражи формирање нових наставних предмета уз уважавање фонда 
часова; 
- Извршене су припреме за наредну школску годину и израђен је план рада за 
2019/2020. годину, а израђен је и распоред часова и расподела одељења и 
наставника по предметима за школску 2019/2020. годину; 
- Поднет је годишњи извештај о раду Педагошког колегијума за 2018/2019. годину 
као и план рада за наредну 2019/2020. годину. 
 
Педагошки колегијум је пратећи планиран распоред задатака али и ону 
проблематику која је захтевала додатна ангажовања и уску сарадњу са другим 
стручним тимовима школе, радио у континуитету и током наставне 2018/2019. године 
је сарађивао са Стручним тимом за инклузивно образовање, Стручним тимом за 
додатну подршку ученицима, Тимом за развој школског програма, Стручним већем 
разредне наставе ОШ, Стручним тимом Установе за децу и младе, Сремчица , 
Стручним тимом за образовање одраслих , као и свим стручним већима и активима у 
школи како би благовремено и у складу са законом доносио одлуке које су у 
најбољем интересу за ученике/полазнике и њихов процес образовања и васпитања. 
                                                                       
                                  
 

 
3.13. Извештај о раду Педагошког већа 

 
 

Кроз педагошко веће реализован је план и програм за школску 2018/2019. годину. 
Седнице педагошког већа су заказиване и реализоване по предвиђеном плану и на 
предлог васпитача по насталој потреби. Сваког месеца организовано је остручавање 
унутар установе у виду предавања и угледних часова. 
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 и друштвено васпитање, радно васпитање,  
здравствено васпитање,  естетско васпитање, слободно време и рекреација. 
Формирано је петнаест васпитних група и одређени васпитачи за рад, у основној 
школи пет васпитних група а у средњој десет васпитних група. Упознавање 
васпитача са документацијом нових ученика, извештајем о раду школе за школску 
2017/2018. годину и Годишњим планом рада школе за школску 2018/2019. годину. 
Педагошка документација у васпитном раду обухвата: годишњи програм и план 
рада, месечни програм рада, дневне припреме васпитача, дневник васпитног рада и 
књигу дежурстава. Остручавање унутар установе. 
Октобар - Организована је приредба поводом Дечије недеље и пријем ученика првог 
разреда у Дечији савез. Организоване су слободне активности на бази склоности, 
интересовања, способности и добровољности у школским радионицама (текстилна, 
драмска, спортско-рекреативна, еколошка, информатика...). Остручавање унутар 
установе. 
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Новембар - Извршена је процена понашања ученика на основу праћења. Процена је 
обухватала целокупну личност ученика. На основу анализе, највећи број ученика 
успешно прати и активно учествује у реализацији васпитног процеса. Тимски су 
обрађени ученици који снижено реагују у односу на своје стање и са тешкоћом прате 
реализацију васпитног процеса, као и ученици који повишено реагују услед свог 
психомоторног немира, васпитне запуштености, итд. Извршена је анализа 
постигнућа на крају првог класификационог периода. Разматрана је сарадња са 
Факултетом за специјалну едукацију и рехабилитацију и организован је програм 
менторства. 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. Остручавање унутар установе 
Јануар - 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. Размотрена је сарадња са 
медицинском и техничком службом. Остручавање унутар установе. 
Фебруар - У току овог месеца разматрана је педагошка документација у васпитном 
раду. Извршене су припреме ученичких радова за предстојеће изложбе. У сарадњи 
са Факултетом за специјалну едукацију и рехабилитацију по посебном програму 
„Методике васпитног рада“ организован је програм менторства при чему су 
дефектолози-васпитачи имали огледна предавања по васпитним областима. 
Остручавање унутар установе. 
Март - Организоване су и реализоване припреме обележавања 8. марта пригодним 
програмом у школи као и припреме за предстојеће изложбе. Организоване су 
припреме за одлазак ученика школе на Специјалну олимпијаду у Абу Дабију. 
Остручавање унутар установе. 
Април - Извршене су припреме за предстојећа такмичења. Извршена је анализа 
постигнућа свих ученика по васпитним групама на крају трећег класификационог 
периода као и припреме за одлазак на пролећни распуст. Остручавање унутар 
установе. 
Мај - Извршене су припреме за предстојећа такмичења. Организован је излет за 
матуранте и матурска свечаност у виду приредбе и свечане вечере.  Остручавање 
унутар установе. 
Јун - 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 2018/2019. 
године, као и припреме за одлазак на летњи распуст.  
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3.14.  Извештај о раду Стручног тима за инклузивно образовање 
 

 
 
Током наставне 2018/2019. године одржано је дeсет седница Стручног тима 

за инклузивно образовање. На предлоге Стручног већа разредне наставе, разредних 

старешина као и предметних наставника везана за образовање у основној и средњој 

школи и основном образовању одраслих доношене су одлуке у складу са законима 

образовно–васпитног рада. 

Рад Стручног тима за инклузивно образовање се одвијао у складу са годишњим 

програмом рада школое за наставну 2018/2019. годину: 

- Успостављање сарадње са основним школама које су похађали ученици који 

су уписали први разред средње школе ради прибављања одговарајуће ИОП 

документације о ученицима; 

- Дефинисање опсервационог периода за новопримљене ученике и нове 

предмете; 

- Дефинисан је начин реализације наставе по ИОП-у 2 у 1. разреду средње 

школе; 

- Дефинисан је број формираних одељења у основној и средњој школи и 

основном образовању одраслих; 

- Продужен је опсервациони период за новопримљене ученике у средњој школи 

до краја првог полугодишта, док је за ученике првог разреда основне школе 

опсервациони период је окончан 30. септембра; 

- Формиран је циркуларни допис којим ће се потраживати документације за 

новопримљене ученике; 

- Иницирано је покретање поступка код ИРК за ученике петог разреда ОШ ради 

реализовања наставног процеса по ИОП-у 2 уз измену наставног процеса по 

ИОП-у 2 уз измену наставног плана и програма обједињавањем предмета 

сродних садржаја у предмете познавања природе и познавања друштва и 

увећањем фонда часова српског језика и логопедских вежби и математике и 

психомоторних вежби уместо фонда часова страних језика; 

- Извршена је евалуација ИОП-2 за све ученике ОШ и полазнике ФООО и 

анализиран је рад у настави уз предлоге за побољшање успешности наставног 

процеса; 

- Установљен је коначан списак ученика који ће по ИОП-у 2 пратити наставни 

садржај у другом полугодишту; 

- Према упутствима ИРК допуњена је и комплетирана документација за измену 

наставног плана и програма у ОШ за први и други образовни циклус, како би 

се у другом полугодишту започела процедура; 

- Обављена је припрема ученика завршних разреда основне школе и полазника 

завршне године у ФООО за пробни завршни испит; 

- Израђен је план надокнаде часова због продужетка зимског распуста на 
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основу препоруке Министарства просвете, уз поштовање општег 

функционисања наше образовне установе, а сходно фонду и распореду часова 

на недељном нивоу за сваки разред понаособ у основној и средњој школи и 

ФООО; 

- Представници наше школе поднели су извештај са Дана дефектолога и дали 

осврт на теме од интереса за образовну и социјалну инклузију ученика; 

- Представљена су постигнућа у ИОП- у 2 на крају трећег класификационог 

периода за све ученике ОШ и полазнике ФООО и анализиран је рад у настави 

уз предлоге за побољшање успешности наставног процеса; 

- Одржан је пробни завршни испит за ученике 8. разреда ОШ и полазнике 

трећег циклуса ФООО 12. и 13. априла 2019. године; 

- Стручни тим за инклузивно образовање (СТИО) је дао предлог Педагошком 

колегијуму на усвајање да се у процени карактеристика и капацитета ученика 

користе дефектолошки дијагностички тестови ради потпуније израде 

педагошког профила и комплетирања портфолија ученика; 

- Поднет извештај о учешћу наших ученика на Специјалној олимпијади у Абу 

Дабију у оквиру инклузивних спортских активности; 

- СТИО је усвојио предлог Стручног већа разредне наставе о 

изради новог школског програма за основно образовање који ће бити 

усклађен са могућностима ученика према нивоима њихових предвиђених 

постигнућа; 

- Ученици 8. разреда ишли су 28. маја на једнодневни матурски излет у 

Свилајнац, а потом 30.маја прославили матуру – завршетак школовања; 

- Израђен је план транзиције за ученике 8. разреда ОШ за прелазак у средњу 

школу, а у склопу ИОП-а 2 и у складу са општим планом транзиције донетим 

за нашу школу; 

- Поводом завршетка наставне године разредне старешине су поднеле извештај 

о анализи успеха ученика ОШ и полазника ФООО, редовности на настави, 

евалуацији ИОП-2 као и свеопштим резултатима образовно-васпитног рада 

као и оствареност фонда часова и планираних садржаја; 

- Анализиран је завршни испит у ОШ и ФООО који је одржан 17.,18. и 20. јуна 

2019. године и поднет извештај; 

- Дефинисани су мали ИОП тимови тако да у њихов састав улази разредни 

старешина и одељенски васпитач, индивидуални и предметни наставници и 

психолог и родителји/други правни заступници. Сваки члан малог ИОП тима 

даје допринос у складу са компетенцијама у изради педагошког профила, 

ИОП-а 2 и евалуације исхода; 

- Усвојен је предлог Стручног већа разредне наставе да се почетком наставне 

године у периоду од једног до три месеца врши опсервација ученика и 

новоуписаних у тој наставној години; 

- Разматран је интензивно начин формирања педагошко-дефектолошке свеске 

праћења која би укључивала специфичности функционисања ученика у 
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социјалној, емоционалној и образовној сфери; 

- Остварена је сарадња са Стручним тимом Установе за децу и младе, Сремчица, 

и прецизиран број будућих ученика и корисника у наредној 2019/2020. 

наставној години; 

- СТИО је сагласан са покретањем иницијативе код ИРК за све ученике ОШ да 

се у првом и другом циклусу у складу са Законом а у намери да се ученицима 

да једнака могућност за образовање уз уважавање њихових потреба и 

могућности, тражи формирање нових наставних предмета уз уважавање фонда 

часова; 

- Извршене су припреме за наредну школску годину и израђен је план рада за 

2019/2020. годину, а израђен је и распоред часова и расподела одељења и 

наставника по предметима за школску 2019/2020. годину; 

- Поднет је годишњи извештај о раду Стручног тима за инклузивно образовање 

за 2018/2019. годину као и план рада за наредну 2019/2020. годину. 

