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На основу чл. 119 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. 
гласник РС’’, бр. 88/2017, 27/2018- др. закон, 10/2019, 27/2018- др. закон и 6/2020) 
и члана 46. Статута Школе за основно и средње образовање са домом ,,Свети 
Сава’’ Умка, Школски одброр на седници одржаној                     године донео је 
 
 
 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ  

 

2020/2021. ГОДИНУ 

 

I УВОД 
 

1.1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 

На основу законских одредби и одлука одговарајућих органа и институција, 

закључцима стручних органа школе и рада тима за израду Годишњег извештаја 

рада за школску 2020/2021. годину, предложен је текст извештаја који је 

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

 

II ОСНОВНЕ СМЕРНИЦЕ И ЦИЉЕВИ 

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

III УСЛОВИ РАДА 
 

Школска 2020/2021. година је завршена са 151 учеником. Кадровска структура је 
била задовољавајућа.  
У Школи за основно и средње образовање са домом "Свети Сава" запослено је 40 
наставника са високом стручном спремом, 2 наставника са вишом, 1 са петим 
степеном стручне спреме, као и 15 васпитача са високом стручном спремом. У 
школи је запослено и 5 стручних сарадника, 4 са високом стручном спремом и 1 са 
вишом стручном спремом и 3 индивидуална наставника, 6 мeдицинских сестара за 
превентивну здравствену заштиту и негу, секретар установе, управник дома, 
координатор финансијских и рачуноводствених послова, 2 финансијско–
административна сарадника и економиста у ученичком стандарду. Такође је у 
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школи запослен 1 нутрициониста, 3 кувара, помоћни кувар, 2 домара, 2 радника за 
одржавање одеће и 8 радника за одржавање хигијене.  
Школа има 20 учионица (11 у 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, индивидуалног наставника превентивно-
корективних вежби и игара, 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 редовно 
функционалности за нормалан живот и рад.  
 

 

3.1. ОБЈЕКТИ ЗА НАСТАВНИ РАД 
 
Структура школског и простора дома ученика у школској 2020/2021. години: 
 

Учионице 20 

Сала за физичко васпитање 1 

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

6 

Кабинет  психолога школе 1 

Кабинет  социјалног радника 1 

Кабинет  индивидуалног наставника превентивно-корективних 
вежби и игара и реедукатора психомоторике 

1 

Кабинет  логопеда 1 

Музички кабинет 1 

Кабинет  информатике 1 

Кабинет директора 1 

Наставничка канцеларија и библиотека 1 

Административни блок (канцеларије) 2 

Амбуланта опште намене 1 

Кухиња 1 

Трпезарија 1 

Спаваонице 12 

Просторије за дежурне васпитаче 2 

Играоница 1 

Ликовни кабинет 1 

Радионица за керамику 1 
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3.2. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 
 
Школа почиње школску 2020/2021. годину са постојећим наставним кадром.- 

 
 

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА НАСТАВНОГ И ОСТАЛОГ ОСОБЉА 

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

1. Директор установе у посебним условима  1       

2. 
Помоћник директора установе у 
посебним условима 

 1       

3. 
Стручни сарадник психолог  у посебним 
условима 

 1       

4. 
Стручни сарадник социјални радник у 
посебним условима 

  1      

5. 
Стручни сараник логопед у посебним 
условима 

 1       

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

 3       

7. Секретар установе у посебним условима  1       

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

 40 2 1     

9. 
Стручни сарадник библиотекар у 
посебним условима 

 1       

10. 
Организатор практичне наставе у 
посебним условима 

 0,8       

11. 
Сарадник за израду дидактичког 
материјала у посебним условима 

 1       

12. Координатор ФООО  0,5       

13. Управник  Дома у посебним условима  1       

14. 
Организатор програма попуне 
капацитета 

 1       

15. 
Дефектолог/наставник у посебним 
условима 

 14 1      

16. Медицинска сестра у посебним условима     6    

17. Шеф рачуноводства   1      

18. 
Референт за финансијско-
рачуновоствене послове 

    1    

19. Технички секретар у посебним условима     1    

21. Возач Б категорије     1    

22. Кувар/посластичар у посебним условима     1 2   

23. Помоћни кувар у посебним условима       1  
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24. 
Домар/мајстор одржавања у посебним 
условима 

    1 1   

25. 
Радник за одржавања одеће у посебним 
условима 

      2  

26. 
Радник за одржавање хигијене – 
чистачица  

       7,7 

27. Нутрициониста   1      

28. Економ     1    

 
 

IV ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
ШКОЛЕ 

 
4.1. ОПШТА ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

 
Школска година је започела са 8 одељења у основној школи (први и други разред 
комбиновано одељење, трећи и четврти разред комбиновано одељење, једно 
петог, једно шестог, два одељења седмог разреда и два одељења осмог разреда). 
У средњој школи на почетку школске године формирано је 13 одељења. На 
почетку школске 2020/21. године формирана су и четири одељења функционалног 
основног образовања одраслих (ФООО). 
На основу дописа МПНТР као и стручних упутстава за организацију и реализацију 
образовно - васпитног рада у основној и средњој школи, ближе је уређено питање 
организације и спровођење образовно - васпитног рада у условима који захтевају 
примену низа превентивних и заштитних мера у борби против вируса Ковид-19. 
Организација рада школе је била по комбинованом моделу у складу са 
специфичностима ученика. 
У периоду од 30.11.2020. до 18.12.2020. године настава се реализовала на 
даљину, као и у периоду од 08.03.2021. до 18.04.2021. године при чему је дошло и 
до измене школског календара за наставну 2020/2021.годину. Када се настава 
одвијала на даљину интензивирана је сарадња са родитељима/другим законским 
заступницима, стручним тимом Установе за децу и младе Сремчица и стручним 
тимом за заштиту одојчади деце и омладине Звечанска. Ученицима су 
достављани материјали прилагођени датој ситуацији, такође је био доступан и 
сајт школе где су могли да прате наставне садржаје како из општеобразовних 
предмета тако и из стручних предмета и практичне наставе свих подручја рада, 
као и канали РТС-а. У оваквим отежаним околностима била је присутна велика 
посвећеност наставника у прилагођавању наставних садржаја а и 
заинтересованост ученика да те наставне саджаје и усвоје.  
Интернат је почео са радом 10.05.2021. године. 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.  
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Рад суботом и недељом је организован по принципу дежурства са по два 
дефектолога и једном медицинском сестром.  
Завршни разреди су са наставом завршили 01.06.2021.године, а остали разреди 
22.6.2021.године.  
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) 
 
У току школске 2020/2021. године, пригодним програмима, пре свега школским 
изложбама, обележени су: Дечја недеља, Дан просветних радника, Нова 2021. 
година, Дан школе и школска слава Свети Сава, Дан жена у складу са упутствима 
Кризног Штаба. Матурско вече ученика завршних разреда основне и средње 
школе и образовања одраслих због епидемиолошке ситуације није одржано. 
 
 

 

4.2. БРОЈНО СТАЊЕ И УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 
2020/2021. ГОДИНЕ 

 

 
4.2.1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

 

Разред Број одељења Број ученика 

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

V 1 5 

VI 1 5 

VII 2 9 

VIII 2 9 

Укупно: 8 37 
 

4.2.2. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 
 

Разред Број одељења Број ученика 

I 6 44 

II 5 33 

III 2 14 

Укупно: 13 91 
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4.2.3. БРОЈНО СТАЊЕ ПОЛАЗНИКА ФООО 

    

Разред Број одељења Број ученика 

VI 1 6 

VII 3 17 

Укупно: 4 23 
 
 

4.2.4. УСПЕХ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  
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I 
3 / / / / / / / / / / / / 

II 
2 / / 1 50 1 50 / / / / / / 

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

IV 2 1 50 1 50 / / / / / / / / 

V 5 2 40 2 40 / / 1 20 / / / / 

VI 5 2 40 2 40 1 20 / / / / / / 

VII 9 6 66,66 / / 3 33.33 / / / / / / 

VIII 9 2 22,22 7 77,77 / / / / / / / / 

II-VIII 34 15 44,12 13 38,24 5 14,7 1 2,94 / / / / 

 
 

4.2.5. УСПЕХ УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ  
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I1 
6 5 83,33 1 16,67 / / / / / / / / 

I2 
6 1 16,66 3 50 2 33,33 / / / / / / 
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I3 6 4 66,67 1 16,66 1 16,66 / / / / / / 

I4 11 / / 2 18,18 9 81,82 / / / / / / 

I5 6 4 66,67 / / 2 33,33 / / / / / / 

I6 9 / / 2 22,22 7 77,78 / / / / / / 

II1 6 5 83,3 1 16,66 / / / / / / / / 

II2 6 3 50 3 50 / / / / / / / / 

II3 6 2 50 4 40 / / / / / / / / 

II4 6 / / 6 100 / / / / / / / / 

II5 9 3 33,33 2 22,22 4 44,44 / / / / / / 

III1 5 4 80 1 20 / / / / / / / / 

III2 9 5 55,55 3 33,33 1 11,11 / / / / / / 

I - III 91 36 39,9 29 32 26 28 / / / / / / 

  
4.2.6. УСПЕХ УЧЕНИКА ФООО 
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VII 6 2 
33,
33 

4 
66,6

6 
- - - - - - - - 

VIII1 5 3 60 2 40 - - - - - - - - 

VIII2 6 1 33,
33 

4 66,6
6 

- - - - - - - - 

VIII3 6 1 16,
66 

1 16,6
6 

2 33,33 2 33,
33 

- - - - 

Укупно: 23 8 34,
78 

11 47,8
2 

2 8,70 2 8,7
0 

- - - - 
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4.3. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАВРШНИХ ИСПИТА У 
ОСНОВНОМ И СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ 

 
● ЗАВРШНИ ИСПИТИ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ 

-завршни испит за ученике на крају 8. разреда основног образовања и 
васпитања 

Припреме за полагање завршног испита ученика осмог разреда за упис у први 
разред средње школе су реализоване у складу са Правилником о календару 
образовно-васпитног рада у основној школи за школску 2020/2021. годину и 
стручним упутствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја које 
организује и спроводи завршни испит. 

Завршни испит је полагало девет ученика  који завршавају осми разред основног 

образовања и васпитања у јунском року.На завршном испиту се проверава знање 

из српског језика, математике и комбинованог теста из природно-научних и 

друштвено-научних предмета (биологија, географија, историја, физика и хемија), 

решавањем задатака у писаној форми. 

Сви ученици се образују по ИОП-у 2.  Завршни испит ученици су полагали у 

складу са својим моторичким и чулним могућностима, односно условима које 

захтева одређена врста инвалидитета у складу са ИОП-ом 2. 

Од укупног броја 3 ученика осмог разреда је из Установе за децу и 

младе,,Сремчица“ и корисници су домског смештаја у установи затвореног типа из  

области социјалне заштите. Полагање завршног испита је организовано у 

простору ове установе (због прописаних мера које се примењују у установама 

социјалне заштите у условима актуелне епидемиолошке ситуације). 

Школски тимови су према измењеним стандардима,  припремили посебне тестове 

знања за ученике у складу са ИОП-ом 2. Тестови су достављани Установи и после 

попуњавања од стране ученика, а уз  подршку васпитача, преузети уз 

одговарајућу процедуру  констатовања записником. 

За 6 ученика  реализовано је тестирање  у просторијама школе уз неопходне мере 

безбедности.За све ученике је обезбеђена подршка  при полагању завршног 

испита у зависности од њихових потреба. 

Тестирање из српског језика је одржано 23. 06. 2021. године, тест из математике 

24. 06.2021. године и комбиновани тест 25. 06. 2021. године. 

Одељењске старешине и Стручни тим школе су редовно обављали комуникацију 

са родитељима/др. законским заступницима у вези завршног испита, а у најбољем 

интересу ученика. 

 Ученици су уписали жељена занимања у складу са својим могућностима. 

-завршни испит за полазнике трећег циклуса програма функционалног 
основног образовања одраслих 
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Активности у вези са завршним испитом полазника ФООО, реализоване су према 
календару активности МПНТР. Школа је припремила акциони план за 
планирање,организовање и спровођење ЗИ за укупно 17 полазника који 
завршавају основно образовање у овој школској години. 

Од укупног броја 16 полазника  је из Установе за децу и младе,,Сремчица“ и 

корисници су домског смештаја у установи затвореног типа из области социјалне 

заштите.Полагање завршног испита је организовано у простору ове установе( због 

прописаних мера које се примењују у установама социјалне заштите у условима 

актуелне епидемиолошке ситуације). 

За једну полазницу ФООО која  је из унутрашности Србије и на породиљском 

одсуству дата је могућност онлајн прослеђивања теста по ИОП-у2. 

Сви полазници се образују по ИОП-у2.  Завршни испит полазници су полагали у 

складу са својим моторичким и чулним могућностима , односно условима које 

захтева одређена врста инвалидитета у складу са ИОП-ом 2. 

Школски тимови су према измењеним стандардима, припремили посебне тестове 

знања за  полазнике у складу са ИОП-ом 2. Тестови су достављани Установи и 

после попуњавања од стране полазника , а уз  подршку васпитача, преузети уз 

одговарајућу процедуру  констатовања записником. 

Полазници трећег циклуса програма функционалног основног образовања 

одраслих су у четвртак 25.06.2021.године,полагали завршни испит решавањем 

једног теста који  садржи задатке из предмета Српски језик,  Математика и из 

Биологије, Географије, Историје, Физике и Хемије, као и опште компетенције, 

заједничке за поједине природне и друштвене науке. 

● ЗАВРШНИ ИСПИТ У СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ 

Ученици завршних разреда средњег образовања и васпитања су у јунском 
испитном року полагали завршни испит у складу са њиховим моторичким и чулним 
могућностима односно условима које захтева одрећена врста инвалидитета.  
Завршни испит је полагало 29 ученика  који су завршили средње образовање и 
васпитање за образовни профил за који су се школовали. 

Сви ученици су похађали наставу по ИОП-у 2. Организована је припремна настава 
за ученике који полажу ЗИ. Школски тимови су према измењеним стандардима,    
припремили листе садржаја за ЗИ по подручјима рада у складу са ИОП-ом 2. 