   

 

 

 

IV  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА 
 

 

4.1.  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 
2018/2019. години су: 
-Процена, праћење ученика и саветодавни рад ; 

-Учествовала у изради плана Самовредновања, Развојног плана и Годишњег плана 

рада школе и његових појединих делова; 

-Припремала глобалне и оперативне планове рада; 

-Учествовала у предлозима за одељенска старешинства, структуирање одељења и 

распоређивање ученика по одељењима; 

-Сачињавала прегледе, анализе и извештаје у вези са образовно-васпитним радом; 

-Као члан тима учествовала у изради годишњег извештаја о раду 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; 
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-Пружала подршку наставницима на конкретизовању и операционализовању циљева 

и задатака образовно-васпитног рада; 

-Рађене су анализе успеха и дисциплине ученика по класификационим периодима и 

предлагане су мере за њихово побољшање; 

-Праћен је успех ученика у ваннаставним активностима, на такмичењима и 

завршном испиту; 

-Учествовала у процесу праћења рада наставника (посета часовима) са циљем 

унапређења наставе; 

-Учествовала у пријему ученика и њиховој адаптацији; 

-Пружала подршку наставницима и одељенским старешинама у раду на 

професионалној оријентацији ученика; 

-Учествовала у стварању оптималних услова за индивидуални развој ученика и 

пружала помоћ и подршку; 

-У сарадњи са помоћником директора пружала подршку наставницима у 

осмишљављњу рада са ученицима којима је потребна подршка и учествовала у 

формирању мишљења о ученицима; 

-Индивидуално (на састанцима стручног тима школе) и групно (на родитељским 

састанцима) упућивала родитеље, старатеље и хранитеље на методе решавања 

проблема ученика; 

-Са стручним сарадницима обезбеђивала податке значајне за праћење  развоја 

ученика и упознавала наставнике и васпитаче са потребном документацијом; 

-У сарадњи са директором школе пружала је одговарајућу подршку у координацији 

рада свих учесника у образовно-васпитном процесу; 

-Континуирано сарађивала са ЦСР, образовним, здравственим, научним, културним  

и другим институцијама које доприносе осваривању образовно-васпитних циљева и 

задатака; 

-Стручно се усавршавала праћењем литературе и периодике, праћењем 

информација од значаја за образовање и васпитање ученика, похађањем 

акредитованих семинара, похаћањем стручних скупова, разменом искуства и 

сарадњом са другим психолозима, дефектолозима, наставницима и стручним 

сарадницима у образовању и васпитању. 
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4.2.  Извештај о раду социјалног радника 
 

 
 

           Школска година 2018/19. отпочела је радом комисије за пријем која је трајала 

до краја септембра текуће године. 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, CD-а са презентацијом школе и 

упутстава о раду и пријему у нашу школу. 

Одржавани су састанци стручног тима у пуном саставу и изузетно су запажени 

резултати у циљу здравствене заштите ученика. 

Сарадња са Центрима за социјални рад је од изузетног значаја, обзиром да 

без њихове надлежности не можемо ништа предузимати самостално, нарочито када 

је премештај у друге установе битан за интерес ученика.  

По завршетку средњег образовања одржани су родитељски састанци, где су 

нам се по позиву одазвали родитељи и старатељи, 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/старатељи су обавештени о реализацији планираних активности, дате су 

инструкције родитељима и Центрима за социјални рад. Сви ученици су добијали на 

основу решења и наших дописа, маркице 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, Ваљево, Свилајнац, Топола, Владимирци, Обреновац, Вождовац, Дом за децу 

и омладину ометену у развоју у Сремчици као и школе у Мионици и Обреновцу. 

Свакодневно је рађено индивидуално и тимски са ученицима, сарађивано је са 

дефектолозима, психологом и директором школе тако да су сви планирани задаци 

успешно реализовани у школској 2018/19. 

                                                                                                              

                                                                                                         

                                  

4.3.  Извештај о раду библиотекара 
 

 

Током школске 2018/2019.  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, професори, запослени и остали сарадници. 

Свима горе наведеним омогућено је коришћење књига и других извора 

информисања у распону од штампаних до електронских извора. Тиме је обезбеђено 
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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 2018/2019. године основни задаци и послови библиотекара садржали 

су следеће сегменте: 

- Набавка нове књиге инвентара у коју је заведно око 1000 наслова са 
одређивањем сигнатуре и тлатирање књига. 

- Одабир дигиталних уџбеника за први и пети разред основне школе са листе 
додатних наставних средстава у дигиталном облику. Министарство просвете и 
технолошког развоја доделило је школи средства у вредности од 10.000 
динара. У сарадњи са наставницима одабрани су одговарајући уџбеници у 
предложеној вредности. 

- Купљена су додатна наставна средства за ученике са сметњама у развоју и 
инвалидитетом која су била на листи одабраних публикација Министарства 
просвете. Вредност додатних наставних средстава била је 8 250 динара. 

- Школа је добила донацију од Завода за уџбенике и наставна средства од 52  
наслова. 

- Купљени су часописи ,,Школарка“ 1,2,3,4 у вредности од 6000 динара. 
Часописи су набављени из добијених средстава Министарства просвете а у 
акцији Богаћење фонда библиотека основних школа. Од истих средстава 
купљено је и 60 наслова из белатристике. 

- Учешће у остваривању задатака културне и јавне делатности школе. У октобру 
је обележен дан књиге посетом Међународном сајму књига у Београду и 

набавка потребне литературе. У фебруару 25.2.2019. обележен је дан 

матерњег језика читањем поезије и других краћих књижевних текстова. У 

марту је обележен дан поезије читањем песама познатих дечијих песника. У 

априлу је обележен Међународни дан дечије књиге читањем књижевних дела 

са илустрацијама (сликовнице). 

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

- Сарадња са наставницима, васпитачима и стручним сарадницима школе. 

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

 

 

4.4. Извештај o раду андрагога 
 

Током школске 2018/2019. године, професионалне активности андрагога биле су 

базиране на Програму свих облика рада стручних сарадника и обухвататиле су 

следеће области: 

Планирање и програмирање образовно-васпитног рада: 

- Учешће у изради делова Годишњег плана рада школе за школску 2019/20; 
- Израда Плана рада Тима за образовање одраслих за школску 2019/20; 
- Учешће у ревизији и евалуацији ИОП-2; 
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- Учешће у формирању одељења основног образовања одраслих; 
Праћење и вредновање образовно-васпитног рада: 

- Прикупљање података о полазницима и чување материјала који садржи личне 
податке полазника; 

- Континуирано праћење и вредновање образовно-васпитног рада, током целе 
школске године; 

- Вођење евиденције о свом раду на месечном и годишњем нивоу; 
- Бележење најважнијих активности основног образовања одраслих за потребе 

извештаја; 
- Израда сопственог извештаја о раду за школску 2018/19; 
- Сачињавање извештаја о раду основног образовања одраслих за школску 

2018/19; 
- Израда извештаја о раду Тима за образовање одраслих за школску 2018/19. 

годину; 
- Праћење реализације наставних планова и програма као и успеха и 

дисциплине одраслих полазника на класификационим периодима; 
- Праћење ефеката примене ИОП-2 код одраслих полазника; 
- Праћење реализације остварености постигнућа одраслих полазника; 

Рад са наставницима: 

- Саветодавни рад и помоћ наставницима у изради глобалних и оперативних 
планова рада и у реализацији наставе; 

- Предлагање мера за побољшање рада у сарадњи са наставницима 
укљученим у процес основног образовања одраслих; 

- Пружање помоћи наставницима у реализацији образовно-васпитних циљева и 
задатака; 

Рад са полазницима: 
- Праћење адаптације новоуписаних полазника ФООО 
- Индивидуални саветодавни рад са полазницима током целе године а посебно 

интензивно непосредно пре и након класификационих периода; 
- Саветодавни рад са полазницима којима је потребна помоћ у решавању 

личних и школских проблема и разговори усмерени на мотивисање и подршку 
у раду и учењу; 

Рад са особама блиским полазницима: 

- Сарадња са Стручним тимом Установе за децу и младе „Сремчица“; 
Рад са директором и стручним сарадницима: 

- У току године са директором, помоћником директора и стручним сарадницима 
постојала је редовна размена и планирање као и сарадња у вези постојеће 
образовне праксе и специфичних проблема; 

Рад у стручним органима и тимовима: 

- Учествовање у раду наставничког већа, тимова на нивоу установе и  
Педагошког колегијума; 

- Руковођење Тимом за образовање одраслих (давање саопштења, 
информисање о раду и активностима образовања одраслих од значаја за 
образовно-васпитни рад и сарадња са осталим члановима тима). 

Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом 

локалне самоуправе: 

- Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање; 
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- Информациони систем „Доситеј“, 18.10.2018. године, у организацији Семинари 
Србије;  

- Конфереција „Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији и Европи“ 
9.10.2018. године, Фондација Темпус, Euroguidance центар; 

- Стручно-научна конференција са Међународним учешћем „Дани дефектолога 
2019.“ Златибор у периоду од 21.-24.2.2019. године у организацији Друштва 
дефектолога Србије, Београд; 

- Богатији час за ученике и наставнике – функционалне и мотивационе технике 
обраде наставних садржаја, 19.4.2018. године; 

- Одређивање броја извршилаца у школама, 23.5.2019. године, у организацији 
Семинари Србије; 

- Остручавање унутар установе. 
Сви планирани задаци су успешно реализовани. 

                                                                                            
                                                                                                                

                                                                 

                                             

V  ИЗВЕШТАЈ НАСТАВНИКА ИНДИВИДУАЛНЕ НАСТАВЕ 
 

 

5.1.  Извештај о раду логопеда 
 

 

Школске 2018/2019. 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. 

Логопед је током школске године редовно попуњавао индивидуалне листе о развоју 
говора ученика у циљу праћења побољшања говорног статуса ученика.  
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5.2. Извештај наставника корективно  превентивних 

говорно-језичких  вежби 
 

 
Током школске 2018/2019. године говорно језичким превентивно–корективним 
вежбама обухваћено је једанаест ученика нижих и виших разреда основне школе, 
седам дечака и четири девојчице. Ученици су два пута недељно ангажовани у  
индивидуалним или  групним  вежбама. Вежбе су трајале око 30 минута у зависности 
од тренутних могућности и мотивације ученика, јер су у питању ученици са 
комбинованим сметњама и са различитим степеном ометености па су самим тим 
дужина трајања и врста вежби прилагођени сваком ученику.    
На почетку школске године сви ученици су прошли период опсервације и процене, 
како они који су већ били на третману тако и нови ученици који су уписани у овој 
школској години. Након тимске процене, направљен је план индивидуалних вежби за 
све ученике који су обухваћени третманом, формирана је педагошка документација и 
досијеи ученика. 
Спроведене су превентивне, стимулативне и корективне логопедске вежбе у 
сарадњи са разредним старешинама и групним васпитачима, које су имале за циљ 
побољшање комуникације у вршњачкој средини, породици и широј социјалној 
средини. Спроведене су вежбе просторне и  временске орјентације као и вежбе 
графомоторике, аудитивне и визуелне перцепције и дискриминације имале су за 
циљ стварање психофизиолошке основе за читање и писање. Вежбе координације и 
мобилизације говорнх органа, вежбе артикулације, имале су за циљ кориговање 
неправилно постављених  гласова да би побољшали квалитет комуникације .  
Присуство седницама одељенских и наставничких већа, стручним већима и 
стручним тимовима са извештајима,  има за циљ тимски приступ и праћење сваког 
ученика . 
Сарадња са родитељима и саветодавни рад  је остварена на високом нивоу код 
ученика који долазе из породица, а са центрима за социјални рад код ученика који су 
у хранитељским породицама и у систему социјалне заштите.  

 
 

 

5.3. Извештај о раду наставника корективних вежби и игара 
 

 

Циљ корективних вежби и игара је поправљање телесног статуса, лошег држања 

које се одражава у пропадању телесног састава услед хипотоније (слабости 

мишића). 

Задатак корективних вежби и игара је активирање одређених група мишића или 

растезање скраћених антагониста, спастика до неразвијеног говора, неправилности у 

читању и писању  и до комбинованих сметњи. 

Циљеви, општи и посебни задаци су остварени помоћу следећих тема реализованих 

у току школске године: 

-  основи локомоције (пузање, ходање, трчање, котрљање), 

-  изведене локомоције (скакање, прескакање, наскакање), 
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-  опште и примењене манипулације (бацање, хватање, гађање), 

-  отпори сопствене масе (љуљање, пењање, привлачење, упирање), 

-  отпори спољашње средине (дизање, ношење, вучење, потискивање, одупирање), 

- игре (елементарне игре, игре за усавршавање чула и анализатора, ситуационе   

игре, игре надметања), 

-  обликовање тела и корективна гимнастика, 

-  вежбе релаксације. 

На почетку године извршен је преглед ученика, на основу кога је направљн 

индивидуалан план вежби за свако дете. У току школске 2018/2019. године 

корективним вежбама било је обухваћено 11 ученика од првог до осмог разреда. 

Једанаест ученика је долазило два пута недељно, а остали ученици по потреби.  

Ученици су долазили по утврђеном распореду, а вежбе су усвајали према 

психофизичким способностима. 

На крају школске године извршена је провера психофизичких способности ученика 

на третману, сумирани су резултати на основу обрађених програмских садржаја. 

Уведени су подаци у индивидуалне листе ученика. У току рада је коришћена 

савремена стручна литература, савремена дидактичка средства, спортски реквизити 

и остварена је корелација са другим наставницима у основној школи, и сарадња са 

члановима стручног тима. 

 

 

  

5.4. Извештај о раду реедукатора психомоторике 
 

 
Реедукацијом психомоторике школске 2018/2019. године обухваћено је 11 ученика (7 
дечака, 4 девојчице) од I до VIII разреда. 
I разред= 1 ученик 
IV разред= 4 ученика 
V разред= 3 ученика 
VI разред= 1 ученик 
VII разред= 1 ученик 
VIII разред= 1 ученик 
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, осим у случају две ученице које су 
долазиле у пару понедељком и уторком, из разлога што боље функционишу, дају 
боље резултате и подстичу једна другу кроз активности у пару. 
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 
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 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 

 

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 2018/2019. године. 

 

 

 

VI   ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНИХ ПРОГРАМА 
 
 

 

Годишњи програм рада школе реализован је у свим сегментима за школску 

2018/2019. годину.  

Сви планирани часови из општеобразовних и стручних предмета, практичне наставе 

и васпитног процеса реализовани су према глобалним и месечним плановима у 

основној и средњој школи. 

Постигнућа ученика изражена су успехом на крају школске 2018/2019. године.  

 

 

 

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
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I 2 - - - - - - - - - - - - 

II 2 2 100 -      - - - - - - - - - 

III 4 1 25   2 50 - - 1     25 - - - - 

IV 5 3 60,24 1 20 1 20 - - - - - - 
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V 7 4 57,14 - - 1 14,28 2 28,57 - - - - 

VI-1 4 2 50 2 50 - - - - - - - - 

VI-2 4 2 50 1 25 - - 1 25 - - - - 

VII-1 5 - - 2 40 3 60,24 - - - - - - 

VII-2 6 2  33,33 3 50 1 16,66 - - - - - - 

VIII 8 6 75,18 1 12,50 1 12,50 - - - - - - 

Укупно: 
47 22 46,94 12  25,57 7 14,90 4       8,51 - - - - 

*У првом разреду основне школе ученици се оцењују описним оценама. 

 

 

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 
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ОР-1 5 2    40 1     20 2    40 - - - - - - 

ОР-2 6 2 33,33   3 50 1 16,66 - - - - -     - 

I-1 5 4 80 1 20 - - - - - - - - 

I-2 10 8 80 -      - 2 20 - - - - - - 

I-3 10 5 50   2     20 3 30,03 - - - - - - 

I-4 10 2 20 4 40 4 40 - - - - - - 

  II-1 6 2 33,33 3     50 1  16,66 - - - - - - 

II-2 9 3 33,33 5 55,55 1  11,11 - - - - - - 

II-3 6 3    50 2 
    

33,33 
1 16,66 - - - - - - 

II-4 7 2 28,57 4 57,14 1 14,28 - - - - - - 

III-1 8 4 50 2 25 2 25 - - - - - - 

III-2 6 4 66,66 - - 2 33,33 - - - - - - 

Укупно: 
88 41 46,72 27 30,76 20 22,72 - - - - - - 



Извештај о раду школе за школску 2018/2019. годину                                                                   

 

45 

 

 

                                     ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ 
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IV-1 6 4 66,66 2 33,33 - - - - - - - - 

VI-1 6 5 83,33 1 16,66 - - - - - - - - 

VI-2 7 2 28,57 5 71,42 - - - - - - - - 

VI-3 4 2 50 2 50 - - - - - - - - 

VIII-1 6 2 33,33 4 66,66 - - - - - - - - 

VIII-2 5 2 40 3 60 - - - - - - - - 

Укупно: 
34 17 50 17 50 - - - - - - - - 

 
 

 

 

 

 

ПРИМЕЊЕНЕ ВАСПИТНО – ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 

 

 

 
 

Разред 

 

Похваљено и 

награђено од стране 

школе 

 

Похваљено и награђено од 

стране других организација 

Изречене 

васпитно– 

дисциплинске 

мере 

 Похваљено Награђено Похваљено Награђено  

I  - - - - - 

II 2 2 - - - 

III 2 2 - - - 

IV 2 2 - - - 

V 4 4 - - - 

VI-1 2 2 - - - 
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VI-2 2 2 - - - 

VII-1 - - - - - 

VII-2 2 2 - - - 

VIII 6 6 - - - 

      

ОР-1 2 2 - - - 

ОР-2 2 2 - - - 

I-1 4 4    

I-2 8 8 - - - 

I-3 5 5 - - - 

I-4 2 2 - - - 

II-1 2 2 - - - 

II-2 3 3 - - - 

II-3 3 3    

II-4 2 2    

III-1 4 4 - - - 

III-2 4 4    

Укупно 41 41 - - - 

ФООО 
     

 

IV-1 4 4 - - - 

VI-1 5 5 - - - 

VI-2 2 2 - - - 

VI-3 2 2 - - - 

VIII-1 2 2 - - - 

VIII-2 2 2 - - - 

Укупно 17 17 - - - 
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VII   ОСТВАРИВАЊЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 
 

 

             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:  

1. Сценско-креативне активности (драмско рецитаторска секција, ритмичко-
фолклорна секција);  

2. Радно-стваралачке активности (текстилна секција, ликовна секција, секција за 
израду дидактичког материјала, секција за израду накита);  

3. Музичке активности (хорска секција);  
4. Спортско-рекреативне активности (спортска секција), информатичка секција, 

секција уређење школског простора, шаховска секција. 
5. Активности у оквиру сензорне собе за подстицање развоја сензорне 

интеграције и стимулације чула, али и релаксације ученика. 
Такође ученици су били ангажовани и у организацијама: Црвени крст,  Дечији савез и 

Ученичка задруга и посебним програмима као што је програм ,,Покренимо нашу 

децу“. 

 

Сценско-креативне активности обухватају рад: драмско-рецитаторске и 

ритмичко-фолклорне секције. 

 

Драмско-рецитаторска секција је радила на припреми и извођењу приредби 
континуирано током 2018/2019. године. 
Програм 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 ове секције су се оспособили између 
осталог и 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, као победници манифестације „Смотра вољеном гаду“ представили 
су се у октобру на традиционалном Међународном сусрету деце Европе „Радост 
Европе“. Драмско-рецитаторском тачком „Боје“ отворили су трећи дан ове 
манифестације под називом „Сусрети пријатељства“. 
У позоришту Душко Радовић традиционално је одржана манифестација „Ти можеш“, 
у децембру, поводом обележавања Светског дана особа са инвалидитетом. Ученици 
наше школе представили су се тачком „Земља“. 
Новогодишњи празници обележени су пригодним програмом. Изведен је  драмски 
приказ представе „Три јелке и Деда Мраз“.  
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Поводом обележавања Дана школе и школске славе ученици су приредили драмски 
приказ „Свети Сава и сељак без среће“. 
У оквиру матурске свечаности изведена је представа под називом „Детињство и 
другарство“ где су поред чланова секције учествовали и сви матуранти наше школе. 
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. 
 