Од укупног броја 13 ученика је из Установе за децу и младе ,,Сремчица“ и 
корисници су домског смештаја у установи затвореног типа из области социјалне 
заштите. Полагање завршног испита је организовано у простору ове установе 
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(због прописаних мера које се примењују у установама социјалне заштите) уз 
подршку васпитача. 

За 16 ученика реализован је ЗИ у школи у просторима где се налазе радна места 
и услови за реализацију ЗИ. 

Завршни испит полагало је: 

● 6 ученика подручја рада Хемија, неметали и графичарство, образовни 
профил-ситоштампар и завршни испит положило са следећим успехом: 1 
одличан, 3 врло добра и 2 добра 

● 9 ученика подручја рада Пољопривреда, производња и прерада хране, 
образовни профил цвећар-вртлар, свих 9 ученика завршни испит положило 
са одличним успехом 

● 5 ученика подручја рада Машинство и обрада метала, образовни профил-
бравар, завршни испит 4 ученика положило са одличним и један са врло 
добрим успехом 

● 9 ученица подручја рада Текстилство и кожарство, образовни профил-
конфекцијски шивач, завршни испит 4 ученице положиле са одличним 
успехом, 4 ученице са врло добрим успехом и једна са добрим. 

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 
допринели успешној реализацији завршних испита. 
 

 
Помоћник директора: 

Валентина Радуловић 
 

  
 

4.4. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ НАСТАВНИКА ИНДИВИДУАЛНЕ 
НАСТАВЕ И САРАДНИКА 

 
 

4.4.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЛОГОПЕДА 
 
Школске 2020/21.године логопедским третманом обухваћено је осам логопата I – 
IV разреда. Логопедски рад се одвијао индивидуално у складу са свим 
препорукама и мерама о спречавању ширења вируса КОВИД 19, а у зависности 
од врсте говорних поремећаја, као и од календарског или менталног узраста, или 
од интелектуалних способности. 
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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. 
Преласком на онлајн наставу крајем новембра и скраћивањем првог 
квалификационог циклуса, одлазак на распут средином децембра, наметнуо је нов 
начин рада са ученицима, а који се остваривао преко разредних старешина, као 
добијање  повратних информација о оствареним задацима. 

дипл. дефектолог-логопед: 
Саша Миљевић 

 
 

4.4.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РЕЕДУКАTОРА ПСИХОМОТОРИКЕ 
 

На почетку школске године, након прикупљања анамнестичких података и 
тестирања сваког ученика, направљен је распоред рада реедукатора 
психомоторике. Сваки ученик је обухваћен активностима реедукације два пута 
недељно у трајању од 30-45 минута, некада и краће у зависности од тренутног 
психо-здравственог стања ученика. Вежбе су рађене индивидуално. 
Предвиђен план и програм рада је испуњен у складу са могућностима ученика, а 
исти је обухватао: 

•      Вежбе за доживљај телесне целовитости 
•      Вежбе за уједначавање тонуса и осамостаљивање покрета 
•      Вежбе за контролу импулсивности 
• Вежбе за сузбијање неадаптибилних облика понашања (вежбе       
релаксације, ритмичке вежбе и радна окупација) 
•      Вежбе чула и корективне гимнастике 
•      Вежбе фине моторике 
•      Вежбе за кориговање дисграфије и дислексије 

У току школске године вођена је педагошка документација за свако дете понаособ, 
а која је између осталог обухватала и евалуације о постигнућима ученика на 
полугодишту и на крају школске године. 
Сви ученици су били долазећи без обзира на епидемиолошку ситуацију. 
 
 

                       Стручни сарадник, реедукатор психомоторике: 
                                                                                      Милан Мирић 
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4.4.3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНДИВИДУАЛНОГ НАСТАВНИКА 
ПРЕВЕНТИВНО-КОРЕКТИВНИХ ГОВОРНО ЈЕЗИЧКИХ ВЕЖБИ 

 

Планиране активности су реализоване у складу са епидимиолошком ситуацијом и 
уз поштовање свих препоручених мера а у складу са индивидуалним 
капацитетима и способностима ученика, често је ускраћена повратна информација 
о реализацији предложених активности. 

СЕПТЕМБАР 
● Реализовано је иницијално говорно језичко тестирање ученика првог 

разреда, као и нових ученика у нижим разредима основне школе уз 
поштовање свих епидемиолошких мера. 

● Одржан је састанак са разредним старешинама и групним васпитачима у 
вези планирања и организовања индивидуалног рада за ученике основне 
школе који су у школи и за ученике који прате наставу на даљину.  

ОКТОБАР 
● На основу дијагностичких тестова и скала за говорно језичку процену, 

направљен је план индивидуалних превентивно–корективних вежби. 
● Формирани су  досијеи ученика, као и евалуација говорно језичког развоја 

ученика који су били раније  укључени у индивидуалне вежбе. 
● Тимским радом је остварена добра комуникација и координација наставника 

разредне наставе и васпитача у поступку рада, као и у очувању здравља 
ученика и наставника. 

● Оствaрен је непосредни корективно-стимулативни логопедски рад уз 
поштовање свих мера препоручених од Министарства просвете и кризног 
штаба. 

● Реализовано је стручно усавршавање преко онлајн апликација на различите 
теме. 

НОВЕМБАР 
● Реализоване су индивидуалне и групне превентивно-корективне логопедске 

вежбе, као и праћење говорно језичког развоја ученика уз поштовање свих 
хигијенских мера против епидемије. 

● Остварена је сарадња са разредним старешинама и групним васпитачима у 
складу са потребама ученика који прате наставу на даљину и ученика који 
су у непосредном раду. 

● Присуство седницама разредних и наставничких већа са извештајима. 
● Педагошка документација ученика уредно вођена.    

ДЕЦЕМБАР 
● Реализована настава на даљину због погоршане епидемиолошке ситуације. 
● Остварена комуникација са разредним старешинама, посредно и са 

родитељима како би се што боље спровеле и усвојиле планиране 
активности и вежбе. 

● Школски распуст померен и почео 21.12.2021.године 
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● Присуство наставничким и одељенским већима, као и тимовима са 
извештајима поводом завршетка првог полугодишта.  

ЈАНУАР/ФЕБРУАР 
● Родитељи упознати и саветовани око наставака рада и повратак деце у 

школу после распуста. 
● Реализоване стимулативно-корективне говорно језичке вежбе, кроз 

индивидуални и групни рад уз поштовање свих препорука за спречавање 
ширења пандемије 

● Остварено је праћење ученика у току наставних активности као и васпитних 
активности.  

МАРТ 
● Реализоване су индивидуалне и групне превентивно-корективне логопедске 

вежбе, уз поштовање препорука и хигијенских мера. Због погоршане 
епидемиолошке ситуације средином месеца прелазимо на наставу на 
даљину и у договору са разредним старешинама ученицима прослеђени 
задаци и активности.. 

АПРИЛ 
● Онлајн настава настављена све до половине априла, када се поново 

враћамо на непосредни рад. 
● Реализоване стимулативно-корективне говорно језичке вежбе, кроз 

индивидуални и групни рад уз поштовање свих препорука за спречавање 
ширења пандемије 

● Присуство одењенском већу и тимовима са извештајима.  

МАЈ 
● Реализоване стимулативно-корективне говорно језичке вежбе, кроз 

индивидуални и групни рад уз поштовање свих препорука за спречавање 
ширења пандемије са ученицима који су присутни и у школи, као и са 
ученицима који прате наставу на даљину.  

 ЈУН 
● Оставарен је непосредни корективно-стимулативни логопедски рад уз 

поштовање свих мера препоручених од Министарства просвете и кризног 
штаба. 

● Остварено је праћење и евалуација  ученика у на крају школске године за 
ученике који су у непосредној настави и ученика који прате наставу на 
даљину. 

● Присуство наставничким и одељенским већима, као и тимовима са 
извештајима поводом завршетка другог полугодишта. 

● Школска година продужена по одлуци Министарства просвете Републике 
Србије и завршена је 22.06.2021. године. 

                                                      дипл.дефектолог-логопед: 
Зорица Дрндаревић Делић 
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4.4.4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САРАДНИКА ЗА ИЗРАДУ ДИДАКТИЧКИХ 
СРЕДСТАВА И ПОМАГАЛА ЗА ДЕЦУ СА СЕНЗОМОТОРИЧКИМ 

СМЕТЊАМА 
 

У току школске 2020/2021.године рад Сарадника за израду дидактичких средстава 
и помагала за децу са сензомоторичким сметњама реализовао се кроз следеће 
активности: 

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

● Пружена је техничко-саветодавна подршка у изради дидактичког 
материјала, наставних листића, радних свесака у непосредној настави и 
асистенција у реализацији истих као и припрема и штампање материјала за 
ученике који прате наставу на даљину. 

● Рађена су дидактичка средства и прилагођавана постојећа по потреби 
наставника за ученике у школи и за ученике који прате наставу на даљину. 

●  Урађене су бројне презентације у Powerpoint формату за различите 
предмете и постављене на сајт и групу за дидактички материјал школе. 

● Свакодневно праћење сајтова и прикупљање различитог дидактичког 
материјала и идеја и постављање на групу за дидактички материјал школе 
како би у сваком моменту били доступни наставницима школе. 

● Израђени су плакати за потребе уређења хола и ходника школе као и 
учионица. 

● Организована је радионица за израду дидактичких средстава и украсних 
предмета са ученицима: у периодима када је настава извођена непосредно. 

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

● По утврђеној динамици и потреби узето је учешће у раду тимова и органа 
установе. 

● Вођена је евиденција о услугама на месечном и дневном нивоу. 
● Праћене су савремене тенденције у свету у овој области. 
● Праћена су достигнућа у области асистивне технологије. 
● Праћени су вебинари који су имали теме везане за израду дидактичког 

материјала и обуке за коришћење савремених технологија за израду 
материјала. 

 
дипл. дефектолог: 

Светлана Ђорђевић 
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V ОСТВАРИВАЊЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 
 

 

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

1. ДРАМСКО-РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА 
2. РАДНО-СТВАРАЛАЧКА СЕКЦИЈА - обухвата активности у текстилној и 

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

шах 
5. ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА И УРЕЂЕЊЕ ДВОРИШТА 

 
 

5.1.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРАМСКО-РЕЦИТАТОРСКЕ СЕКЦИЈЕ 
 
Због пандемије вируса КОВИД -19, рад Драмско-рецитаторске секције одвијао се 
слањем материјала члановима секције. Сваког месеца слати су видео снимци 
позоришних и луткарских представа, филмова и приредби одржаних у школи. 
Пролазећи кроз ове садржаје, чланови секције износили су своја запажања о 
предствама, глумачким извођењима, костимима, сценографији, музици. 
У септембру 2020. ученици су били у прилици да погледају матурску представу 
под називом „Детињство и другарство“ одржану у нашој школи у којој су 
учествовали матуранти школске 2018/19. године. 
У октобру 2020. ученицима је послат видео снимак луткарске представе „Пут око 
света“ са платформе Youtube изведене у Позоришту лутака „Пинокио“. Представа 
води децу на музичко-фолклорно путовање кроз 14 држава на 4 континента: 
Европа, Азија, Америка и Африка, кроз веселе ноте и препознатљиве мелодије, 36 
лутака пролазе кроз различите културе и цивилизације. 
У новембру 2020. ученици су гледали мјузикл „Алиса у земљи чуда“ са званичног 
Youtube канала културно-уметничког програма РТС-а. Инклузивну представу 
изводе двадесет два детета са сметњама у развоју и уз помоћ браће и сестара 
чине ансамбл од тридесет пет учесника узраста од 6-16 година, окупљених при 
Удружењу за афирмацију дечјег стваралаштва ,,Свитац’’. 
У децембру 2020. ученици су у духу предстојећих празника били у прилици да 
погледају представу „Писмо Деда Мразу“ са званичног Youtube канала културно- 
уметничког програма РТС-а. Ово је новогодишња играна ТВ драма за децу, у којој 
бајковитост новогодишње чаролије мења живот породице. 
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У јануару 2021. ученицима је поводом предстојећег Дана школе и школске славе 
„Свети Сава“ послат видео представе „Свети Сава и сељак без среће“ одржане у 
нашој школи 2019. у оквиру светосавске приредбе. 
У фебруару 2021. ученици су гледали филм „Лајање на звезде“. Прилагођен је 
свим узрастима и описује догодовштине матураната које су свакоме блиске. 
У марту 2021. ученицима је послат видео представе „Добра срца“ са платформе 
Youtube. Тема представе је грађанска одговорност: шта можемо урадити када 
пронађемо напуштене псиће? Можемо ли им помоћи? Како? 
У априлу 2021. ученици су имали прилику да одгледају представу „Госпођа 
министарка“ са званичног Youtube канала позоришта „Бора Станковић“ у Врању. 
Ову комедију која на смешан начин приказује друштво је написао Бранислав 
Нушић, наш познати књижевник, писац романа, драма и комедиограф. 
С обзиром да је 10. маја 2021. почео са радом Дом ученика, тог месеца и у јуну са 
члановима секције организовано је уређивање костима, сценографија као и 
простора секције. 
 

Координатор: 
Наташа Галић 

 
 

5.1.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РАДНО-СТВАРАЛАЧКЕ СЕКЦИЈЕ 
 
Услед неповољне епидемиолошке ситуације током 2020/2021. године, план и 
програм активности секције није у потпуности реализован. 
Ученици који су пратили наставу на даљину су били мотивисани да у кућним 
условима наставе да развијају креативност и манипулативну спретност. Ученици 
су замољени да своје радове фотографишу и пошаљу слике разредним 
старешинама, а што су поједини ученици и чинили. 
Са ученицима који су наставу пратили у школи, када су услови дозвољавали, 
најчешће је прављен накит (низањем перли, везивањем најлона и сл.) 
 

Координатор: 
Дијана Пудар 

 
 

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

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

способности. 

Обрадом композиција различитих садржаја - уметничке, народне и дечје музике, 

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

развијању певања у групи. 

У току школске 2020/2021. године, због пандемије, певање је сведено на 

неопходни минимум, при чему су се користила друга расположива средства и 
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наставне методе које су у датом тренутку биле могуће. Рад се одвијао кроз 

комбиновану наставу -  индивидуално, као и у групама, непосредно са ученицима 

који су били у школи. На почетку је урађено перцептивно испитивање ритмичких 

способности у музичком контексту, путем Ревесовог теста ритма. 