 
Ритмичко–фолклорна секција  пружа широк спектар могућности да се упрaво кроз 
забаву обезбеди развој различитих потреба ученика. Радост кретања и сам покрет 
имају позитивну вредност и на физичко и на ментално здравље, јер истовремено 
омогућавају да ученици своје тело користе за упознавање покрета, изражавање кроз 
покрет, овладавање и креирање покрета кроз процес учења о себи и другима у својој 
околини. Током школске 2018/2019. године секција је радила у две групе. План и 
програм рада секције је успешно реализован. Увежбавани су елементарни кораци 
народних игара, дечјих песама, латино плесова, страних и домаћих поп песама.  
Манифестација Дечјег културног центра „Радост Европе“ одржана је 4.10.2018. 
године, где је наша секција узела учешће са драмско–ритмичким наступом под 
називом „Боје“. 
Дан Просветних радника и Дан особа са инвалидитетом 4.12.2018., обележени су 
пригодним програмом у позоришту „Душко Радовић“ уз музичко-ритмичку тачку: 
“Земља“. У корелацији са драмско-рецитаторском секцијом поводом новогодишњих 
празника дана 21.12.2018. године изведена је представа „Три јелке и Деда Мраз“ а у 
оквиру ње је изведена ритмичка тачка са нумером ,,Деда Мразе, деда Мразе“. 
Поводом Дана школе и школске славе дана 27.1.2019. године, а у сарадњи са 
драмско–рецитаторском секцијом, изведен је фолклорни наступ под називом „Ерско 
коло“. У оквиру Смотре „Вољеном граду“ наступали смо са фолклорно-ритмичким 
приказом „Хај поведи весело“ 48. Смотри културно-забавних активности, која је 
одржана у Малом позоришту ,,Душко Радовић“, дана 3.6.2019. године. У оквиру 
такмичења учешће је узело тринаест установа са територије града Београда. 
Приказано је 49 минута активног програма.  
Наша школа је узела пласман и учешће на међународној манифестацији „Радост 
Европе“, у организацији Дечјег културног центра, која ће бити реализована у оквиру 
Дечје недеље, месеца октобра текуће године. У оквиру матурске свечаности у 
координацији са драмско-рецитаторском секцијом 30.5.2019. године изведена је 
представа под називом „Детињство и другарство“. 
 

У Радно-стваралачке активности укључене су: текстилна секција,  ликовна 

секција, секција за израду дидактичког материјала, секција за израду накита, 

шаховска секција, секција за уређење школског простора. 

 

Текстилна секција Током наставне 2018/2019. године секција се одржавала 

четвртком од 13.00-14.00 часова. У раду секције је учествовало 9 девојчица средње 

школе. Ученице су биле присутне на већини секција. Све планиране активности су 

остварене у целости. 

Ученице су учествовале са изложбом својих радова на:  



Извештај о раду школе за школску 2018/2019. годину                                                                   

 

49 

 

4.12.2018. – Дан обележавања особа са инвалидитетом позориште Бошко Буха 

19.4.2019. – Врбица - изложба испред Храма Светог Саве 

7.6.2019. – Сабор човекољубља - парк Баново брдо 

 
Ликовна секција  је у школској 2018/2019. години остварила предвиђени план и 
програм у потпуности. Секција се одржавала секцију у основној и средњој школи 
уторком у два термина која су, иако предвиђени посебно за основну и средњу школу, 
често спајани у 
заједнички термин да би полазници секције имали више времена да посвете 
својим радовима. 
Шест полазника основне школе и шест полазника средње школе су у мањој 
или већој мери редовно учествовали у раду секције. Њихови радови су редовно 
излагани на изложбама у холу школе током читаве школске године. 
Постављено је седам изложби од планираних десет: 
1. Најбољи радови 2017/18 (септембар) 
2. Дечја недеља (септембар-октобар) 
3. Јесења изложба (октобар-новембар) 
4. Новогодишња изложба (новембар-децембар) 
5. Светосавска изложба (јануар-фебруар) 
6. Пролећна изложба (март-април) 
7. Ускршња изложба (април-мај) 
У оквиру плана рада сарадње са установама културе, план није остварен 
због техничких немогућности . 

                                                          
Секција за израду дидактичког материјала је у школској 2018/2019. години 

остварила предвиђени план и програм у потпуности. Дефектолози Тања Јагодић и 

Кристина Брковић су одржавале секцију у нижим и вишим разредима основне школе, 

средом, у термину од 12.25 до 13.10. часова. Ученици су редовно учествовали у 

раду секције, а радови су излагани на изложбама током године. Кроз игру и 

стварање, користећи дефектолошке принципе и методе, ученици су од различитих 

материјала израђивали дидактички материјал неопходан за лакше усвајање 

одређених појмова у оквиру наставе. Такође су, пратећи план и програм секције 

савладали разне технике попут бојења, лакирања, украшавања и шмирглања, а 

традиционално су за Нову годину израдили и украсе за школску јелку. Део украса 

био је намењен за продајну изожбу. Прављени су и други пригодни радови поводом 

изложбе за дан школе - Светог Саву. Током првог и другог полугодишта било је 

предвиђено израђивање магнета од гипса, израда тихе књиге, као и прављење 

разноврсног дидактичког материјала (картице за графомоторику и учење бројева, за 

учење ћириличних слова, животиња, воћа, поврћа, као и картице за учење осећања 

и комуникације у сликама). 

                                        
                                                                                                       
Информатичка секција Након формирања групе ученика за рад у секцији, 
презентовани су основни појмови о хардверу, софтверу и системском програму. 
Ученици су стекли знања о: 

-  функцији хард диска, функцији монитора, тастатуре и миша; 
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- покретању  Windows-а, упознали су радну површину, правилно укључивање и 

искључивање рачунара; 

- операције са иконама на desktop-у, употреба start meni-ја, покретање програма, 

покретање више програма, операције са прозорима; 

- Windows - упознавање програма, начин приказа, преглед фолдера и фајлова, рад 

са фајловима (кретање, копирање, премештање, брисање); 

- операције и функције Word-а - употреба тастатуре, миша, унос једноставног кратког 

текста, отварање документа, едитовање текста, снимање документа, затварање 

програма; 

-  Интернет - повезивање, претраживање, снимање и безбедно коришћење садржаја; 

-  одабирање пригодних игара; 

-  друштвене мреже - правилно и безбедно коришћење друштвених мрежа, креирање 

налога, заштита података; 

-  програми за цртање; 

-  употреба CD-а, flesh меморије, sd картице. 

 

 

Музичке активности 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. 

У току школске 2018/2019. 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 2018/2019. године 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“. 

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.  
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Посебна 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. 

  
  
Спортска секција У школској 2018/2019. години ученици наше школе у пратњи 
наставника који су ангажовани у спортској секцији учествовали су на великом броју 
спортских манифестација, фестивала , такмичења и остварили одличне резултате. 
Септембар – Учешће на Националним играма Специјалне Олимпијаде у Чачку, од  
13.-16.9.2018. године. Мушка одбојкашка екипа освојила је 3. место. Ученица наше 
школе 3. место у атлетици у трчању на 100 м. 
Октобар - Учешће на Државном првенству Специјалне Олимпијаде у мушкој одбојци 
у Чачку 14.10.2018. године, ученици су освојили сребрну медаљу. 
Децембар - Програм скијања на Копаонику реализован је од 16.-23.12.2018. године у 
коме је учествовало 5 ученика и 2 наставника. Ученици су се упознали са скијашком 
опремом, овладали правилним падањем као и основном плужном техником скијања, 
и учествовали на рекреативно-забавним радионицама припремљеним од стране 
дефектолога. У Крагујевцу је од 9.-12.12.2018. године одржан је Камп Специјалне 
Олимпијаде на коме је учествовала једна ученица наше школе.  
Март – На светским играма Special Olympics за особе са посебним потребама које су 
одржане од 14.-21.3.2019. године у Абу Дабију учествовало је 7500 спортиста из 190 
држава света. Делегација Специјалне Олимпијаде Србије учествовала је на овим 
играма са 117 спортиста  у 10 спортова.  
Ученици и наставници наше школе  кроз сарадњу  са ск Сингидунум већ више од 
десет година укључени су у рад Специјалне Олимпијаде Србије. На овим 
Олимпијским играма из наше школе учествовале су две ученице у женској 
одбојкашкој репрезентацији, један ученик  у мушкој одбојкашкој репрезентацији. 
Женска Unified одбојкашка репрезентација освојила је бронзану медаљу. 
Април - Учешће на Државном првенству Специјалне олимпијаде Србије у мушкој  
одбојци 20.4.2019. године у Пироту, освојено 1. место. 
Мај – Учешће на Републичким школским такмичењима у стоном тенису у Ужицу 
17.5.2019. освојено: Стони тенис- дечаци, средња школа 1. место; 
                         Стони тенис –девојчице, 3. место. 
Јун - Учешће на Државном првенству Специјалне Олимпијаде у одбојци на песку 
08.6.2019. године, освојено 4. место. 
      -Учешће на Националним играма Специјалне Олимпијаде у Чачку  20.–23.6.2019. 
године, наши ученици постигли су следеће резултате: 1. место у трчању на 100 м, 
женски одбојкашки тим 3. место, 1. место у стоном тенису и 3. место у боћању. 
План и програм спортске секције за ову школску годину је у потпуности реализован а 
успешност ученика на овогодишњим такмичењима је била изванредна. 
 

Шаховска секција - У школској 2018/2019. години,  чланови шаховске секције 
реализовали су већину садржаја предвиђених планом и програмом рада. Секција је 
обухватила 9 ученика, oдржано је 35 часова средом за време седмог часа. 
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Ученици су се упознали са правилима шаховске игре и правилима отварања партије, 

а такође и неким завршницама партије, матирање са краљем и дамом, са краљем и 

топом, упознавање игре „на време“ и слично. 

Републичко такмичење у шаху је одржано 22.5.2019. године у Ужицу. 

.                                                                    

Уређење школског простора Рад секције огледао се у следећим активностима: 

-Формирање секције и упознавање ученика са планом рада за школску 2018/2019. 
годину; 
-Уређење и нега  ружичњака, постављање ограде око ружичњака; 

-Уређење жардињера; 

-Садња лала у жардињере, садња лала у леје; 

-Сакупљање лишћа и нега травњака; 

-Нега цвећа у школским просторијама; 

-Заштита ружа и осталих биљака од јесењих мразева; 

-Сетва пшенице; 

-Израда новогодишњих и свечаних аранжмана; 

-Сетва семена цвећа, нега расада, пикирање расада; 

-Садња кана, расађивање кадифице, летње хризантеме; 

-Нега цвећа. 

Секција је учествовала на следећим догађајима: 

-4.12.2018. године - Манифестација „Ти можеш“ ,Позориште „Душко Радовић“ 

-4.4.2019. године - Сајам хортикултуре  

-20.4.2019. године - Изложба испред Храма Светог Саве 

-7.6.2019. године - „Сабор човекољубља“-, парк Баново Брдо                                                                                                                                           

 
Секција за израду накита Секција за израду накита пружа широк спектар 
могућности за развој способности и вештина ученика са различитим поремећајима и 
комбинованим сметњама, кроз игру и забаву. Радост стварања предмета, накита,  
који имају употребну вредност, код ученика развијамо естетске вредности, уклапање 
и комбиновање боја, развијамо и продужавамо концентрацију, фину моторику шаке и 
прстију као и координацију око-рука. Током школске 2018/2019. године, секција је 
радила једном недељно, средом, у времену од 12.25-13.10 часова. План и програм 
рада секције су успешно реализовани.     
Током септембра је одржан састанак са члановима секције и одабрани су ученици  
који су укључени у рад секције, набављен материјал и алат потребан за израду 
накита. Од октобра до децембра припремана је Новогодишња изложба и припрема 
накита за новогодишњу приредбу. Након тога у јануару је припремљен накит као део 
поклона за важне госте и добротворе школе за приредбу и изложбу поводом 
школске славе и дана школе који је одржан  27.1.2019.год. у сарадњи са драмско- 
рецитаторском секцијом. Након тога фебруар је био у знаку припреме 8. марта, где 
смо припремали поклоне и накит за изложбу у школском холу. Успешно смо се 
припремили и направили накит са којим смо обележили Васкрс и изложбу која је 
припремљена у сарадњи са текстилном секцијом. Након свих активности током 
школске године које смо успешно реализовали у мају смо припремили накит за 
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матуранткиње где смо заокружили план активности и успешно испунили план и 
програм. Овладали смо вештинама: везивање чворова, низање, руковање разним 
алатима и направили уникатне комаде накита.  
 
Организација Дечјег савеза  У току 2018/2019. године у Дечји савез су били 

укључени сви ученици од првог до четвртог разреда основне школе. Савез је радио у 

оквиру дечјих заједница које су формиране према стваралачким способностима и 

интересовањима ученика: игре и забавно - рекреативне активности, културно - 

уметничке активности, спортски садржаји, активности у оквиру дечје еколошке групе 

и дечја задруга. 

Током године су организовани сусрети и дружења са ученицима основне школе и 

вртића из Умке као и размена дечјих радова.  

2.-6. октобра 2018. године, у оквиру обележавања ,,Дечије недеље", на Умци је 

традиционално одржан ,,Јесењи карневал" у коме су учествовала деца из 

предшколске установе ,,Цврчак", деца из основне школе ,, Доситеј Обрадовић" и 

наши ученици. 

7. 6. 2019. на 31. јубиларној Дечијој олимпијади која је носила назив ''Кад моје уши 

чују музику на струју'', наши ученици су се представили Кантри музиком у основној 

школи,,Антон Скала''. 

Осим наведених активности у оквиру Дечјег савеза, током целе школске године 

организоване су акције уређења школског дворишта и неговања цвећа. 

 

                                 
 
               Извештај о одржаним излетима, разгледању знаменитости града и                                      

                                              ваннаставним активностима 
 

 

13.9.2019. - Националне игре Специјалне Олимпијаде. 

Одржане су у периоду од 13. до 16. септембра 2018.године у Чачку. Одбојкашка 

мушка екипа у којој су учествовали ученици наше школе освојила је 3. место. У 

атлетском такмичењу у трчању на 100м, ученица наше школе је освојила 3. место. 

18.9.2018. - Посета ботаничке башти у Остружници. Приликом посете ученици су 

имали прилику да виде широк асортиман дрвећа, егзотичних биљака, собног цвећа 

као и прибор и алат за одржавање зелених површина. 

20.9.2018. - Посета Золошком врту. 

Тринаесторо ученике средње школе посетило је Золошки врт на Калемегдану у 

Београду. 

4.10.2018. - Учешће наших ученика на манифестацији''Радост Европе''. 

У оквиру манифестације представили су се и ученици наше школе као победници 

манифестације ''Смотра вољеном граду'' оджаној у јуну 2018. године. Својом драмско 

- рецитаторском тачком ''Боје''', отворили су трећи дан манифестације под називом 

''Сусрети пријатељства'' у Дечијем културном центру у Београду. 
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9.10.2018. - Одлазак у биоскоп са хуманитарном организацијом ''Радост деци''. 

Тринаесторо ученика у пратњи васпитача гледали су пројекцију цртаног филма 

''Ќондорито''. 

10.10.2018. - Октобарска посета Зоолошком врту. 

Тринаесторо ученика у пратњи наставника посетило је Зоолошки врт на Калемегдану 

у Београду. 

14.10.2018. - Државно првенство Специјалне Олимпијаде у Чачку. Ученице наше 

школе освојиле су 2. место и сребрну медаљу. 

19.10.2018. - За ученике средње школе у зборници је организована трибина -

предавање на тему ''Здрава исхрана''. 

18.10.2018. - Кидс фест. Петнаесторо ученика наше школе у пратњи наставника 

посетило је биоскоп Сине Гранд у Капитол парку у Раковици. 

25.10.2018. - 63. Међународни сајам књига. Ученици средње школе у пратњи 

наставника Српског језика и књижевности посетили су Међународни сајам књига у 

халама Београдског сајма. 

6.11.2018. - Утакмица Црвена звезда - Ливерпул. Захваљујући црвеном крсту 

Чукарица, ученици наше школе су добили улазнице за ову утакмицу. 

9-12.11.2018. - Камп Специјалне Олимпијаде Србије. Ученица наше школе 

представљала је нашу установу као спортиста са запаженим резултатима у 

Крагујевцу. 

28.11.2018. - Позориште ''Бошко Буха''. Ученици наше школе присуствовали су 

представи ''Питам се питам колико сам ја битан''. 

4.12.2018. - Манифестација ''Ти можеш'''. Поводом обележавања Светског дана 

особа са инвалидитетом у  позоришту Душко Радовић. Наши ученици су се 

представили музичко - ритмичком тачком ''Земља'''. 

17.12.2018. - Концерт Аце Пејовића у Штарк арени. 

14.-21.3.2019. - Светске игре ''SPECIAL OLYMPICS '' у Aбу Дабију. 

Ученице наше школе учествовале су у женској одбојкашкој репрезентацији и један 

ученик у мушкој одбојкашкој репрезентацији. 

20.3.2019. - Светски дан шума. Ученици чланови Еко-школе у пратњи два наставника 

прошетали су кроз шуму Кошутњака и на тај начин обележили Светски дан шума. 

22.3.2019. - Светски дан вода. Обележен је едукативном акцијом у   градском 

акваријуму. 

28.3.2019. - Сајам аутомобила. Ученици средње школе посетили су Сајам 

аутомобила који се одржава на Београдском сајму. 

29.3.2018. - ХО ''Радост деци'' нас води на бургере. У ресторану Инергалактик Динер 

хотела Југославија, приређен је ручак за ученике. 

31.3.2019. - Посета манастира Пресвете Тројеручице. Група наше деце у пратњи 

наставника веронауке били су гости манастира. 

4.4.2019. - Сајам хортикултуре ''BEOPLANT FAIR'''. На Београдском сајму од  

4-7. априла одржан је 24. Сајам хортикултуре где су ученици наше школе, занимања 

цвећар, вртлар, представили своје радове: цветне аранжмане, икебане од свежег 
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цвећа, ручно декорисане саксије, саднице једногодишњег цвећа, кактуса 

произведених у школској радионици. 

10.4.2019. - У биоскопу са ХО ''Радост деци''. У пратњи васпитача ученици су 

присуствовали пројекцији цртаног филма ''Дамбо' 'у биоскопу Рода у Београду. 

10.5.2019. - Посета Дино парка ''Јура авантура'' на Калемегдану. 

20.5.2019. - Излет матураната. 

3.6.2019. - Смотра вољеном граду. Осморо наших ученика представили су се 

фолклорном тачком ''Хајд поведи весело''' на сцени позоришта Душко Радовић. 

12.6.2019. - Посета пројекцији филма ''Авантуре кућних љубимаца 2'' у биоскопу 

Рода. 

  

 

Извештај о реализацији међународног програма Еко-школе 
 

 

План активности еко-школе је за ову школску годину у највећем делу испуњен и 
сарадња са Националним оператером за Међународни програм Еко-школа, 
Амбасадорима одрживог развоја и животне средине, је била више него на 
задовољавајућем нивоу. 
Број еко-патрола је са једне порастао на четири (по шест чланова), да би се на крају 
школске године стабилизовао на седам еко-патрола (по три члана), што говори о 
великој заинтересованости ученика да својим учешћем допринесу ширењу свести о 
значају заштите животне средине. Уз велику подршку чланова еко-одбора, еко-
патроле су се сјајно организовале, посебно по питању прикупљања и разврставања 
рециклажног отпада. 
У сарадњи са АОР-ом одржане су две радионице: 
-РЕЦИКЛАЖА ТЕТРАПАКА, у организацији Тетрапака, 
-ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ У ЕКО-ШКОЛАМА, у организацији ЕПСа. 
Од планираних тринаест обележавања међународних и светских дана изведено је 
девет. Остала четири су отказана из техничких разлога.  
Групе ученика основне и средње школе учествовале су у обележавању следећих 
екошколских дана кроз организоване радионице и излете: 
-СВЕТСКИ ДАН ЧИСТИХ ПЛАНИНА септембар 2018. 
-СВЕТСКИ ДАН ПЕШАЧЕЊА  октобар 2018. 
-СВЕТСКИ ДАН ЗДРАВЕ ХРАНЕ  октобар 2018. 
-СВЕТСКИ ДАН КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА  новембар 2018. 
-СВЕТСКИ ДАН СУНЦА  мај 2019. 
-СВЕТСКИ ДАН ВОДА  мај 2019. 
-СВЕТСКИ ДАН ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ мај 2019. 
-СВЕТСКИ ДАН БИОДИВЕРЗИТЕТА  мај 2019. 
-ЕВРОПСКИ ДАН ПАРКОВА мај 2019. 
Очекивани циљеви ових активности су у потпуности постигнути на опште 
задовољство како наставника тако и ученика, јер су стекли нова сазнања о свом 
окружењу и прихватили принципе заштите животне средине и разумели значај 
проширивања опште културе. 
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Планирано је да се пракса обележавања међународних дана настави и у наредним 
годинама и тако допринесе развоју личности наших ученика, као и да се изведу из 
затворене средине како би им се омогућила бржа и лакша социјализација. 
 