Хором су били обухваћени ученици старијих разреда основне школе, као и 

ученици средње школе. Наставу хора је похађало 14 ученика, претходно 

одабраних у зависности од афинитета, мотивације и поседовања неопходних 

елементарних музичких способности. 

Током школске 2020/2021. 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“. 

  

Ритмичко - фолклорни део секције - услед епидемије Корона вируса, активности 

ритмичко - фолклорне секције реализоване су непосредним путем са ученицима 

који су долазили на наставу, а електронским путем и путем друштвених мрежа са 

ученицима који су услед епидемије били спречени да долазе на наставу. 

Ученицима су на месечном нивоу слати видео материјали и након њиховог 

гледања, са ученицима је дискутовано о садржају снимака као и обичајима и 

традицији крајева који су били обухваћени видеом. 

У склопу фолклорног дела секције, ученицима су послати следећи материјали: 

1.    КУД Типопластика- Игре и песме са планине Рудник 

 (https://www.youtube.com/watch?v=i4H5MyB9ej8) 

2.    Народне ношње Рашке 

(https://www.youtube.com/watch?v=KzFbIypuY4s&t=28s) 

3.    КУД Коло- Шопске игре 

 (https://www.youtube.com/watch?v=GWLtRl6jDjw) 

4.    КУД Крсманац- Буњевачке игре 

(https://www.youtube.com/watch?v=kwqNc6lpD5k) 

5.    ФА Ђидо- Игре из Мачве 

(https://www.youtube.com/watch?v=hAhE7HVDXug) 

Овакав вид рада прекинут је 10. маја 2021. године када су се ученици вратили у 

интернат, те је рад секције реализован непосредним путем са свим ученицима. 

Координатор: 
Сузана Марић 

https://www.youtube.com/watch?v=i4H5MyB9ej8
https://www.youtube.com/watch?v=KzFbIypuY4s&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=GWLtRl6jDjw
https://www.youtube.com/watch?v=kwqNc6lpD5k
https://www.youtube.com/watch?v=hAhE7HVDXug
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5.1.4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНЕ СЕКЦИЈЕ 

 
Због специфичне епидемиолошке ситуације у вези са пандемијом корона вируса у 
школској 2020/21. години велики део планираних активности спортске секције није 
реализован. Смањен број ученика у школи, немогућност да се организују часови 
секције за колективне спортове, резултирало је редукцијом предвиђених садржаја. 
Школска регионална такмичења нису одржавана све до јуна 2021. године, а 
Републичка школска такмичења ове године нису одржана. 
Сарадња са спортским клубом Сингидунум за особе са сметњама у развоју 
настављена је и ове школске године, и у оквиру те сарадње ученици наше школе 
учествовали су на такмичењима, камповима и припремама Специјалне 
Олимпијаде Србије. 
Јесењи камп Специјалне Олимпијаде Србије одржан је од 24.-28.09.2020. год. у 
Крагујевцу, где су селектирани спортисти за Зимске Олимпијске игре 2022. године 
у Русији. Ученици наше школе Марија и Зорица Стаменковић учествовале су на 
овом кампу и селектиране за ово велико такмичење. 
У сарадњи са спортским клубом Сингидунум и локалном заједницом ученици наше 
школе учествовали су на Националним играма Специјалне Олимпијаде Србије 
одржаним у Крагујевцу од 29.10.-01.11.2020. годоне. 
Уценица Зорица Стаменковић освојила је 2 златне медаље у атлетици; у трчању 
на 50 м и скоку у даљ. Ученица Марија Стаменковић освојила је 4. место у бацању 
кугле. На такмичењу у својству тренера учествовале су и Анђелка Бранковић 
наставник физичког васпитања и Александра Слијепчевић дефектолог. 
Зимски припремни камп Специјалне Олимпијаде Србије за Зимске Олимпијске 
игре 2022. године у Русији, одржан је од 13-19.12.2020. на Копаонику. 
Ученици Милош Богојевић, Марија и Зорица Стаменковић у пратњи наставника 
Анђелке Бранковић и Александре Слијепчевић били су учесници овог кампа. На 
кампу су издиференциране дисциплине за спортисте и приступило се припремама 
у складу са тим. Марија Стаменковић ће се такмичити у нордијском трчању, а 
Зорица Стаменковић и Милош Богојевић у алпском скијању, слалому и 
велеслалому. 
Други део припрема за Зимске Олимпијске игре Специјалне Олимпијаде Србије 
одржан је од 21.-25.03.2021. год. Настављен је рад на усавршавању технике и 
кондиционим припремама. Селектирани спортисти и ученици наше школе Милош 
Богојевић, Марија и Зорица Стаменковић у пратњи тренера Анђелке Бранковић и 
Александре Слијепчевић учествовали су на овом кампу. 
Државно првенство Специјалне Олимпијаде Србије у боћању одржано је 
10.04.2021. године у Врању. У мешовитој екипи учествовали су Сара Живковић и 
Зоран Стаменковић и освојили 3. место. 
Националне игре Специјалне Олимпијаде Србије, највеће национално такмичење 
у години, одржано је у Зрењанину од 03.06. до 06.06.2021. године. У конкуренцији 
6 спортова уценици наше школе освојили су следеће резултате: 
Зорица Стаменковић бронза у скоку у даљ, Марија и Зорица Стаменковић сребрну 
медаљу у инклузивној одбојкашкој екипи, Зоран Стаменковић 4. место у мушкој 
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одбојкашкој екипи. Ученици су били у пратњи тренера и наставника Анђелке 
Бранковић и Александре Слијепчевић. 

Координатор:  
Анђелка Бранковић 

 
 

5.1.5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЕКОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ И ЕКО-ШКОЛСКИМ 
АКТИВНОСТИМА 

 
 
Рад еколошке секције је уско повезан са програмом рада Еко-школе, стога су 
годишњи извештаји дати обједињено. Обележавање екошколских дана, 
радионице, излети, учествовање у акцијама, на нивоу републике, града и у 
локалној заједници, учешће на конкурсима са еколошким темама; све су то 
активности које покреће Међународни програм Еко-школа, у коме наша школа 
активно учествује кроз рад еколошке секције и рад еко-патроле. 
Ученици и наставници који носе ову секцију, су ове школске 2020/21. године, због 
актуелне епидемиолошке ситуације, остваривали план у отежаним условима. Као 
и добар део наставе, тако је и секцијски рад обављан на даљину. 
Годишњим планом секције је предвиђено да се највећи део активности одвија 
изван оквира школе и на отвореном уз учешће већег броја ученика. Предвиђен је 
и радионичарски рад који подразумева окупљање у затвореном простору. 
Због прописаних мера везаних за пандемију, ниједна од ових активности није 
могла бити изведена. Уместо планираних активности, ученицима који су чланови 
еколошке секције, слати су материјали (сликовни и текстуални) како би имали 
прилике да остану у току са радом секције. Одзив ученика је био слаб, што није 
необично с обзиром на чињеницу да је профилу ученика наше школе далеко 
примеренији рад у директном контакту са наставницима и садржајима који им се 
нуде, него рад на даљину. 
 

Координатор: 
Александра Бечеи  

 
 

5.2. ИЗВЕШТАЈ О ВАННАСТАВНИМ АКТИВНОСТИМА И ИЗЛЕТИМА 
У САРАДЊИ СА УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ 

 

Услед неповољне епидемиолошке ситуације током 2020/2021. године, план и 
програм активности секције није реализован. 
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5.3. ИЗВЕШТАЈ О УЧЕНИЧКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
 

5.3.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДЕЧЈЕГ САВЕЗА 
 
Током септембра 2020. године планирани су и реализовани различити садржаји 
који су имали за циљ међусобно упознавање и зближавање деце, узајамну помоћ 
и солидарност. Ученици су упознали нове ученике, организовани су сусрети и 
дружења ученика различитих разреда. 
Током октобра обележена је Дечија недеља и свечани пријем првака у Дечији 
савез. 
У складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом, организују се радионице кроз 
које деца добијају подршку за развој свести о чувању здравља и одржавању 
хигијене. 
Кроз активности Еколошке секције, као и у сарадњи свих наставника и васпитача 
реализоване су активности у циљу развоја еколошке свести, као и формирању 
правилног односа према природној и друштвеној средини. 
Планирана традиционална Дечија олимпијада није реализована ове године за 
ученике наше школе, обзиром на епидемиолошку ситуацију и прописане 
протоколе поступања у Дому ученика школе. 

  
5.3.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 
У току школске 2020/2021. године Ученички парламент се састајао по потреби због 
проглашења ванредног стања на територији Републике Србије. Разлог је 
пандемија вируса КОВИД-19. Конструктивно је 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 и дома 
• 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 Сремчевић 
Дејан (III/1), за заменика и записничара Стаменковић Марија (III/2). Ученици су 
упознати са основним одредбама Пословника о раду Ученичког парламента. 
Изабрана су два представника Ученичког парламента који ће учествовати у раду 
Школског одбора. То су Сремчевић Дејан (III/1) и Стаменковић Марија (III/2). 
Усвојен је договор о раду Ученичког парламента у школској 2020/21. години. 
Чланови Парламента су се упознали са новим ученицима који су топло 
прихваћени уз обећање да ће им бити пружена подршка и помоћ око сналажења и 
прилагођавања на услове школе и дома. 
Установљен је и утврђен режим дневних активности у школи. Посебна пажња је 
скренута на оржавање чистоће и уредности због епидемиолошке ситуације. 
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Чланови Парламента подсећају све ученике у својим одељењима да су обавезни 
да редовно одржавају хигијену руку и носе маске у просторијама школе. 
Заједничким активностима ученика и запослених у школи, већ низ година 
спроводи се организовано уређење школског дворишта са циљем оспособљавања 
ученика и развијањем еколошке свести о неговању и одржавању чисте и уредне 
околине школе. 

 
ОКТОБАР 
Поводом Дечије недеље сви чланови Парламента су добили примерак 
Дечијихправа и обавеза који ће представити у својим одељењима. Након 
разговора о дечијим правима и обавезама разговарало се о дискриминацији, шта 
значи и како је препознати. 
Члановима Ученичког парламента је представљен чланак „Рециклажа у школама“ 
како би свако у свом разреду објаснио осталим ученицима важност рециклирања, 
скупљања отпада, штедње воде и енергије. Чланови Парламента су се 
договорили да ће подстицати остале ученике да редовно одлазе на часове. 
Образовање је важно, а редовним похађањем наставе се постижу најбољи могући 
резултати у школовању и оспособљавању за рад и будући посао. Одласком 
редовно на наставу и праксу, учење постаје лакше и ученик успоставља и 
одржава пријатељства с другим ученицима. 
 
НОВЕМБАР 
Месец новембар је према међународном и националном календару здравља 
посвећен борби против болести зависности. Представљен је програм превенције 
пушења специјално припремљен за децу школског узраста који ће помоћи 
ученицима да избегну нежељене последице по здравље које пушење цигарета 
носи са собом. 
Разговарало се о помоћи млађим ученицима у виду о давања позитивног примера 
у владању, правилима понашања, бризи о хигијени, личном изгледу од стране 
старијих ученика. 

 
ДЕЦЕМБАР 
Чланови Парламента обавештени су да је Влада Републике Србије усвојила нове 
мере за сузбијање епидемије изазване вирусом корона које се односе на ученике 
основних и средњих школа. У периоду од 30. новембра до почетка зимског 
распуста настава ће се за све ученике наше школе изводити на даљину.  
Зимски распуст почиње 21. децембра 2020. године, а завршава се 15. јануара 
2021. године и важиће за све ученике основних и средњих школа. Чланови 
Парламента упознати су са Правилником којим се ученицима обезбеђује право на 
заштиту и безбедност: у школској згради и школском дворишту, дому ученика, ван 
школске зграде и школског дворишта-за време часова или других наставних и 
ваннаставних активности. 
 
ЈАНУАР 
Чланови парламента су обавештени да прослава Дана школе и школске славе 
због актуелне епидемиолошке ситуације неће бити реализована у просторијама 



ШОСО са домом „Свети Сава“, Умка                                       Извештај о раду школе за 2020/2021.  

 

27 

 

школе. Представници школе ће поводом овог догађаја носити славски колач у 
цркву и присуствовати литургији. Ученицима школе ће пригодни пакетићи бити 
додељени сутрадан. 

 
ФЕБРУАР 
Разговарало се о спровођењу епидемиолошких мера у школским просторијама: 
ношење маски, дезинфекција руку, поштовање физичке дистанце. Разговарало се 
о екологији и очувању природе кроз свакодневни живот у школи и дому који нуди 
небројено могућности за развијање еколошких навика за развијање еколошке 
културе и еколошке свести сваког појединца. 

 
МАРТ/АПРИЛ 
Сви чланови су понаособ обавестили Ученички парламент о успеху ученика у 
свом разреду, броју одличних, врлодобрих, добрих, итд.. ученика. Дати су 
предлози како побољшати успех и мотивисати ученике да редовно долазе у 
школу.  
Предлог чланова парламента је да сви ученици у сарадњи са наставницима и 
васпитачима украсе школски простор мотивима предстојећих празника (Ускрс) у 
циљу оплемењивања простора и обележавања празника. 
Чланови парламента су обавештени да 10ог маја након празника почиње са радом 
Дом ученика. Представљен је план примене мера у Дому ученика. 
 
МАЈ 
Чланови Парламента обавештени су да ће поводом матуре, 1. јуна бити 
организован свечани ручак за све матуранте основне и средње школе уз 
поштовање епидемиолошких мера. Свечани ручак ће бити организован у 
трпезарији школе где ће ученицима генерације бити уручени пригодни поклони, а 
свим осталим матурантима дипломе и књиге за одличан успех и залагање у 
наставним и ваннаставним активностима. 
 
ЈУН 
Сви чланови понаособ обавестили су Ученички парламент о успеху ученика у 
свом одељењу, броју одличних, врлодобрих, добрих, довољних... ученика као и о 
броју изостанака са часова. Дати су предлози како побољшати успех и 
мотивисаност ученика да редовно долазе у школу следеће године. 
Поводом предстојећег летњег распуста, предлог чланова Ученичког парламента је 
да се у школи организује акција прикупљања средстава (гардеробе, обуће, веша, 
прибора за личну хигијену и хране) за ученике којима је потребна помоћ јер 
њихове породице живе у тешким материјалним условима. 
 