 
                                   
 
Извештај рада ваннаставних активности у сарадњи са установама културе 

 
 

Од планиране сарадње са установама културе, остварена је сарадња са Музејом 
Никола Тесла, Музејом Илузија и са Педагошким музејом у Београду. 
8.10.2018. - Посета Музеју Никола Тесла. Петнаесторо ученика основне школе у 

пратњи наставника посетило је Музеј Николе Тесле у Беграду. Ученици су  

се упознали са биографским подацима о Николи Тесли и његовим научним радом. 

11.10.2018. - Посета Музеју Илузија. Петнаесторо наших ученика имало је прилику 

да дан проведе у посети Музеју Илузија у Београду. Уживали су у збирци холограма, 

оптичким илузијама и инсталацијама. 

6.5.2019. - 42. Изложба ликовног стваралаштва, лица са сметњама у развоју и 

инвалидитетом. У педагошком музеју у Београду били су и радови наших ученика 

који су освојили 1. место које додељује Друштво дефектолога. 

 
 
 

 
VIII ОСТВАРИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА И РЕАЛИЗАЦИЈА 

ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОГРАМА 
 

 

У годишњи План и програм школске 2018/2019. године уврштени су и посебни 

програми: 

1. Програм ,,Покренимо нашу децу“.  

2. Програм здравственог васпитања ученика основне школе. 

3. Програм здравственог васпитања ученика средње школе, занемаривања и 

превенције других обика ризичног понашања. 

4. Програм заштите од дискриминације, насиља, злостављања. 

5. Програм превенције малолетничке деликвенције. 

6. Програм превенције наркоманије. 

7. Образовни програм за развој, мир и толеранцију. 

8. Програм примене конвенције о правима детета. 

9. Програм заштите животне средине. 

10.  Програм заштите на раду. 
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Дефектолози наставне и васпитне смене, предметни наставници и стручни 

сарадници, редовно су у току  школске 2018/2019. године израђивали оперативне и 

методичке припреме на основу годишњег Програма рада, у којима су били елементи 

посебних програма рада. Директор и помоћник директора су имали своје годишње и 

оперативне програме рада. Рализовани су кроз наставно-васпитни процес, 

одељењска већа, активе наставника, стручна већа, Педагошко веће, Педагошки 

колегијум и Наставничко веће. 

У сарадњи са Факултетом за специјалну едукацију и рехабилитацију а по посебном 

програму Методике васпитног рада, у нашој школи реализован је програм 

менторства при чему су директор, помоћник директора и дефектолози у васпитном 

раду имали значајну и одговорну улогу. 

Програм професионалне оријентације је такође реализован. На крају школовања 11 

ученика је оспособљено за одређене врсте занимања са могућношћу укључивања у 

ширу друштвену заједницу. 

На нивоу Стручног тима школе, урађене су листе праћења ученика у једногодишњем 

оспособљавању за рад, које су саставни део досијеа ученика. 

Знатна пажња у реализацији посебних програма посвећена је програму за развој, 

мир и толеранцију, где су нарочито апострофирани елементи евентуалних 

конфликтних ситуација и ненасилне комуникације, као и Програму примене 

конвенције о правима детета, усвојеном од стране Генералне скупштине Уједињених 

нација, са тежиштем на правима деце са посебним потребама и њиховом учешћу у 

животу заједнице. 

На нивоу тима који је формиран у циљу спровођења програма „Школа без насиља“, 
реализована је примена Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, 
злостављања и занемаривања.  
 
Програм ,,Покренимо нашу децу“ подразумевао је програмске садржаје који 
одговарају потребама и могућностима деце и превасходно поштују важност узраста 
и посебних периода који су погодни за развој моторике. Развој  моторичких 
способности не одвија се равномерно, као и сам биолошки развој деце. Моторички 
развој је повезан са биолошким развојем детета, тако да постоје периоди 
интензивног и успореног раста. Од изузетне је важности да се одређене моторичке 
способности развијају посебно у периодима који су за то погоднији.  
 
Активности и садржаји Програма „Покренимо нашу децу“ односили су се на 
превенцију постуралних поремећаја у млађем школском узрасту и организовани су у 
затвореном и отвореном простору.  
Целокупан програм сачињен је од вежби за превенцију равног стопала и вежби за 
превенцију постуралних поремећаја на кичменом стубу  (превенција кифотичног, 
лордотичког и сколиотичног држања). Програм се односио на: вежбе за 
успостављање баланса карлично-бутне мускулатуре, вежбе за истезање кичменог 
стуба и јачање мускулатуре трупа, вежбе дисања, вежбе равнотеже у корекцији 
постуралних поремећаја и елементарне игре.  
Све ове вежбе су организоване кроз три модела вежби, које се разликују по 
сложености, и у односу на типизацију мишићних група које обухватају, и у нашој 
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школи, у првом циклусу основног образовања, су примењиване свакодневне 
превентивне вежбе у трајању од 15 минута. 
 

 

 

8.1. Извештај о раду Тима за заштиту деце и ученика од 
насиља, злостављања и занемаривања 

 

 

Током школске 2018/2019. 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 сукоба 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 кодученика/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 су запослене са Правилником, 
Приручником и протоколом о заштити ученика од насиља, као и о значењу појмова 
насиље, злостављање и занемаривање. 
 

 

 
8.2. Извештај о раду стручног тима за додатну подршку ученицима 

 

 

           Рад стручног тима школе се одвијао у складу са програмом рада за школску 

2018/2019. године и укључивао је следеће активности: 

- Пријем ученика за основну и средњу школу и полазника у функционално основно 

образовање одраслих;  
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- Промовисање школе путем штампаног материјала и изласцима на терен (посете  

  центрима за социјални рад, школама, породицама); 

- Одржавање састанака ради стицања увида у приложену документацију за пријем 

   ради опсервације будућих ученика; 

- Сарадња са центрима за социјални рад и школама из којих ученици долазе; 

- Сарадња са родитељима, старатељима, хранитељима и пружање помоћи и 

   подршке у неопходним активностима код пријема ученика; 

- Праћење и подршка у адаптацији ученика на школске и интернатске услове  

   живота и рада у сарадњи са одељењским старешинама, васпитачима, 

   индивидуалним наставницима и стручним сарадницима, Центрима са социјални 

   рад, породицом, старатељима, хранитељима, укључујући рад у вршњачкој групи; 

- Артикулација рада свих учесника у васпитно-образовном процесу; 

- Здравствено и ментално - хигијенско збрињавање ученика у сарадњи са 

   медицинским особљем школе у здравственим установама у окружењу; 

- Пружање подршке наставницима и васпитачима у осмишљавању рада са 

ученицима којима је потребна додатна подршка и формирање мишљења о 

ученицима;  

- Подршка и помоћ ученицима са тешкоћама у учењу и понашању; 

- Саветодавни и консултативни рад са наставницима и васпитачима у креирању 

  одговарајућих стратегија санирања актуелних проблема, као и стратегија 

   јединственог деловања на образовање, васпитање и развој ученика; 

- Тематски радионичарски рад са групом ученика са циљем превенције нежељених 

   облика понашаља у функцији шире социјализације 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; 

- Информисање ученика о степенима и врстама занимања у нашим условима са 

   циљем развијања одговарајућег професионалног интересовања; 

- Праћење и подршка ученицима у њиховом професионалном оспособљавању; 

- Сарадња са Центрима за социјални рад и Националном службом за  

  запошљавање, давањем препорука ученицима за запошљавање; 

- Консултативно-саветодавни рад са послодавцем при пријему ученика са 

завршеном средњом школом на посао у оквиру њихове адаптације на радну улогу и 

социјално  окружење; 

            Рад стручног тима био је контуиниран а  његови задаци су се иницирали, 

планирали а резултати сумирали на редовним недељним састанцима или по 

потреби. Чланови стручног тима су приликом сарадње чували и развијали углед 

своје струке, али се и са дужним поштовањем односили према другим струкама. 
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           Током ове школске године стручни тим је наставио да буде носилац процеса 

инклузије код деце и младих како у образовно-васпитни систем, тако и у радну и 

социјалну средину.  

 

 

 

8.3. Извештај о раду тима за самовредновање и вредновање рада школе 
 
 

На почетку школске 2018/2019. Године чланови Тима за самовредновање и 

вредновање рада школе су дефинисали изворе података за кључну област: Ресурси. 

Договорено је и испитивање одговарајућег узорка структурираним интервјуом на 

основу упитника из приручника за самовредновање и вредновање рада школе. 

Чланови Тима су континуирано вршили анализу одговарајуће документације и 

реализовали разговоре са предвиђеним узорком наставника (30%), уз непосредан 

увид у актуелне ресурсе. Истовремено је у континуитету вршена обрада 

прикупљених података. Праћен је процес реализације самовредновања и вршена 

његова евалуација. На крају школске 2018/2019. године формиран је извештај о 

самовредновању и вредновању рада школе за кључну област Ресурси у оквиру којег 

је на основу дескриптивне анализе резултата испитивања процењен ниво 

остварености школе оценом 4 (четири). Такође су у Извештају о раду школе за 

школску 2018/2019. годину  тимским радом осмишљени предлози за даље 

унапређење рада школе у овој области. За следећу школску 2019/2020. годину је 

планирана кључна област самовредновања и вредновања рада школе Школски 

програм и Годишњи план рада школе. (Целокупан извештај о самовредновању и 

вредновању рада школе у области Ресурси је оформљен  као посебан документ) 

 
 
 

8.4. Извештај о раду Тима за образовање одраслих 
 

 

У току школске 2018/2019. године одржано је 10 седница Тима за образовање 

одраслих на којим се расправљало о свим битним дешавањима везаним за 

образовање одраслих и доношене су одлуке у складу са законима везаним за 

образовно-васпитни рад. Чланови Тима за образовање одраслих су наставници 

укључени у рад са одраслим полазницима, психолог, андрaгог, помоћник директора 

и по потреби  директор школе. 