Дејан Сремчевић, председник Ученичког парламента 
Марија Стаменковић, заменик Ученичког парламента 

Јелена Јовановић, управник Дома ученика 
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VI ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 
 

6.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 
 

У току школске 2020/2021. године реализоване су следеће седнице Наставничког 
већа: 
 
Наставничко веће одржано 09.09.2020. године: 

● Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
● Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе за школску 2019/2020. 

годину 
● Разматрање и усвајање предлога Годишњег плана рада школе за школску 

2020/2021. годину 
● Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора школе за школску 

2019/2020. годину 
● Разматрање и усвајање Извештаја о самовредновању и вредновању рада 

школе за школску 2019/2020. годину. 

Ванредна седница Наставничког већа одржана 30.11.2020. године: 
● Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
● Упознавање чланова Наставничког већа са Уредбом о измени и допуни 

Уредбе за спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД-19. 
● Упознавање и усвајање измене Оперативног плана рада школе за школску 

2020/2021. 

Наставничко веће одржано 23.12.2020. године: 

● Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
● Реализација образовно-васпитног плана и програма на крају првог 

полугодишта школске 2020/2021. године 

Наставничко веће одржано 18.01.2021. године: 
● Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
● Организација образовно-васпитног рада у другом полугодишту школске 

2020/2021. године 
●  Обележавање Дана школе и школске славе Светог Саве 

Ванредна седница Наставничког већа одржана 08.03.2021. године: 
● Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
● Упознавање чланова Наставничког већа са мерама Кризног штаба и 

одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја о начину 
организовања наставе у текућој недељи (08.03.2021.-12.03.2021.године) 

Ванредна седница Наставничког већа одржана 15.03.2021. године: 
● Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
● Упознавање чланова Наставничког већа о новим мерама Кризног штаба 

које се односе на основно и средње образовање 
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Наставничко веће одржано 19.04.2021. године: 
● Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
● Разматрање реализације образовно-васпитног плана и програма у другом 

полугодишту школске 2020/2021. године 
●  Успех и дисциплина ученика 
●  Оперативни план школе за организацију и реализацију образовно-

васпитног рада по посебном програму за рад у условима пандемије 

Наставничко веће одржано 20.05.2021. године: 
● Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
● Извештај о инспекцијском надзору 

Наставничко веће одржано 25.05.2021. године: 
● Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
● Разматрање и усвајање извештаја о остваривању плана Стручног 

усавршавања 
● Извештај о остваривању Развојног плана на годишњем нивоу - Акционог 

плана 
● Разматрање и усвајање одабира уџбеника у складу са законом 

Наставничко веће одржано 01.06.2021. године: 
● Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
● Разматрање реализације образовно-васпитног плана и програма у 

завршним разредима средње школе на крају наставне школске 2020/2021. 
године 

●  Успех и дисциплина ученика 

● Предлог за ученика генерације 
● Реализација завршног испита 
● Учешће на републичким такмичењима и анализа постигнутих резултата 

Наставничко веће одржано 09.06.2021. године: 
● Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
● Реализација образовно-васпитног плана и програма на крају наставне 

2020/2021. године за ученике осмих разреда 
● Предлог за ученика генерације 
● Организација завршног испита 
●  Извештај Стручног већа ФООО 

Наставничко веће одржано 25.06.2021. године: 
● Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
● Реализација образовно-васпитног плана и програма на крају наставне 

2020/2021. године за ученике основне и средње школе 
● Успех и дисциплина ученика 
● Текућа питања 

Наставничко веће одржано 02.07.2021. године: 
● Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
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● Припрема материјала потребног за формирање годишњег извештаја о раду 
школе 

● Упис ученика и формирање одељења 
● Текућа питања 

Руководилац: 

Љиљана Вукошић, директор 
 
 

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

 
У школској 2020/2021. години су разматрани и реализовани сви садржаји и 
активности планирани Годишњим планом рада школе, уз измене у начину 
реализације појединих састанака услед ситуације изазване пандемијом вируса 
КОВИД-19. 
Реализовано је следеће: 
 
СЕПТЕМБАР 

● Организовање почетка наставе за школску 2020/2021.годину: распоред 
часова, педагошка документација, дневна дежурства 
 

НОВЕМБАР 
● Реализација образовно васпитног плана и програма. 
● Успех и дисциплина ученика 

 ДЕЦЕМБАР 
● Измене школског календара по Уредби МПНТР 
● Реализација образовно-васпитног плана и програма 
● Успех и дисциплина ученика 
● Реализација допунске наставе 
● Припреме за зимски распуст 

● Предлог стручних радова за семинар „Дани дефектолога 2021“ 

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

упутством Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
 
АПРИЛ 

● Разматрање реализације образовно-васпитног плана и програма током 
последњег периода 

● Успех и дисциплина ученика 
● Планирано разматрање оцењивања успеха и дисциплине ученика 

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

● Анализа рада у допунској настави и слободним активностима 

● Припреме за одлазак на пролећни распуст је такође измењено и гласи 
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Измена наставног календара за пролећни расуст 

МАЈ 
● Разматрање употребе обавезних уџбеника и помоћне литературе у          

протеклој, текућој и наредној школској години                                         
● Извештај са пробног завршног испита 

ЈУН 
● Организација завршног испита 
● Разматрање реализације образовно васпитног плана и програма на 

завршетку другог полугодишта 
● Успех и дисциплина ученика 
● Похвале и награде 
●  Одлазак ученика на летњи распуст 

ЈУЛ 
● Разматрање реализације образовно-васпитног плана и програма на 

завршетку другог полугодишта 
 
АВГУСТ 

● Организација образовно васпитног рада за школску 2021/2022.годину и 
формирање одељења млађих разреда 

●  Предлог и разматрање распореда часова 

● Набавка уџбеника и школског прибора. 
● У току године ће се сваког месеца разматрати индивидуални образовни 

планови (ИОП) 

 Руководилац: 

Александра Тотић 
 

 

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

 
 

У школској 2020/2021. години су разматрани и реализовани сви садржаји и 
активности планирани Годишњим планом рада школе, уз измене у начину 
реализације појединих састанака услед ситуације изазване пандемијом вируса 
КОВИД-19. 
 
Реализовано је следеће: 

СЕПТЕМБАР 
● Организовање почетка наставе за школску 2020/2021.годину: распоред 

часова, педагошка документација, дневна дежурства  
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НОВЕМБАР 
●  Реализација образовно васпитног плана и програма. 
●  Успех и дисциплина ученика 

  
ДЕЦЕМБАР 

● Измене школског календара по Уредби МПНТР 
● Реализација образовно-васпитног плана и програма 

● Успех и дисциплина ученика 
● Реализација допунске наставе 
● Припреме за зимски распуст 
● Предлог стручних радова за семинар „Дани дефектолога 2021“ 

 
МАРТ 

● Ванредно Одељенско веће: Организација наставе на даљину у складу са 
упутством Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

 
АПРИЛ 

● Разматрање реализације образовно-васпитног плана и програма током 
последњег периода 

● Успех и дисциплина ученика 
● Планирано разматрање оцењивања успеха и дисциплине ученика 

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

●  Анализа рада у допунској настави и слободним активностима 

● Припреме за одлазак на пролећни распуст је такође измењено и гласи 
● Измена наставног календара за пролећни расуст 

 
МАЈ 

● Разматрање употребе обавезних уџбеника и помоћне литературе у        
протеклој,текућој и наредној школској години                                       

● Извештај са пробног завршног испита 

ЈУН 
● Организација завршног испита 
● Разматрање реализације образовно васпитног плана и програма на 

завршетку другог полугодишта 
● Успех и дисциплина ученика 
● Похвале и награде 
● Одлазак ученика на летњи распуст 

 
ЈУЛ 

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

 
АВГУСТ 

● Организација образовно васпитног рада за школску 2021/2022.годину и 
формирање одељења млађих разреда 
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● Предлог и разматрање распореда часова 

● Набавка уџбеника и школског прибора. 

                                                                            Руководилац:                                                                                      
Александра С. Мирчески 

 

6.4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

 
Током ове школске године одржано је девет састанака Стручног већа разредне 
наставе основне школе. 

● На првом састанку одржаног 15.09.2020. године на коме су били присутни 
сви запослени у основној школи упознати су са планом и програмом рада 
Стручног већа разредне наставе основне школе за школску 
2020/2021.годину, донет је план Стручног усавршавања, утврђен је 
распоред угледних часова а све у складу са епидемиолошком ситуацијом, 
вођење педагошке документације, употреба очигледних средстава као и 
израда и усклађивање  ИОП-а . 

● Други састанак је одржан 19.10.2020. године где су се наставници- 
дефектолози, васпитачи, предметни наставници као и индивидуални 
наставници усагласили око израде ИОП-а кроз мале ИОП тимове, 
вредновање и евалуација ће се вршити на крају првог и другог полугодишта, 
реализација онлајн наставе вршиће се преко доступних апликација у складу 
са техничким могућностима наставника и родитеља ученика. 

● Трећи састанак одржан је 20. новембра 2020. године. На овом сатстанку 
вршила се  анализа употребе очигледних средстава у настави; договор око 
коришћења нових и заједничких дидактичких средстава; разматрање 
могућности и планирање израде дидактичких средстава у оквиру школе; 
разматрање употребе помоћне литературе, искуства и предлози; 
планирање сарадње са локалном заједницом, посете, краћи излети и 
шетње, дружење у контексту инклузије, организовање пријема ученика из  
других школа 

● Четврти састанак одржан је 14. децембра 2020. године. На овом састанку 
разговарало се о вођење документације наставника: педагошке свеске, 
портфолиа и праћење ученика; досадашња искуства и предлози; корелација 
рада Стручног већа разредне наставе основне школе са осталим Стручним 
већима и Тимовима; анализа рада и резултата рада у оквиру ваннаставних 
активности; искуства и предлози за даљи рад; 
израда и усклађивање ИОП-а после опсервационог периода; евалуација 
постигнућа ученика и степена остварености исхода; прилагођавање метода, 
средстава и простора; искуства, изазови и предлози за даљи рад; сарадња 
наставника и стручних служби са родитељима и другим законским 
заступницима; 

● Пети састанак одржан је 19. фебруара 2021. године. На овом састанку се 
разматрала Евалуација рада на крају другог класификационог периода;  
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успех и дисциплина ученика; ревизија ИОП-а; искуства са стручних 
усавршавања наставника у досадашњем периоду; организовање радионица  
и усмених излагања са циљем дељења информација и нових сазнања; 
припреме за прославу Дана школе и школске славе „Свети Сава“; 
ангажовање наставника у ваннаставним активностима, задужења за 
прославу; анализа рада током првог полугодишта школске 2020/2021. 
године; евалуација постигнућа ученика, оствареност исхода, оцењивање, 
успех и дисциплина; успешност примењених прилагођавања, метода, 
средстава и простора; планирање активности у вези стручног скупа Дани 
дефектолога; пасивно и активно учешће наставника. 

● Шести састанак одржан је 26. марта 2021. године. На овом састанку било је 
разматрано планирање матурског излета, као и других излета и посета 
установама културе и забаве; припреме за такмичења и смотре ученика 
специјалних школа; евалуација рада на крају трећег класификационог 
периода; успех и дисциплина ученика; степен остварености исхода; 
успешност примењених метода и прилагођавања средстава и простора; 
потребе за ревидирањем ИОП-а; резултати рада Тима за професионалну 
оријентацију ученика и предлози за даље школовање ученика осмог 
разреда; планирање реализације пробног завршног испита и завршног 
испита за ученике осмог разреда. 

● Седми састанак је одржан 14. маја 2021. године. На овом састанку донет је 
оперативни план рада школе у условима пандемије; разматрало се 
коришћење уџбеника и друге литературе у настави као и извештај са 
пробног завршног испита. 

● Осми састанак одржан је 21. јуна 2021. године. На овом састанку 
разматрала се анализа рада наставника током целе школске године; успех 
и дисциплина ученика на крају 2020/2021. наставне године; степен 
остварености исхода и оцењивање; задовољство примењеним методама, 
средствима и прилагођавањима потребама ученика; предлози за даљи рад; 
планирање тока и реализације завршних испита; задужења за наставнике 
основне школе, извештај са завршног испита;  планирање рада стручног 
већа за наредну школску годину; предлози и циљеви; под текућим 
питањима колегиница Валентина Радуловић поднела је извештај са 
округлог стола „Могући начини интерсекторске сарадње и грађење мреже 
око породице – искуства из ПО Чукарице 

● Девети састанак одржан је 25. јуна 2021. године са једном тачком дневног 
реда примена Правилника о садржају и начину вођења евиденције и 
издавању јавних исправа у основној школи за ученике који стичу 
образовање на основу индивидуалног образовног плана. 

 

Руководилац: 
Александра Слијепчевић 
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6.5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 
 
СЕПТЕМБАР 
На седници Одељенског већа која је одржана 08.09.2020.године  било је речи о 
организацији наставе у условима пандемије као и о редовном спровођењу 
превентивних мера у заштити од вируса „Ковид 19“. Дошло је до усклађивања 
распореда часова и распореда дневних дежурстава. 
  
ОКТОБАР 
Утврђен је састав одељења након периода адаптације и договорено да се 
опсервациони период за ученике I разреда средње школе продужи. 
  
НОВЕМБАР 
На седници Одељенског већа разматрала се реализација образовно-васпитног 
плана и програма током првог полугодишта, као и оцењивање ученика. 
30.11.2020.године одржана је ванредна седница Одељенског већа на којој су 
чланови већа упознати са изменом Уредбе о мерама за спречавање заразне 
болести „Ковид 19“  коју је донело Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја, а на основу препорука Кризног штаба. 
Овом Уредбом је обухваћен образовно-васпитни рад  ученика средње школе, који 
су од 30.11.2020. до 18.12.2020. године пратили наставу на даљину. 
Дошло је и до измена у школском календару образовно-васпитног рада средње 
школе на основу ког је предвиђено да се прво полугодиште заврши 18.12.2020. 
године, а да зимски распуст траје од 21.12.2020. до 15.01.2021. Почетак другог 
полугодишта планиран је за 18.1.2021.године. 
  
ДЕЦЕМБАР 
22.12.2020.године одржана је седница одељенског већа на којој се разматрала 
реализација образовно-васпитног плана и програма током првог полугодишта, као 
и реализација образовно-васпитног рада током наставе на даљину у периоду од 
30.11.2020. до 18.12.2020. године. 
Разматрало се  успеху и дисциплини ученика на крају првог полугодишта. 
  
ЈАНУАР 
На седници одржаној 18.01.2021. године било је речи о организацији образовно-
васпитног рада на почетку 2. полугодишта и организацији прославе Дана школе и 
школске славе „Свети Сава“. 
  
МАРТ 
Ванредна седница Одељенског већа одржана је 08.03.2021.године, на којој су 
чланови већа били упознати са мерама које је донео Кризни штаб услед 
погоршања епидемиолошке ситуације, као и одлуком Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја да од 08.03.2021.године ученици средње школе 
прате наставу на даљину. 
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АПРИЛ 
За ученике средње школе настава се одвијала на даљину у периоду од 08.03. до 
19.04.2021.године. 
19.04.2021.године одржана је седница Одељенског већа на којој се разматрала 
реализација образовно-васпитног плана и програма током другог полугодишта, 
као и у периоду од 08.03.2021. до 19.04.2021.године, организација верификованих 
такмичења и одлазак на пролећни распуст. На већу је било речи о употреби 
уџбеника за наредну школску годину. 
  
МАЈ 
На седници одржаној 31.05.2021.године разматрана је реализација образовно-
васпитног плана и програма завршних разреда, успех и дисциплина ученика, 
предлози за ученика генерације, реализација завршног испита као и учешће на 
верификованим такмичењима. 
  
ЈУН 
22.06.2021.године одржана је седница Одељенског већа са следећим дневним 
редом: реализација образовно-васпитног плана и програма на крају крају 
2.полугодишта, успех и дисциплина ученика, похвале и награде, одлазак на летњи 
распуст. 
  
АВГУСТ 
Седница Одељенског већа одржана је са следећим дневним редом: 
организација образовно-васпитног рада на почетку школске 2021/2022. године, 
формирање одељења, предлог и разматрање распореда часова, набавка 
уџбеника и школског прибора. 
  

                                                      Руководилац Одељенског већа 
                                                                                              Дубравка Коларић 

 
 

6.6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ  ВЕЋА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 
 

 
СЕПТЕМБАР 
Због епидемиолошке ситуације (Ковид-19) организован је комбинован модел 
наставе, по коме један број ученика похађа наставу у школи, а већи број ученика 
прати наставу на даљину. Разредне старешине као и координатори Малих ИОП 
тимова организују састанке на недељном нивоу, да би сви предметни наставници 
и васпитачи имали увид у материјал који се презентује ученику (ради се на 
смањењу садржаја, повећаној корелацији, како не би дошло до оптерећења 
ученика). Став Стручног већа је да ученици који су уписан у Први разред  буду 
дужи временски период на опсервацији (до израде ИОП-а 2), а ученици Другог и 
Трећег разреда програмске садржаје усвајају према ИОП-у 2. 
Инструменти за процену ученичких постигнућа су: педагошки профил, педагошка 
свеска, ИОП 2. На основу праћења ученика у континуитету обезбеђена је 
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потребна литература и наставна средства. Појачана је сарадња са сарадником за 
израду дидактичког материјала, Светланом Ђорђевић. 
 
ОКТОБАР 
Међународни београдски сајам је одложен по препоруци Кризног штаба. Настава 
у средњој школи се остварује по комбинованом моделу. Састанци Малих ИОП 
тимова се организују на недељном нивоу, где се најбоље огледа међупредметна 
корелација. 
Одговарајући штампани материјал разредни старешина и васпитач шаљу 
ученицима. Уведена је „Листа праћења ученика током наставе на даљину“.  
 
НОВЕМБАР 
Влада Републике Србије је донела Уредбу о измени и допуни Уредбе за 
спречавање и сузбијање заразне болести Ковид-19 у којој су прописане нове мере 
за организацију рада основних и средњих школа и измена календара у образовно-
васпитном раду за школску 2020/2021. годину. Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја је доставило додатно упутство за организацију рада школа и 
завршетак Првог полугодишта школске 2020/2021. године. Извршена је измена 
оперативног плана. По препоруци Кризног штаба за борбу против Ковида-19 
средње школе од 30.11.2020. године прелазе на онлајн наставу. Наставници 
предметне и практичне наставе у сарадњи са разредним старешином и 
васпитачем прилагођавају наставне материјале за учење и чине их доступним 
ученицима (пошта, вибер, мејл, телефонским путем). Одговори и радови ученика 
које шаљу су део формативног оцењивања, односно поступка праћења и 
вредновања постигнућа.  Највећа потешкоћа са којом се наставници и васпитачи 
сусрећу у онлајн настави јесте недостатак техничких ресурса у породицама 
ученика и врло низак ниво дигиталних компетенција ученика и њихових родитеља. 
Наставни садржаји се припремају у штампаном облику и путем поште достављају 
ученицима. 
 
ДЕЦЕМБАР 
По препоруци Кризног штаба све средње школе су прешле на онлајн наставу од 
30. новембра до 18. децембра 2020. године, када почиње зимски распуст на целој 
територији Србије. Зимски распуст је померен и трајаће од 21.12.2020. до 
18.01.2021. године. Наставници практичне и предметне наставе шаљу наставни 
материјал разредним старешинама, а они се договарају са васпитачима и 
ученицима.  Ученицима је доступан и сајт школе на коме могу видети и пратити 
наставне садржаје. Наставници прате и вреднују развој, напредовање и 
ангажовање ученика. 

  
ЈАНУАР 
Друго полугодиште почело је 18. јануара 2021. године и организован је 
комбинован модел наставе. Програмски садржаји у протеклом периоду су 
реализовани применом комбинованог модела наставе. Начини учења на даљину 
су прилагођени индивидуалним способностима ученика, као и њиховим 
материјалним могућностима. За све ученике Првог разреда средње школе 
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израђени су ИОП-и. Израда ИОП-а 2 је вршена тимски (разредне старешине у 
сарадњи са предметним наставницима и васпитачима), узете су у обзир све 
околности у којима се ученици налазе. Чланови актива сматрају да досадашњи 
рад, честа међусобна комуникација и корелација између наставника и васпитача 
доносе добре резултате. Ове године прослава Дана школе и школске славе 
обележена је скромно у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом. 
 
ФЕБРУАР 
Наставници практичне наставе припремају предлоге за завршни практични део 
испита, а наставници теоријских стручних предмета припремају питања за 
теоријски део. Све активности које се реализују са ученицима у школи и у раду на 
даљину воде ка извођењу завршног испита. 
На састанку стручних актива свих подручја рада одржаном 06.03.2020. године 
постигнут је договор који се односи на такмичења свих подручја рада. Тај договор 
је остао исти и за ову школску годину, јер се ни прошле године такмичења нису 
одржала. Препорука за ову школску годину је да се прати тренутна 
епидемиолошка ситуација и у складу са тим одржати такмичења. 
Редовни састанци Малих ИОП тимова омогућавају праћење рада, напредовање 
ученика и пружају увид у којој мери се остварују постављени исходи. 
 
МАРТ 
По препоруци Кризног штаба за борбу против Ковида 19 све средње школе су од 
08.марта 2021. године прешле на онлајн наставу. Наставници практичне и 
предметне наставе шаљу наставни материјал разредним старешинама, а они 
даље у договору са васпитачем и ученицима. Ученицима је доступан и сајт школе 
на коме могу видети и пратити наставне садржаје. Чланови већа су изнели своја 
запажања и искуства у реализацији наставних садржаја и планова у раду на 
даљину, тешкоће са којима су се суочили на почетку и начине на које су их 
решили и успешно реализовали наставу. Због тренутне епидемиолошке ситуације 
Сајам текстилства и Сајам хортикултуре се одлажу до даљњег. 
 
АПРИЛ 
Због актуелног епидемиолошког стања планирана такмичења за подручје рада 
Хемија, неметали и графичарство и Текстилство и кожарство неће бити одржана. 
Од 08. марта до 19. априла 2021. године, настава се одвијала онлајн. Од 19. 
априла је организован комбинован модел наставе, по коме један број ученика 
похађа наставу у школи, а већи број ученика прати наставу на даљину. Ученицима 
који не поседују техничка средства комуникације доставља се штампани 
материјал. 

  
МАЈ 
На основу евиденције у педагошкој свесци, активностима и напредовању ученика, 
сви ученици су оцењени позитивним оценама. Републичко такмичење у знању и 
вештинама за подручје рада Машинство и обрада метала одржано је 21.05.2021. 
године у Занатској школи. Ученик наше школе Дилбер Ковани је освојио Прво 
место, а ученик Дејан Сремчевић Пето место. 
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Сви чланови Стручног већа су редовно присуствовали састанцима на којима су 
износили своје ставове и предлоге, размењивали искуства из области наставе. 
Уџбеници и приручници који су се користили у школској 2019/2020. години користе 
се као помоћна наставна средства и у школској 2020/2021. години и  налазе се у 
фонду Библиотеке школе. Наставници користе уџбенике и на Малим ИОП 
тимовима и заједно са сарадником за израду дидактичког материјала креирају 
садржаје и материјале потребне за реализацију планираних програмских садржаја 
предвиђених ИОП-ом 2 за сваког ученика, а у циљу остваривања исхода 
предвиђених истим.  
 
ЈУН 
Сви планирани планови и програми су реализовани у Другом полугодишту. Сви су 
ученици позитивно оцењени. Настава се због епидемиолошке ситуациије одвијала 
по комбинованом моделу наставе,што значи да један број ученика долази у 
школу, а остали ученици су пратили наставу на даљину. Наставници и васпитачи 
су скоро свакодневно били у контакту са ученицима и родитељима како би им 
олакшали наставу на даљину, пружили потребна обавештења и подршку у учењу. 
Стручно веће је изнело предлоге о избору уџбника за 2021/2022. годину. 
Због великог броја пријављених наставника за семинаре које организује 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, колеге наше школе још 
чекају реализацију семинара. 
 

Руководилац: 
Наташа Караџић 

 

 
6.7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ФУНКЦИОНАЛНОГ 

ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ 
 

 
СЕПТЕМБАР 

● Формирање/подела одељења, задужења наставника (наст. предмети, 
раз.старешинство) 

● Организација и динамика образовно - васпитног рада (ОВР) са полазницима 
● Израда распореда часова  

Формирана су   четири одељења  у трећем циклусу  ФООО и то: 
VII разред - једно  дељење, 6 полазника, разредни старешина Деана Чумић; 
VIII разред - три одељења: VIII1 - 5 полазника, разредни стрешина Миријана 
Живковић; VIII2 - 6 полазника, разредни стрешина Александра Кораћ  и  VIII3 - 6 
полазника,  разредни старешина Предраг Дацковић. 
Распоред часова  је  утврђен . 
Настава се за све полазнике одвија на даљину.  Израђују се наставни листићи  из 
свих  предмета, а разредне стрешине у договору са васпитачима у установи за 
децу и омладину Сремчица достављају полазницима наставне материјале. 
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ОКТОБАР 
● Доношење нових смерница у раду у складу са прописаним мерама у 

условима пандемије (наставе онлајн)* 
● Израда наставних листића – остваривање комуникације и сарадња са 

Установом за децу и младе “Сремчица” 
● Усклађивање наставних садржаја са ИОП-2 за полазнике 
● Настава се за све полазнике одвија на даљину. Израђују се наставни  

листићи из свих предмета, а разредне стрешине у договору са  васпитачима  
у установи за децу и омладину “Сремчица” достављају полазницима  
наставне материјале 

● Сви наставни материјали се израђују у складу са ИОП2 за сваког полазника 
сходно инивидуалним способностима. 

 НОВЕМБАР   
● Сарадња са Стручним тимом за додатну подршку, Тимом за инклузивно 

образовање и Педагошким колегијумом 
● Анализа и предлагање мера за побољшање успешности наставног процеса 
● Анализа сарадње са Стручним тимом установе за децу и младе Сремчица 

Мали ИОП тимови користе уџбенике као помоћно средство за израду  наставног 
материјала за сваког полазника у складу са ИОП-2.  У школској 2020/2021. години 
мали ИОП тимови  ће планирати  и израђивати  средства  за реализацију 
програмских  садржаја у складу са ИОП-2 за сваког полазника и  на исти начин 
користити одобрене приручнике као додатну литературу наставницима  у циљу 
израде  материјала. 
По препоруци  Владе републике Србије Уредбом о измени и допуни Уредбе за  
сузбијање заразне болести Ковид 19 настава се одвија на даљину за све 
полазнике трећег циклуса ФООО. Како су полазници ФООО корисници социјалне  
установе за децу и омладину Сремчица, њих 22, материјали се у виду радних 
листова достављају полазницима. За једну полазницу материјали се путем поште  
достављају на кућну адресу. Разредне старешине припремају и штампају  
наставне материјале и у сарадњи са васпитачима из установе за децу и омладину  
достављају полазницима. 

ДЕЦЕМБАР    
● Анализа успеха ученика и дисциплине у трећем циклусу ФООО 

● Стручно усавршавање наставника 
● Евалуација ИОП-2 

Обзиром да се настава на даљину одвија дужи временски период исходи 
предвиђени ИОП-2 су делимично остварени. 
Већина полазника је у потпуности остварила исходе предвиђене ИОП2, док су код  
мањег броја полазника исходи делимично остварени. 
Обзиром на епидемиолошку ситуацију стручно усавршавање наставника у оквиру  
установе је организовано разменом искустава  . 

ЈАНУАР 
● Анализа резултата ОВР, оствареност фонда часова и планираних садржаја 
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● Евалуација реализације наставног плана и процеса вредновања квалитета 
и ефикасности наставе 

● Договор о учешћу корисника у вези прославе Школске славе и дана школе 
„Свети Сава“ 

Сви планирани часови и наставни садржаји су у потпуности реализовани. 
Евалуација исхода ИОП-а је реализована. 
Због епидемиолошких мера које је прописао Кризни штаб прослава школске славе  
и  дана школе није организована. 