Рад Тима за образовање одраслих одвијао се у складу са програмом рада за 

школску 2018/2019. годину  и укључивао је следеће: 

-Упис нових полазника у ФООО 
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-Разматрано је укључивање ИОП-а 2  као и периода опсервације за нове наставне 

предмете у основном образовању одраслих као и за полазнике првог циклуса 

ФООО; 

-Разматране су одлуке и предлози Стручног тима Установе за децу и младе 

„Сремчица“ о раду са полазницима и наставку школовања; 

-Анализиран је рад у настави и предлози за побољшање успешности наставног 

процеса; 

-Анализиран је успех одраслих полазника и редовност на настави; 

-Израђени су педагошки профили одраслих полазника, ИОП 2 и евалуација ИОП-а 2; 

-Анализирани су резултати васпитно-образовног рада, оствареност фонда часова и 

планирани садржаји;  

-Поднети су извештаји о раду Тима за образовање одраслих на крају 

класификационих периода; 

-Извршене су припреме за матурско вече полазника осмог разреда; 

-Извршене су припреме за пробни завршни испит као и за завршни испит за 

полазнике осмог разреда, који је био организован 17.,19., и 20. јуна 2019. године; 

-Разматран је извештај стручно-педагошког надзора који је био у посети 01. и 02. 

априла 2019. године као и предлози за побољшање рада у школској 2019/2020. 

години; 

-Извршене су припреме за наредну школску годину и израђен је план рада за 

школску 2019/2020. годину; 

-Израђен је распоред часова за 2019/2020. годину и извршена расподела одељења и  

предмета на наставнике; 

Тим за образовање одраслих је радио континуирано, а састанци су се одржавали 

планирано или по потреби. Током школске 2018/2019. године Тим за образовање 

одраслих је сарађивао са Стручним тимом школе за инклузивно образовање, 

Стручним тимом за додатну подршку ученицима, Стручним тимом Установе за децу 

и младе „Сремчица“ и Педагошким колегијумом. 
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IX  РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 
 

9.1. Извештај о раду Тима за стручно усавршавање наставника, стручних  
сарадника и сарадника у настави 

 
 

У школској 2018/2019. години планирана су 2 семинара за све чланове Већа. 
Семинар „Богатији час за ученике и нас” – функционалне и мотивационе технике 
обраде наставних садржаја у трајању од 8 часова, реализован је 18. и 19.4.2019. 
године за 60 учесника. Други планирани семинар „Школа - добро место за рад: радно 
- правни положај, права и обавезе запослених у образовању“ биће реализован до 
краја календарске 2019. године. 
- Web семинар: 17.12.2018.–26.1.2019. „Претраживање и чување података на 

интернету“ – Центар за унапређивање наставе „АБАКУ“, обука реализована 
електронским путем за  15 чланова већа: И. Баук, В. Грего, Н. Рајовић, Н.Галић, 
А. Бецсеи, А. Тотић, А. Бранковић, К. Брковић, С. Марић, Ј. Стаменовић, С. 
Поповић,  М. Николић, Н. Милић, Б. Лазаревић, М. Лукић;  

- „Фотошоп етиде“ за 2 члана – А. Бецсеи и Н. Прекодравац; 
- Конфереција „Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији и Европи“ , 

9.10. 2018. године, Фондација Темпус, Euroguidance центар, 2 члана- Ј.Петровић, 
С. Симоновић; 

- Информациони систем „Доситеј“, 18.10.2018. године, у организацији Семинари 
Србије, Београд, 2 члана-Ј.Петровић, С. Симоновић; 

- Одређивање броја извршилаца у школама, 23.5.2019. године у организацији 
Семинари Србије, Београд 

- Обука Остваривање програма наставе и учења орјентисаних на исходе, 25.-
26.5.2019. године, Школска управа Београд- Ј.Петровић, Ј. Стаменовић; 

- „Мирно решавање конфликата“ у реализацији Хансен центра 

- Прва конференција АСистивне ТЕхнологије и Комуникација (АСТЕК), 22.6. 2019. 
године, организатори: Друштво дефектолога Србије, Електротехнички факултет 
Универзитета у Београду, Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду, 
ФАСПЕР Универзитета у Београду, HEALTH TECH LAB, Медицински факултет 
Универзитета у Београду, Клиника за рехабилитацију „Др. Мирослав Зотовић“, 
ПМ плус д.о.о. 

- Радионица „Читалачка значка Чукарице“ – тема: „Вуков речник“ 20 година од 
издавања рјечника В. С. Караџић 

- Међународна лиценца тренера у UNIFIED  спорту и извођењу UNIFIED-a - А. 
Слијепчевић и А. Бранковић 

- Лиценца менаџера у спорту Универзитет Унион Никола Тесла – А. Бранковић 

- Семинар „Развијање физичких способности и едукација ученика за добру 
физичку форму“ А. Бранковић 

- Специјалистичке академске студије Рана интервенција у детињству Медицинског 
факултета Универзитета у Новом Саду – К. Брковић и А. Тотић 

- Доедукација за логопеде и специјалне педагоге за рад у настави, на ФАСПЕР-у Н. 
Прекодравац, Ј. Петровић, В. Грего, И. Баук, Б. Лазаревић, З. Д. Делић 
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            О активностима, сазнањима и искуствима са ових обука, едукација и семинара, 
полазници истих су детаљно обавештавали све заинтересоване чланове Већа. 
 

Чланови стручног већа активно су учествовали на конгресима са међународним 
учешћем: 
На конгресу Дани дефектолога, 21.–24.2.2019. године, у организацији Друштва 
дефектолога Србије,  учествовало је 12 чланова већа. Александра Слијепчевић и 
Зорица Дрндаревић-Делић, представиле су израду Тихе књиге у нашој установи, 
Небојша Рајовић са темом предавања „Остваривање програма верске наставе у 
специјалној школи“ и Aнђелка Бранковић са радом „Инклузивне ваннаставне 
спортске активности као метод превенције и корекције у раду са децом са сметњама 
у развоју“. 
На конгресу ДЕАПС-а који је одржан у мају 2019. године на Златибору, била су 3 
члана колектива, од којих су Кристина Брковић и Александра Тотић представиле 
рану интервенцију са децом засновану на рутинама. 
Сви радови презентовани су и на Наставничком већу и стручним већима школе. 
У оквиру установе, наставници основне и средње школе пренели су искуства са 
стручних усавршавања: 

- Александра Слијепчевић и Зорица Дрндаревић–Делић приказале су 
презентацију о изради и употреби Тихе књиге 

- Кристина Брковић и Александра Тотић приказале су постер презентацију о 
Раној интервенцији заснованој на рутинама 

- Кристина Брковић приказала је презентацију Интервенције засноване на 
рутинама 

- Александра Тотић приказала је презентацију Интервју заснован на рутинама 

- Јелена Петровић представила је литературу коришћену на доедукацији за 
логопеде и специјалне педагоге на ФАСПЕР-у 

- основна обука за посреднике и медијаторе у реализацији Привредне коморе 
Србије  А Стефановић Мирчески 

- Unified спорт – правила и такмичења А. Бранковић, А. Слијепчевић. 
 

Предавања на различите теме током школске 2018/2019. године реализована су 
кроз Стручна већа школе : 
„Методика тоалетног тренинга“ и „Превенција насиља у вршњачкој групи“, Небојша 
Рајовић и Наташа Лукић; „Адаптација на домску средину“ и „Подстицање вршњачког 
подучавања“, Виолета Грего и Ивана Баук; предавања на теме: „Структура и 
динамика групе у школи“ и „Фактори који негативно утичу на васпитање у породици“, 
Марија Николић и Јелена Илић; „Медији у функцији учења“ и „Улога педагога у 
професионалном развоју ученика“, Александра Кораћ и Наташа Галић; “Како бити 
успешан наставник“, Јелена Јовановић; “Графомоторика интелектуално ометених 
ученика“, Слободан Мајмаревић; „Учење кроз игру“ и „Страх од неуспеха у школским 
ситуацијама“, Ивана Чучковић и Данијела Радојковић; “Повезаност фине моторике и 
развоја говора“, Ирена Рудан; „Интернет и сервиси интернета“ и „Модели подршке 
деци са сметњама у развоју“, Слободан Ђорђевић и Марија Радовић; „Сензорна 
дисфункција и знаци упозорења “, Верица Полић; „Могућности  ученика са посебним 
потребама у савладавању програмских садржаја из математике“ и „Рачунске 
операције сабирања и одузимања у функцији свакодневног сналажења у пракси“ 
Стручно веће природних наука, Наставна средства и дидактички материјали у 
настави Основног образовања одраслих – С. Ђорђевић, Болести зависности, 
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наркоманија радионица  - Д. Стевић, Дефицит пажње и хиперактивност – Д. Чумић, 
Музика као вид релаксације у раду са МР особама – М. Живковић, „Каријерно 
вођење и саветовање у Р.Србији и Европи“-Темпус – Јасна Петровић; Педагошка 
документација у образовању одраслих – А. Петровић, Насиље – појам, облици и 
нивои – А. Кораћ 
Угледни часови из области васпитног рада:   
- социјализације и естетског васпитања, Ивана Чучковић и Ирена Рудан;  
- здравственог васпитања и слободног времена и рекреације, Данијела Радојковић 

и Верица Бјелић; 
- радног васпитања, Слободан Мајмаревић;  
- из области социјализације и естетског васпитања,Ивана Баук и Марија Радовић;  
- здравственог васпитања и слободног времена и рекреације, Слободан Ђорђевић 

и Наташа Лукић; 
- социјализације и радног васпитања, Виолета Грего и Небојша Рајовић;  
- естетског и здравственог васпитања, Александра Кораћ и Наташа Галић;  
- из области радног васпитања и слободног времена и рекреације, Марија Николић 

и Јелена Илић; 
- социјализације, Јелена Јовановић. 
 

Угледни часови из различитих наставних предмета у основној, средњој школи и 
функционалном основном образовању одраслих: 
- Данка Мандић одржала је угледни час  „Гајене биљке“ 
- Дијана Пудар и Д. Коларић – „Башта сљезове боје“ 

„Трење“ , Физика, - С. Ђорђевић 

- „Делови људског тела“, Биологија – Д. Стевић 

- „Насеља , село и град“, Географија – Д. Чумић 

- „Обрада слова“, Српски језик – М. Живковић 

- „Друмски саобраћај“, Одговорно живљење у грађанском друштву – Ј. Петровић 

- Отворене и затворене криве линије, Математика – А . Петровић 

- Течност и раствори, Примењене науке – А. Кораћ 

- Подручје рада машинство и обрада метала: Упознавање мера и средстава 
заштите на раду – Н. Милић, Заштита при заваривању – Б. Лазаревић, Мерење и 
контрола – М. Николић. 