 ФЕБРУАР 
● Разматрање организационих облика наставе (онлајн, наставни листићи и 

др.)                 
● Прилагођавање оцењивања полазника 

Настава се за све полазнике трећег циклуса ФООО одвија на даљину  
достављањем радних листова из свих предмета за сваког полазника. 
 
МАРТ                                   

● Дидактички материјал за учење и наставу ФООО                        
● Предлагање мера за побољшање успешности у настави 

Уџбеници и приручници који се користе у школској 2020/2021. години користе  се 
као помоћна наставна средства и налазе се у фонду Библиотеке школе. 
Наставници користе све уџбенике и приручнике и на малим ИОП тимовима 
заједно са сарадником за израду дидактичког материјала креирају садржаје  
потребне за реализацију  планираних програмских сдражаја  предвиђених ИОП-ом 
2. Наставни  материјали  као  и дидактичка  средства се  израђују у складу са  
ИОП2, за  сваког  полазника. 
 
АПРИЛ 

● Прилагођавање садржаја за пробни тест завршног испита и израда тестова 
● Организација пробног тестирања 

Пробни завршни тест је израђен у складу са могућностима сваког полазника а у  
складу са ИОП-2. Тестови су свим полазницима достављени 9. априла када је 
одржано полагање пробног завршног испита. 
Пробни завршни испит је организован у складу са препоруком Министарства 
просвете и науке. 
Пробни завршни испит из Српског језика, Математике и Комбиновани тест је 
полагало 17 полазника трећег циклуса осмог разреда ФООО. 
16 полазника осмог разреда трећег циклуса ФООО је полагало пробни завршни 
испит у установи за децу и омладину Сремчица, док је једна полазница пробни 
завршни испит полагала у кућним условима. 
 
МАЈ 

●  Успех полазника на крају трећег циклуса/наставне године 

●  Договор о прослави матуре и завршетка основног образовања 

Успех полазника трећег циклуса ФООО је на задовољавајућем нивоу. Имајући у 
виду да се настава за све полазнике ФООО организује на даљину већина 
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полазника је у складу са својим могућностима показала задовољавајуће резултате  
на крају наставне године. 
У складу са постојећим мерама које је прописао кризни штаб прослава матуре  
није организована . 

ЈУН  
● Анализа резултата ОВР-реализација фонда часова, наставног плана, 

програма и садржаја 
● Евалуација ИОП-2 

● Организација припремне наставе за полагање завршног испита 
На крају трећег циклуса наставне године сви полазници ФООО су позитивно  
оцењени. 
Сви  планирани часови  као и програмски  садржаји су  у потпуности  реализовани. 
Наставна година се за све полазнике трећег циклуса ФООО завршила 4. јуна 
2021. године. Припремна настава из предмета Српски језик, Математика и  
примењене науке је организована на даљину доставом наставног материјала 
свим полазницима осмог  разреда трећег циклуса ФООО. 
Полагање завршног испита је организовано 24. јуна 2021. године, обједињеним 
тестом из предмета Српски језик, Математика и Комбиновани тест. Сви  
полазници трећег циклуса осмог разреда ФООО су приступили полагању завршног 
испита у  установи за децу и омладину Сремчица, док је једна полазница полагала 
завршни испит у кућним условима. 
На крају трећег циклуса наставне године сви полазници ФООО су позитивно  
оцењени.  
 
У III   циклусу  полазници  су  похађали  VII1 ,VIII1,VIII2 и  VIII3  . 
 
VII1 - разредни старешина Деана Чумић. Укупно 6 полазника, 2 одлична  и  4 са  
врло добрим успехом. Просечна оцена одељења/разреда  4,14. 

VIII1 - разредни  старешина Миријана Живковић. Укупно 5 полазника, 3 одлична и  
2 са врло добрим успехом. Просечна оцена одељења/разреда 4,39. 

VIII2 - разредни старешина Александра Кораћ. Укупно 6 полазника, 2  одлична  и  
4  са врло добрим успехом. Просечна оцена одељења/разреда  4,17. 

VIII3 - разредни старешина Јелена Петровић. Укупно 6 полазника, 1  одличан, 1 
врло добар, 2  са добрим  успехом  и 2 полазника са  довољним успехом. 
Просечна оцена одељења/разреда 3,21. 

АВГУСТ 

● Организација образовно васпитног рада за школску 2021/2022. годину и 

формирање одељења 

● Предлог и разматрање распореда часова 

● Набавка уџбеника и школског прибора. 
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● У току године ће се сваког месеца разматрати индивидуални образовни 

планови (ИОП) 

Руководилац: 
Деана Чумић 

 
 

6.8. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ВЕЋА 
 
Кроз Педагошко веће реализован је план и програм за школску 2020/2021. годину 
у складу са проглашењем ванредног стања на територији Републике Србије због 
пандемије КОВИД-19. Седнице педагошког већа су заказиване и реализоване на 
предлог васпитача телефонским путем због неповољне епидемиолошке ситуације 
а по почетку рада Дома ученика (10.05.2021) у просторијама школе уз поштовање 
епидемиолошких мера. До почетка рада Дома ученика, васпитни рад се обављао 
на даљину са ученицима који због места становања нису били у могућности да 
бораве у дому. Са ученицима који су били у могућности свакодневно да долазе у 
школу васпитни рад се обављао непосредно по утврђеном распореду. 
Због неповољне епидемиолошке ситуације стручно усавршавање васпитача 
обаљало се унутар установе слањем материјала предавања и угледних 
активности онлајн. По почетку рада Дома и попуштању епидемиолошких мера, 
стручно усавршавање реализовало се у просторијама школе уз максималне мере 
предострожности. 
 
АВГУСТ/СЕПТЕМБАР 
Извршена је организација рада за ову школску годину. Васпитни рад обухвата 
следеће васпитне области: интелектуално васпитање-корепетиција, 
социјализација, радно васпитање, здравствено васпитање, естетско васпитање, 
слободно време и рекреација. Формирано је петнаест васпитних група и одређени 
васпитачи за рад. Направљен је распоред смештаја ученика у интернатским 
зградама иако је дом почео са радом тек 10ог маја 2021. због претходно 
неповољне епидемиолошке ситуације изазване пандемијом вируса КОВИД-19. 
Педагошка документација у васпитном раду обухвата: годишњи програм и план 
рада, месечни програм рада, дневне припреме васпитача, дневник васпитног 
рада, књигу дежурстава и листе праћења напредовања ученика током васпитног 
рада на даљину. 
Васпитачи су упознати са документацијом нових ученика, Извештајем о раду 
школе за школску 2019/2020. Годину и Годишњим планом рада школе за школску 
2020/2021. Васпитачи су обавештени о броју новопримљених ученика у школу и 
дом. Детаљно је прегледана документација и упознати су са могућим проблемима 
везаним за ове ученике, разматрани предлози и идеје у вези са решавањем истих 
као и начини унапређивања васпитног рада. 

 
ОКТОБАР 
Анализирана су постигнућа и понашање ученика понаособ у свим васпитним 
областима током васпитног рада, за време одмора и слободног времена. 
Издвојени су ученици који због свог сниженог или повишеног начина реаговања 
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нису у могућности да у потпуности савладају план и програм васпитног рада и 
разматрани су предлози за будући рад са њима у циљу побољшања њиховог 
психофизичког статуса. Разматрана је сарадња са медицинском и техничком 
службом. 

 
НОВЕМБАР 
Влада Републике Србије усвојила је нове мере за сузбијање епидемије изазване 
вирусом корона које се односе на ученике основних и средњих школа. Васпитачи 
су обавештени да ће се у периоду од 30. новембра до почетка зимског распуста 
настава и васпитни рад за све ученике наше школе изводити на даљину. Зимски 
распуст почиње 21. децембра 2020. године, а завршава се 15. јануара 2021. 
године и важиће за све ученике основних и средњих школа на територији 
Републике Србије - наведено је у саопштењу Владе Србије.  С обзиром на то да је 
Влада Републике Србије донела Уредбу о измени и допуни Уредбе за спречавање 
и сузбијање заразне болести COVID-19 у којој су прописане нове мере за 
организацију рада основних и средњих школа и измена календара о образовно-
васпитном раду за школску 2020/2021. годину, васпитачи су обавештени о 
додатним упутствима за организацију рада основних и средњих школа и 
образовања одраслих и завршетак првог полугодишта школске 2020/2021. године. 
Према наведеним мерама Школа је извршила измене оперативног плана. 
Измењен оперативни план усвојен је на састанцима Тима за обезбеђење 
квалитета и развој установе и као такав прихваћен од стране Педагошког 
колегијума  и Наставничког већа. План ће бити представљен и Школском одбору, 
Савету родитеља и Ученичком парламенту. Разматрани су постојећи услови за 
обављање васпитног рада у посебним условима и сарадња са медицинском и 
техничком службом. 
 
ДЕЦЕМБАР 
Разматрана је сарадња васпитача и стручних служби, сарадња са родитељима, 
старатељима и Центрима за социјални рад. Организована је подела пригодних 
новогодишњих пакетића свим ученицима школе. 
 
ЈАНУАР 
Васпитачи су обавештени да прослава Дана школе и школске славе због актуелне 
епидемиолошке ситуације неће бити реализована у просторијама школе. 
Представници школе ће поводом овог догађаја носити славски колач у цркву и 
присуствовати литургији. 
Разматрана је сарадња са родитељима и другим законским заступницима у вези 
са онлајн наставом организованом за ученике који нису у могућности да долазе у 
школу. Дати су предлози за побољшање исте и размењена искуства. Анализирана 
је документација у васпитном раду, размењивана су искуства и дати 
предлози за побољшање исте. Разматрана је сарадња са медицинском и 
техничком службом. 
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ФЕБРУАР 
Анализирана су постигнућа и понашање ученика понаособ у свим васпитним 
областима током васпитног рада, за време одмора и слободног времена и током 
реализације васпитних активности онлајн. Издвојени су ученици који због свог 
сниженог или повишеног начина реаговања нису у могућности да у потпуности 
савладају план и програм васпитног рада и разматрани су предлози за будући рад 
са њима у циљу побољшања њиховог психофизичког статуса.  
Разматрана је сарадња са родитељима и другим законским заступницима у вези 
са онлајн наставом организованом за ученике који нису у могућности да долазе у 
школу. Дати су предлози за побољшање исте и размењена искуства. 
 
МАРТ 
Васпитачи су обавештени да ће одлуком Владе Републике Србије, све средње 
школе прећи на онлајн наставу од 08.марта 2021 године. Вапитни рад ће се 
реализовати свакодневним контактима са ученицима телефонским путем и преко 
друштвених мрежа. Договорен је распоред и начин израде васпитних јединица у 
оквиру свих васпитних области у виду презентација које ће бити постављане на 
сајт школе и Фејсбук страницу школе. 12. марта 2021. године, донета је одлука да 
се, од 15. марта 2021. године за све разреде другог циклуса (V-VIII) основне 
школе, настава организује путем наставе на даљину. Одлуком директора школе, 
настава и васпитни рад ће се и за разреде првог циклуса (I – IV) реализовати 
онлајн. 
Разматрана је сарадња са родитељима и другим законским заступницима у вези 
са онлајн наставом организованом за. Дати су предлози за побољшање исте и 
размењена искуства. 

 
АПРИЛ 
Васпитни рад се реализовао свакодневним контактима са ученицима 
телефонским путем и преко друштвених мрежа. Израђиване су васпитне јединице 
у оквиру свих васпитних области у виду презентација и постављане на сајт школе 
и Фејсбук страницу школе. У сарадњи са разредним старешинама и предметним 
наставницима обављала се корепетиција. Чланови већа су обавештени да 10ог 
маја након предстојећих празника почиње са радом Дом ученика. Представљен је 
план примене мера у Дому ученика. Разматрана је сарадња са стручним 
сарадницима. 

 
МАЈ 
Васпитачи су обавештени да ће поводом матуре, 1. јуна бити организован свечани 
ручак за све матуранте основне и средње школе уз поштовање епидемиолошких 
мера. Свечани ручак ће бити организован у трпезарији школе где ће ученицима 
генерације бити уручени пригодни поклони а свим осталим матурантима дипломе 
и књиге за одличан успех и залагање у наставним и ваннаставним активностима. 

 
ЈУН 
Васпитни план и програм је реализован у складу са психофизичким 
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способностима ученика у свим васпитним групама. У сарадњи са родитељима, 
старатељима и Центрима за социјални рад извршене су припреме ученика за 
одлазак на летњи распуст. 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 2020/2021. године. 

 
Руководилац: 

Јелена Јовановић 
 

 

6.9. ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ О 
ОСТВАРИВАЊУ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ- 

АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ  
 
 
Током школске 2020/21. године реализоване су следеће активности предвиђене 
акционим планом: 
Тим за израду Годишњег плана рада школе је у сарадњи са наставницима, 
стручним сарадницима и директором школе израдио Годишњи план рада школе 
који је у складу са прописима и који омогућава остваривање циљева и стандарда 
образовања и васпитања и реализацију развојног плана школе, који је усвојен. 
Тим за израду Извештаја о раду школе за школску 2019/20. годину је у сарадњи са 
наставницима, стручнима сарадницима и директором израдио Извештај о раду 
школе на основу реализованих активности предвиђених у Годишњем плану рада 
школе за претходну школску годину, који је усвојен. 
Тим за израду распореда часова је у сарадњи са директором школе израдио 
распоред часова редовне, допунске наставе и ваннаставних активности у складу 
са психофизичким могућностима, интересовањима ученика и у складу са 
епидемиолошком ситуацијом изазваном пандемијом вируса КОВИД-19. 
Распоред је усвојен и са њим су упознати наставници и родитељи. 
Дом ученика није почео са радом у септембру због неповољне епидемиолошке 
ситуације изазване пандемијом вируса КОВИД-19. Са ученицима који су били у 
могућности свакодневно да долазе у школу настава и васпитни рад су се 
обављали непосредно по утврђеном распореду и уз поштовање епидемиолошких 
мера а са ученицима који због места становања нису били у могућности да долазе 
организовани су настава и васпитни рад на даљину. По почетку рада дома 10. 
маја 2021. године, настава и васпитни рад реализовани су у просторијама школе и 
дома уз поштовање епидемиолошких мера за већи број ученика. Остали ученици 
су одлуком родитеља наставили са похађањем наставе и васпитног рада на 
даљину. 
Подељена су одговарајућа задужења наставника и направљена је листа 
планираних ваннаставних активности. Ученици су укључени у ваннаставне 
активности у складу са психофизичким могућностима, интересовањима и 
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епидемиолошком ситуацијом изазваном пандемијом вируса КОВИД-19. уз 
поштовање епидемиолошких мера. 
У месецу новембру је Влада Републике Србије донела Уредбу о измени и допуни 
уредбе за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 у којој су прописане 
нове мере за организацију рада основних и средњих школа и измена календара о 
образовно-васпитном раду за школску 2020/2021. годину, а у циљу очувања 
безбедности и здравља ученика и запослених. 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја је доставило додатно 
упутство за организацију рада основних и средњих школа и образовања одраслих 
и завршетак првог полугодишта школске 2020/2021. године. Према наведеним 
мерама Школа је извршила измене оперативног плана. 
Измењен оперативни план је усвојен на састанцима Тима за обезбеђење 
квалитета и развој установе  30. новембра 2020. године и као такав прихваћен од 
стране Педагошког колегијума на седници одржаној 30. новембра 2020. године  и  
на седници Наставничког већа одржаној 30.11.2020. године. План је представљен 
Школском одбору и Савету родитеља. 
У складу са Планом професионалног развоја наставника, у оквиру стручних већа 
су одређени наставници који ће реализовати предавања и угледне часове. 
Активности су одржане у оквиру наставе и васпитног рада у складу са 
епидемиолошком ситуацијом изазваном пандемијом вируса КОВИД-19. уз 
поштовање епидемиолошких мера. 
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе је у сарадњи са наставницима 
континуирано током школске године учествовао у набавци и примени савремених 
наставних средстава и асистивне технологије и у опремању учионица за потребе 
наставе у складу са специфичностима ученика. Школско-интернатски простор је 
опремљен на предвиђен начин. У настави и васпитном раду у оквиру предавања и 
угледних часова наставници користе обезбеђена наставна средства и 
одговарајућу информациону технологију. 
Сарадник за израду дидактичких средстава и помагала за децу са 
сензомоторичким сметњама је у сарадњи са наставницима, стручним 
сарадницима и ученицима континуирано подржавао размену искустава о изради и 
коришћењу дидактичких средстава у оквиру чега су били ангажовани и сами 
ученици са циљем побољшања и унапређивања наставе. 
Мали ИОП тимови су у току другог полугодишта шкоске 2020/21. године у сарадњи 
са одељенским старешинама завршних разреда и са Стручним тимом за 
инклузивно образовање формулисали тестовне задатке за Пробни и Завршни 
испит у складу са ИОП2. У том периоду су израђени тестови за полагање Пробног 
и Завршног испита засновани на педагошким профилима ученика и ИОП2. 
Током маја и друге половине јуна 2021. године одељенске старешине завршних 
разреда су у сарадњи са наставницима реализовали припремну наставу за 
ученике који полажу Завршни испит у складу са израђеним планом часова 
припреме за полагање завршног испита и уз поштовање епидемиолошких мера. 
Почетком другог полугодишта 2020/21. године је на основу одлуке директора 
школе формирана Школска комисија за Пробни и Завршни испит ученика основног 
образовања и васпитања и полазника ФООО. Члановима комисије су подељена 
решења са одговарајућим задужењима наставника. 
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У мају 2021. године по одлуци директора школе формиране су комисије по 
подручјима рада и образовним профилима за реализацију Завршног испита 
ученика средњег образовања и васпитања. 
Завршни испит ученика основног образовања и васпитања и полазника ФООО је 
успешно реализован уз поштовање епидемиолошких мера. 
Наставници су се у креирању тестовних задатака за Завршни испит руководили 
постигнућима ученика на пробном испиту прилагођавајући их могућностима 
ученика. 
Завршни испит ученика средњег образовања и васпитања је успешно реализован 
уз поштовање епидемиолошких мера и са позитивним оценама. 
Администратор школског сајта и Летописа школе је у сарадњи са Тимом за 
маркетинг школе и наставницима континуирано током школске 2020/21. године 
презентовао постигнућа ученика у наставним и ваннаставним активностима. Сајт 
и Летопис школе су редовно ажурирани, што је допринело видљивости школе у 
широј друштвеној средини. 
 
Стручни тим школе је у сарадњи са наставницима, васпитачима и другим 
запосленима континуирано током школске 2020/21. године развијао интензивну 
сарадњу са родитељима и другим законским заступницима, што је позитивно 
утицало на мотивацију ученика за похађање наставе у школи и реализацију 
наставе на даљину, чиме је превенирано осипање ученика. Ова сарадња је 
допринела успешном одржавању наставног процеса и у ванредним условима 
пандемије. 
Школски тимови су у сарадњи са директором школе континуирано током школске 
године остваривали одговарајућу сарадњу са центрима за социјални рад, 
здравственим установама, другим школама, Установом за децу и младе 
Сремчица, Центром за заштиту одојчади деце и омладине Звечанска, општинама 
и интерресорним комисијама. Захваљујући овој сарадњи, обезбеђивано је 
додатно збрињавање ученика и њихових породица, адаптација ученика на 
школску и интернатску средину као и подршка очувању како наставног процеса, 
тако и адекватног здравственог статуса ученика у ситуацији пандемије. 
Од предвиђених активности на плану успостављања функционалних међуљудских 
односа у радној средини као што су организовање стручних излета за запослене и 
заједничко обележавање значајних датума, реализовано је следеће: 
 
- ДЕЦЕМБАР: Организација поделе пакетића свим ученицима школе обезбеђених 
у оквиру новогодишњег ИДЕА каравана под слоганом „Волимо празнике јер 
волимо једни друге“ и од стране Црвеног Крста Чукарице. 
 
- ЈАНУАР: Прослава Дана школе и школске славе „Свети Сава“ због актуелне 
епидемиолошке ситуације није реализована на традиционалан начин, али су 
представници школе поводом овог догађаја однели славски колач у цркву и 
присуствовати литургији. 
 
- МАЈ: Одлазак наставника практичне наставе са подручја рада Пољопривреда, 
производња и прерада хране на 26. Међународни сајам хортикултуре. Републичко 



ШОСО са домом „Свети Сава“, Умка                                       Извештај о раду школе за 2020/2021.  

 

49 

 

такмичење у знању и вештинама за подручје рада Машинство и обрада метала 
одржаном у Средњој занатској школи „Петар Лековић“ у Београду. 
 
- ЈУН: Састанак поводом спровођења завршног испита у школској 2020/21. години 
за ученике осмог разреда у школама за образовање ученика са сметњама у 
развоју из Београда одржаном у ОШ „Милоје Павловић“ у Београду. Округли сто 
под називом „Могући начини интерсекторске сарадње и грађење мреже подршке 
око породице-искуства из ПУ Чукарица“. 
У оквиру развијања одговарајућих вршњачких односа и подршке процесима 
социјализације ученика реализован је низ ваннаставних активности: 
 
- СЕПТЕМБАР: Јесењи камп Специјалне олимпијаде Србије у Крагујевцу. 
 
- ОКТОБАР: Обележавање Дечије недеље у школском дворишту. Националне 
игре Специјалне олимпијаде Србије у Крагујевцу 
 
- ДЕЦЕМБАР: Зимски припремни камп Специјалне олимпијаде Србије на 
Копаонику поводом учешћа на зимским олимпијским играма у Русији 2022. године. 
 
- МАРТ: Други део припрема Специјалне олимпијаде Србије на Копаонику 
поводом учешћа на зимским олимпијским играма у Русији 2022. године. 
 
- АПРИЛ: Државно првенство Специјалне олимпијаде Србије у Врању. 
 
- МАЈ: Повратак ученика у Дом. Републичко такмичење у знању и вештинама за 
подручје рада Машинство и обрада метала на коме је наш ученик освојио прво 
место. 
 
- ЈУН: Поводом матуре, организован је свечани ручак за све матуранте основне и 
средње школе уз поштовање епидемиолошких мера. Ученицима генерације 
уручени су пригодни поклони а свим осталим матурантима дипломе и књиге за 
одличан успех и залагање у наставним и ваннаставним активностима. 
Националне игре Специјалне олимпијаде Србије у Зрењанину. Спотски камп 
Специјалне олимпијаде Србије у Сокобањи. 
 
Током школске 2020/21. године Тим за заштиту од дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања је у сарадњи са Стручним тимом школе 
континуирано упознавао ученике и запослене са програмом свог рада са циљем 
подизања нивоа свести на плану спречавања различитих облика дискриминације, 
насиља, злостављања и занемаривања. 
Развојне активности предвиђене Акционим планом за школску 2020/21. годину су 
успешно реализоване захваљујући прецизној и правилној подели активности 
запосленима у складу са њиховим способностима и интересовањима и у складу 
са епидемиолошким мерама. Директор школе је почетком школске 2020/21. 
године, као и по потреби, водила рачуна о равномерној подели задужења на све 
чланове колектива. 
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Активности Тима за професионални развој и стручно усавршавање наставника, 
васпитача и стручних сарадника су се одвијале у складу са Развојним планом 
школе и у оквиру могућности у условима пандемије. 
 

Руководилац:                                                                                                                                           
Снежана Поповић 

 
 

6.10. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ 
ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 
Основни задатак Стручног актива за развој школског програма је да обезбеђује 
самосталност и флексибилност наставника у приступу наставном процесу и 
доношењу професионалних одлука. Стручни актив за развој школског програма 
помагао је наставницима да самостално креирају своје наставне програме на 
основу којих се израђују  планови за Годишњи план рада.  
У школској 2019/2020. години имплементиран је нови Школски програм којим се 
поред националног курикулума узима у обзир, а на основу евалуације рада, 
програмски садржаји, услови рада и могућности,потенцијали и потребе ученика. 
Започето је праћење и (само)вредновање оваквог начина рада, али је пројекат 
прекинут пандемијом вируса КОВИД-19, и биће настављен са нормализацијом 
услова рада. У школској 2020 / 2021 години епидемиолошки услови су остали 
непромењени. У Школски програм уврштене су измене националног курикулума 
које су се односиле на измене плана наставе и учења за 3. и 7. разред основног 
образовања, као и  План реализације наставе у случају непосредне ратне 
опасности, ратног стања или других ванредних ситуација и околности за основну 
школу. 
Именовани су  чланова тима и усвојен је плана рада. 
Сви чланови Већа и Тимова су се упознали  са  садржајима  постојећег  Школског 
програма (Увид у концепцију и структуру актуелног  школског  програма), са 
темама и садржајима свих наставних предмета на нивоу свих разреда. 
Процењена је садржајна и временска усклађености међу предметима, 
усклађеност Годишњег плана рада са елеменатима Школског програма, 
усклађеност Школског програма, Годишњег плана рада са акционим развојним 
планом. 
Разматране су израде евентуалних анекса Школског програма, а у вези са 
планираним редовним изменама националног оквира за Основну школу (за 4. И 8. 
разред у наредној школској години) 
Разматран план стручног усавршавања у односу на потребе које произилазе из 
реализације Школског програма. 
Оснаживане компетенција свих запослених у циљу укључивања у савремени 
систем образовања 
Размењивана искустава добре праксе-редовно су  се бележиле  активности које 
спадају у добру праксу и доприносе побољшању квалитета рада установе 
Разматрани извештаји Тима за инклузивно обазовање о новим ИОП-2  и њихове 
усклађености са школским програмом. 
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Процењиване садржајне међупредметне корелације и приказиване могућности за 
реализацију међупредметне садржајне корелације на нивоу школе. 
Разматране сугестије за унапређивање документа и уједначавање квалитета 
његових сегмената, предлози за иновирање  документа на основу извештаја  о 
прегледу школског програма и праћењу усклађености са Годишњим планом рада 
и ИОП-2, предлози за иновирање документа на основу извештаја тимова разредне 
и предметне наставе), могућности уређивања и опремања школског простора 
ради унапређења наставног процеса и безбедносне ситуације. Евалуација 
циљева и задатака школског програма, проблеми и предлози у процедури и 
изради ИОП-а, облици извођења програма и предлози за побољшање, 
разматрани начини и поступци остваривања наставних планова и програма. 
Разматран школски програм за школску 2021/2022. годину као и мере и поступци 
за унапређење у реализацији. 
Разматран план припреме ученика за завршни испит и његове реализације у току 
наставе,предлог за евентуалне измене школског програма на основу праћење 
остваривања школског програма у целини, разматран Годишњег извештај о раду 
школе и припреме за  израду  Годишњег плана  рада . 
                                                                                                                      
                                                                                                                     Руководилац: 

                                                                                                            Aндрић Тања  
 

 

6.11. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 
 
На основу Упутства о процесу вредновања и самовредновања, у првом 
полугодишту школске 2020/2021. године оформљен је школски тим за 
самовредновање и вредновање рада школе . 
Одлука тима је да кључне области самовредновања и вредновања рада школе за 
школску 2020/2021. годину буду Настава и учење и Подршка ученицима. Имајући у 
виду карактеристике наших ученика и њихове потребе, неопходно је да се ове две 
области међусобно преплићу, да чине неодвојиву функционалну целину. Сваки 
запослени у свом васпитно-образовном раду за императив узима пружање 
максималне подршке ученицима у њиховом целокупном развоју, што укључује и 
бригу о ученицима, подршку личном и социјалном развоју, подршку учењу и 
професионалну оријентацију. Показало се да је у ванредним условима пандемије 
потребно улагати додатне напоре за реализацију постављених циљева у 
областима Настава и учење и Подршка ученицима, као и за праћење нивоа 
њихове остварености. 

 
 

ПРОЦЕНА НИВОА ОСТВАРЕНОСТИ У ОБЛАСТИМА 
НАСТАВА И УЧЕЊЕ И ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

  
У областима Настава и учење и Подршка ученицима вредновали смо следећа 
подручја: планирање и припремање наставе, наставни процес, праћење 
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напредовања ученика, подршка учењу, брига о ученицима, професионална 
оријентација, настава и учење и подршка ученицима у посебним условима 
епидемиолошке ситуације. 
За свако од наведених подручја, на основу увида у школску документацију, 
истраживањем помоћу структурираног интервјуа, непосредним увидом у наставни 
процес и праћењем реализације наставе на даљину, дошли смо до процене да 
нашој школи, захваљујући квалитету њеног функционисања у областима Настава 
и учење и Подршка ученицима припада ниво остварености четири (4). 
  