- Анђелка Бранковић Физичко васпитање – Техника стоног тениса.                        
                                          
 
  

 
X ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ЗАВРШНОГ ИСПИТА НА КРАЈУ 

ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 
 

Завршни испит полажу сви ученици и полазници који завршавају осми разред 

основног образовања и васпитања као и ученици средње школе. 
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Основна школа и основно образовање одраслих 

 

Завршни испит је полагало 8 ученика основне школе и 10 полазника основног 

образовања одраслих са прилагођеним тестовима у складу са ИОП-ом 2 по коме су 

завршили основно образовање. Један полазник ФООО није приступио завршном 

испиту због премештања у хранитељску продицу из Установе за децу и младе 

„Сремчица“ и промене места боравка. 

У циљу осигурања регуларности и квалитетеног спровођења завршног испита, 

реализоване су 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 на завршном испиту; 

- Припремање тестова, услова и материјала за полагање завршног испита; 

- Спровођење завршног испита; 

- Унос и обрада података о резултатима завршног испита. 

Тестирање из српског језика је реализовано 17.6.2019. године, комбиновни тест 19. 

6., а тест из математике је реализован 20.6.2019. године. На основу дописа 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, тест из математике је 

реализован 20.6. уместо 18.6.2019. године. Анализа резултата показује да се 

постигнућа ученика и полазника на завршном испиту у великој мери слажу са 

њиховим постигнућима током школовања. Активности везане за завршни испит 

протекле су у најбољем реду а одељенске старешине су одговорно и 

професионално обавиле радне задатке и тиме допринеле успешној реализацији 

завршног испита. 

 
 
 

XI РЕАЛИЗАЦИЈА САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 
 

 

 

У циљу реализације Годишњег програма рада школе остварени су контакти са 

институцијама на нивоу града и Републике, а пре свега са Министарством просвете 

Србије, Министарством за социјална питања Републике Србије, Министарством вера 

Републике Србије, Градским секретаријатом за образовање, Скупштином Општине 

Чукарица, Факултетом за специјалну едукацију и рехабилитацију, Друштвом 

дефектолога Србије и Београда, школама, Центрима за социјални рад, 

Националном службом за запошљавање и разним стручним и здравственим 

институцијама. 

Континуирана је сарадња са Црвеним крстом општине Чукарица, Месном заједницом 

Умка и КУД “ Светозар Марковић “ Умка. 

Настављени су контакти са ОШ „ Доситеј Обрадовић“ из Умке, средњом техничком 

школом из Обреновца, основном школом „Павле Поповић“ из Вранића, 
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Пољопривредно-хемијском школом из Обреновца, Тринаестом гимназијом, средњом 

техничком школом Железник, Културним центром Чукарица, Књижевним друштвом 

из Умке и вртићем „ Цврчак" из Умке. 

 

 

Инспекцијски надзор 
 

1.Записник о инспекцијском надзору комуналног инспектора  сачињен дана  
06.09.2018.године од стране  комуналног инспектора број X-04 35.5   
 
2. Одељење за грађевинске и комуналне  послове  и координацију  
инвестиционог  пројектовања – донето решење број  III – 04-322-11/2019 од 
08.03.2019.године   
 
3. У оквиру својих  овлашћења санитарни инспектор је у континуитету  обављао 
санитарни надзор , једном до два пуита месечно, током наставне 2018/19.године 
 
4. Просветни саветници  Министарства просвете, науке и технолошког  развоја- 
Школска управа  обавили су  стручно- педагошки надзор и сачинили извештај о 
истом  број извештаја 610-00-505/2019-11од 30.04.2019.године.Поменутим 
извештајме дате су  мере за унапређење рада у оним подручјима  у којима су 
евидентиране извесне слабости. 
 
 

 
 

XII   РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА РАЗВОЈНОГ ПЛАНИРАЊА 
 

 

Актив за школско развојно планирање, анализирајући специфичности школе, 

одредио је приоритете у развоју. Потребу у приоритету развоја због унапређивања 

образовно-васпитног рада ученика средње школе, усмерила је на проширивање 

подручја рада и образовних профила, унапређење школске животне средине, тј. 

нове организације животног простора, квалитетније учење, социјализација и 

интеграција, опремање школских радионица, развијање аутономије школе уз 

перманентно стручно усавршавање дефектолога, повезивање школе и локалне 

заједнице. 

У школском развојном планирању обезбеђено је учешће родитеља, наставника, 

Школског одбора, директора и локалне заједнице. 

Актив за школско развојно планирање преузима иницијативу и одговорност за развој 

сопствене школе. 
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12.1. Извештај о раду Стручног актива за развојно планирање 

 
 

У школској 2018/2019. Стручни актив је иницирао, подржавао и са осталим 

члановима колектива учествовао у реализацији и евалуацији постигнућа по питању 

планираних развојних задатака.  

У оквиру појачане сарадње са социјалним установама у процесу професионалног 

развоја ученика, успостављена је сарадња са социјалним партнерима на територији 

општина на којима ученици живе кроз давање предлога и препорука за ученике ради 

њиховог запошљавања. 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.  

У оквиру професионалне оријентације и усмеравања ученика вршена је 

презентација школе и успостављен је контакт са Националном службом за 

запошљавање. Школа се повезивала са локалном заједницом поводом пригодних 

свечаности и интензивирана је сарадња са културно-уметничким и спортским 

друштвима у локалној заједници.  

У оквиру активности стручног усавршавања организовани су одговарајући семинари 

у простору школе. Реализовано је учешће ученика на спорстким такмичењима при 

чему су достигнути истакнути резултати. 

У оквиру ваннаставних активности ученицима су обезбеђиване одговарајуће посете 

културним институцијама. Формирана је фото-документација о постигнућима ученика 

(Летопис школе ). 

 

 

12.2. Извештај о раду ученичког парламента 
 

 

У току школске 2018/2019. године Ученички парламент се састајао једном месечно, 
по потреби и више пута, и конструктивно учествовао у решавању актуелних питања 
везаних за рад и живот ученика кроз следеће активности: 

 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 
изабран је Никола Ђокић (III), за заменика и записничара Катарина Миловановић (II). 
Ученици су упознати са основним одредбама Пословника о раду Ученичког 
парламента. 
Изабрана су два представника Ученичког парламента који ће учествовати у раду 
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Школског одбора. То су Никола Ђокић (III) и Катарина Миловановић (II). 
Усвојен је договор о раду Ученичког парламента у школској 2018/2019. години. 
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–Децембар 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. 
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.  
Јануар-Фебруар–Март 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. 
Разматрана је сарадња са Факултетом за специјалну едукацију и рехабилилитацију 
која се обавља у виду получасовних активности са ученицима. Усвојени су предлози 
о додатној мотивацији ученика избором активности које су интересантније. 
Разматрани су предлози чланова Ученичког парламента да се у школи организује 
акција прикупљања средстава за ученике којима је потребна помоћ јер њихове 
породице живе у тешким материјалним условима.  
Разговарало се о Међународном Дану жена, празнику којим се сваког 8. марта 
широм света слави борба жена за економска, социјална и политичка права.  
Обележен је светски Дан шума и светски Дан вода.  
Април-Мај–Јун Обављена је анализа успеха ученика на крају трећег тромесечја и 
предложене мере за побољшање успеха и дисциплине ученика. 
Усвојени су предлози везани за украшавање школског простора поводом 
предстојећих празника (Ускрс, 1. мај). 
Дати су и усвојени предлози поводом припрема и организације излета за матуранте, 
матурске вечери као и припреме и организација завршног испита за ученике VIII 
разреда. 
Обављена је анализа успеха ученика на крају школске 2018/19. године и предложене 
мере за побољшање успеха и дисциплине ученика. У вези са припремама за 
одлазак на летњи распуст, организована је акција прикупљања средстава 
(гардеробе, обуће, веша, прибора за личну хигијену и хране) за ученике чије 
породице живе у тешким материјалним условима. 
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Разматрани су предлози плана рада за наредну школску годину као и сарадња са 
техничким и медицинским особљем, Тимом за заштиту ученика од насиља, Тимом за 
подршку ученика, директором школе, наставним особљем и васпитачима. 
 
 
 
 

XIII   РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 
 

 

 

             Путем јавних средстава информисања, најшира друштвена јавност упозната 

је са нашом школом. Успешним маркетингом, наша школа се афирмисала као 

установа од прворазредног значаја за збрињавање деце и омладине са вишеструким 

сметњама, која се едукују и радно оспособљавају у савременим условима. 

Програм школског маркетинга се у протеклој години огледао кроз континуирану 

сарадњу са представницима Центара за социјални рад током школске 2018/2019. 

године. 

            Учешћем на изложбама пружена је прилика ученицима да уз помоћ својих 

наставника и васпитача докажу и покажу широј јавности како и ученици са сметњама 

у развоју успевају да се школују и стручно оспособе, да развију своје очуване 

способности и да се смело укључе у токове живота као активни и самостални 

припадници друштва. Том приликом остварени су бројни контакти са разним 

институцијама и фирмама на нивоу града. 

            Школски маркетинг се огледао и кроз присуство на многобројним изложбама 

ученичких радова: испред Храма Светог Саве, на Сајму хортикултуре, на 20. 

Републичком такмичењу у оквиру свих подручја рада, Сајму запошљавања, учешћем 

на разним културно забавним активностима ученика, израдом дигиталне 

презентације школе и радом на новом Web сајту школе.  

Ученици су посетили Међународни сајам књига, Сајам хортикултуре и Сајам 

текстила. 

Оформљен је Тим за маркетинг који ће почети са радом школске 2019/2020. 

године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Извештај о раду школе за школску 2018/2019. годину                                                                   

 

70 

 

 

 
 

XIV   ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 
 

 

 

              Годишњи програм школе за школску 2018/2019. годину сачињен је на основу 

реалних услова, а по Закону о основној и средњој школи и образовању одраслих  и 

реализован је у току школске године у складу са школским календаром. 

Реализацији Годишњег програма допринеле су активности запослених уз сарадњу и 

иницијативу директора школе. 

Предлог мера за рад школе у школској 2019/2020. години: 

 

1. Унапређење образовно – васпитног процеса (набавка средстава и   

   формирање кабинета за поједине наставне предмете). 

2. Опремање школских радионица за практичну наставу.  

3.  Унапређење наставе физичког васпитања. 

4.  Уређење школског дворишта. 

5.  Наставити активности у циљу квалитетније професионалне оријентације ученика. 

6. Спроводити надаље програм донаторства. 

7. Перманентно стручно усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадника. 

 

 

 

 

 

 

 

Умка,  12.9.2019.                                               Председник  Школског одбора 

 

                                                                                 ______________________________ 

 

 