 

ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ШКОЛЕ У ОБЛАСТИМА 
НАСТАВА И УЧЕЊЕ И ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Иако квалитет рада школе у областима Настава и учење и Подршка ученицима 
одговара нивоу остварености четири (4), нагласићемо у којим је аспектима 
постојећа достигнућа пожељно и даље унапређивати. 

Потребна је даља континуирана сарадња у оквиру стручних већа, тимова и актива 
са мултидисциплинарним приступом, ради постизања што вишег степена 
корелације између различитих предмета, како при планирању, тако и у 
реализацији наставног процеса. 
Ради благовремене подршке целокупном развоју ученицима са сметњама у 
развоју, неопходно је и надаље јачати консултативни однос између 
индивидуалних наставника (у области психомоторне реедукације и логопед) и 
одељењских старешина у основној школи, посебно у нижим разредима, што би 
подразумевало и планирање рада у пару, са ученицима сличних психомоторниих 
способности и сличног говорно-језичког статуса, или индивидуално, са ученицима 
код којих се јави потреба за додатном подршком, како би се лакше уклопили у 
групу. 
Потребно је обезбедити радно место још једног индивидуалног наставника за 
потребе ученика са комбинованим сметњама. 
У домену рада стручних већа потребно је и даље јачати размену на плану сталног 
усаглашавања наставних планова и програма са могућностима и 
карактеристикама ученика, у вези са чиме је неопходно наставити сарадњу са 
Комисијом за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или 
социјалне подршке детету/ученику. 
Када су у питању уџбеници и наставна средства, пожељно је да се креирају 
заједничке активности наставног и васпитног кадра у проналажењу и иницирању 
уџбеника и наставних средстава што примеренијих капацитетима и 
карактеристикама ученика са сметњама у развоју, као и у опремању простора за 
извођење наставе. 
Потребно је увођење целодневне наставе за екстерне ученике чији су родитељи 
већ у радном односу и оне који би на овај начин били подржани да се запосле. 
Потребно је омогућавање извођења редовне наставе у природи сваке школске 
године. 
Потребно је наставити са унапређивањем безбедности ученика кроз детаљнију 
анализу Правилника о безбедности и сигурности ученика у школи уз додатну 



ШОСО са домом „Свети Сава“, Умка                                       Извештај о раду школе за 2020/2021.  

 

53 

 

конкретизацију и прецизирање појединачних обавеза. Предлаже се даље 
организовање додатних активности ученика у слободно време, посебно за ученике 
са актуелним проблемима у понашању (формирање "дечје кухиње", "фризерског 
салона", групно саветовање или групне активности, одговарајуће обуке у 
животним вештинама, организован боравак ученика ван установе - излети, посете, 
дружења... ). 
Потребно је и надаље стављати акценат на помоћ и подршку породицама ученика 
са ниским социо-економским статусом, у сарадњи са центрима за социјални рад и 
локалном средином (обилазак породица, посредовање у пружању хуманитарне 
помоћи, стручна и саветодавна помоћ ради увида у проблеме ученика и њихових 
породица). 
Потребно је увођење ширег спектра занимања (помоћни пекар, помоћни кувар, 
помоћник фризера, помоћник у услужним делатностима...) у складу са потребама 
тржишта рада и специфичностима ученика. 
Потребно је појачати сарадњу са фирмама ради организовања практичне наставе 
наших ученика и са социјалним партнерима у циљу запошљавања ученика и 
њихове даље социјалне и радне интеграције.   
 

Координатор: 
Јованка Јелић 

 
 

6.12. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
 

Током наставне 2020/2021 одржано је пет седница Тима за инклузивно 
образовање. Рад Тима за инклузивно образовање се одвијао у складу  са 
Годишњим програмом рада школе за наставну 2020/2021 годину : 

 
• Чланове Тима чине представници oсновне школе, средње школе и 

функционалног основног образовања одраслих, у склопу Тима постоје и 
мали ИОП тимови које чине одељенски и предметни наставници, стручни 
сарадник школе родитељ или други правни заступник детета. 

• Успостављена је сарадња са основним школама које су похађали  
новопримљени ученици, ради прибављања документације о ученицима. 

• Дефинисан је опсервациони период за новопримљене ученике и нове 
предмете. 

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

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

• Извршена је евалуација ИОП-2 за све ученике ОШ, СШ и полазнике ФООО 
и анализиран је рад у настави уз предлоге за побољшање и успешност 
наставног процеса. 
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• Обављена је припрема ученика завршних разреда за пробне завршне 
испите, припремљени материјали у складу са ИОП-2 за сваког ученика, као 
и за завршне испите. 

• Разматрани уџбеници, односно начини коришћења уџбеника и дидактичког 
материјала који се користе и који ће се користити у наредној школској 
години. 

• Поводом завршетка наставне године разредне старешине су поднеле 
извештај о анализи успеха ученика, евалуацији ИОП-2, онлајн наставе, као 
и о свеопштим резултатима образовно-васпитног рада. 

• Извршене су припреме за наредну школску годину и израђен је план рада 
Тима за инклузивно образовае за 2021/2022. годину. 

 
 

Координатор Инклузивног тима: 
Тања Јагодић           

 
 

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

СТРУЧНИХ САРАДНИКА 
 
Први записник са састанка Тима за професионални развој и стручно 
усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадника 
Одржан 20.09.2020. године 
Присутни: дефектолози - наставници, предметни наставници, васпитачи, 
стручни сарадници 

Дневни ред: 
 

● Израда плана СУ за текућу школску  
● Припрема прилагођавања рада тима раду у ванредним околностима 
● Представљање професионалног развоја кроз развој каријере 

напредовањем у звање 
На првом састанку тима договорен је и израђен  план за школску 2020/2021. 
године. Као најважнији задаци издвојени су израда новог правилника 
усавршавања у установи и подстицање колега на представљање радова на 
стручним скуповима и земљи и иностранству. 
Због веома специфичне епидемиолошке ситуације која је слична као и протекле 
школске године, договорено је да се састанци у случају наставе на даљину 
одржавају такође на даљину, и да остаје отворена могућност да се у том случају 
план рада тима промени и прилагоди. У договору са директорком школе, групни 
семинари се неће организовати ове школске године, а колеге ће се подстицати да 
присуствују разноврсним бесплатним семинарима на даљину. 
Наставник, васпитач и стручни сарадник може током рада и професионалног                            
развоја да напредује стицањем звања: педагошки саветник, самостални 
педагошки саветник, виши педагошки саветник и високи педагошки саветник 
прописаном Правилником о сталном стручном усавршавању и напредовању у 
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звања наставника, васпитача и стручних сарадника. Представљање напредовања 
кроз презентацију и дијалог. 
 
Други записник са састанка Тима за професионални развој и стручно 
усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадника 
Одржан 04.11.2020. године 
Присутни: дефектолози - наставници, предметни наставници, васпитачи, 
стручни сарадници 
                                                         Дневни ред: 
 

● Израда новог Правилника о стручном усавршавању у установи 
● Представљање предлога радова за стручни скуп „ Дани дефектолога 2021“  

На другом састанку тима дат је предлог да се изради нови Правилник о стручном 
усавршавању. Чланови тима разматрали су постојећи правилник, давали 
предлоге и после дуже дускусије договорили да се не израђује нови правилник, 
већ да се постојећи у мањим сегментима измени и допуни, и да се током школске 
године у контакту са колегама представе предлози тих промена. 
Запослени и заинтересовани за презентацију радова на „Данима дефектолога 
2021. год“ обавештени су о специфичностима одржавања конференције у 
условима пандемије корона висуром. 
 
СТРУЧНО НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ „ДАНИ 
ДЕФЕКТОЛОГА 2021” - ДРУГО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА АУТОРЕ РАДОВА 
  
Поштоване колегинице и колеге,  Ово је друго обавештење за ауторе који 
пријављују радове за предстојећу конференцију „Дани  дефектолога 2021”.  
Конференција ће бити одржана на Златибору, у Конгресном центру хотела 
„Златибор‐ Мона”, у периоду од  18. до 21. фебруара 2021. године.   Пре него што 
приступите пријави аутора и рада молимо Вас да се упознате са изменама услова 
пријаве у  односу  на  претходну  годину.  Детаљне  информације можете  пронаћи  
у нашем првом обавештењу на адреси:       
хттп://дефектолозисрбије.орг/њп‐ цонтент/уплоадс/2020/10/Дани‐ дефектолога‐ 20
21‐ први‐ позив‐  цyр.пдф  Ради организовања рада Конференције у складу са 
препорученим епидемиолошки мерама неопходно је  да се приликом 
пријављивања изјасните да ли желите да учествујете у раду непосредно или 
онлајн, као и на  који начин желите да изложите рад.   Учесници који изаберу да 
учествују у раду Конференције онлајн пратиће излагања преко Зум (Зоом)  
платформе,  а детаљне информације за онлајн учеснике ће бити објављене 
накнадно.  Све информације о пријави учешћа, регистрацији и котизацији можете 
добити од нашег извршног организатора,  компаније ПМ плус на линку: 
хттп://њњњ.данидефектолога2021.пмплус.рс/ Учесници конференције који желе да 
пријаве рад морају се прво регистровати у базу аутора, на линку:  
хттпс://формс.гле/сyп6МСјзн2м3рН7д7, уношењем свих потребних података. 
Почев од ове године  пријава радова вршиће се искључиво уносом текстуалних 
елемената у јединствену базу аутора, без  потребе за доставом сажетка у ворд 
формату. Дакле, наглашавамо да радове не треба слати на имејл: 
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данидефектолога@гмаил.цом. Напомињемо да, из организационих разлога, 
изабрани начин учешћа и излагања неће бити могуће  мењати.  Рок за пријаву 
радова је 20.12.2020. године. Обавештење о прихватању радова можете 
очекивати у оквирном року до 20.01.2021. године. Како бисте се унапред упознали 
са начином презентовања радова и достављања истих, у наставку следе  важне 
информације за ауторе радова који ће бити прихваћени. Информације за ауторе 
који ће прихваћене радове излагати усмено. Аутори који ће присуствовати 
Конференцији имају могућност да радове изложе непосредно у  Конференцијској 
сали и то на два начина:  1) презентација уз усмено излагање и присуство аутора 
у сали или  2) презентација са снимљеним гласом аутора (и у овом случају 
присуство аутора у сали је обавезно).  Аутори који учествују онлајн такође могу да 
се директно укључе и усмено изложе презентацију коју су  припремили или могу 
да се директно укључе и покрену презентацију са снимљеним гласом.  Без обзира 
на начин учешћа, презентацију у електронској форми треба да доставите на 
имејл:  данидефектолога@гмаил.цом, ради провере техничке компатибилности са 
опремом. Аутори који ће бити  присутни на Конференцији треба и да понесу 
презентацију на УСБ флеш диску на сам дан презентовања. О  року за доставу 
презентација ћемо Вас накнадно обавестити.  Време предвиђено за усмену 
презентацију биће ограничено на максимално 10 минута и пошто ће сва  усмена 
излагања бити преношена уживо молимо Вас да поштујете максималну дужину 
излагања. У супротном режија ће бити обавезна да прекине пренос Вашег 
излагања, без обзира на то у ком сте  сегменту излагања у том тренутку.  
За Дане дефектолога 2021. на Златибору представљена су два рада : 
1.    „Радионичарски облик рада у настави српског језика“ 
аутор Александра Слијепчевић, коаутор Зорица Дрндаревић Делић 
2.    „Светске игре Специјалне Олимпијаде Абу Даби 2019. год.- значај спорта и 
такмичења деце и младих са сметњама у развоју“ 
аутор Анђелка Бранковић, коаутор Александра Слијепчевић 
 
Радионочарски облик рада у настави српског језика 
Александра Слијепчевић, аутор, Зорица Дрндаревић Делић, коаутор 
ШОСО са домом „Свети Сава“ Умка 
 
Систем образовања и васпитања у претходним годинама доживео је многе 
промене и сучавао се са многим изазовима па и образовање ученика са сметњама 
у развоју као интегрални део тог система. Oсавремењивање наставе, увођење 
нових метода и техника као и облика рада довело је до примене едукативних 
радионица у реализацији наставних садржаја српског језика са ученицима са 
сметњама у развоју. 
Едукативна радионица не подразумева примену само једног облика учења. За 
овакав рад најпогоднији су активни облици учења. То су пре свега сви 
интерактивни облици учења (кооперативно учење наставник-ученик, кооперативно 
учење у групама ученика, тимска настава, учење по моделу) и метод учења путем 
решавања проблема. Поред интерактивних облика учења, сви облици практичног 
учења, могу се јавити као део неке активности у току радионице, нарочито 
цртање, писање, израда постера и сл. 
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Циљеви едукативних радионица, поред стицања конкретног знања као што су  
подстицање, мотивације за учење, усвајање вештина и умећа,  разумевање 
природних законитости, развијање способности сарадње у групи, способности 
самосталног рада, али и заједничког рада на решавању једног задатка у тиму, 
развијање способности повезивања знања из различитих области, 
оспособљавање за једноставна истраживања, развијање способности 
комуникације и дијалога, развијање стваралаштва и др. Због блиске повезаности 
развоја говора и језика и наставних садржаја српског језика кроз радионице се 
реализују се вежбе психофизиолишких основа за читање и писање, развијање 
аудитивне и визуелне перцепције и дискриминације, анализа и синтеза речи, 
вербализација уз визиуелни подстицај, богаћење речника и говорно 
осамостаљивање. Применом радионичарског рада у настави српског кроз  
разноврсне активности утицали смо на већу мотивацију, отворену комуникацију и 
сараднички однос између натавника и ученика, као и на подстицање и развијање 
социјално емоционалних вештина и вршњачко учење. 
 
Светске игре Специјалне Олимпијаде Абу Даби 2019. год.- значај спорта и 
такмичења деце и младих са сметњама у развоју 
Анђелка Бранковић, аутор, Александра Слијепчевић, коаутор 
ШОСО са домом ученика „Свети Сава“ 
 
Укључивање и повезивање деце и младих у друштвени живот заједнице кроз 
спортске активности и међународна такмичења, један је од најбољих примера 
социјалне инклузије. Иако су кућно и школско образовање пресудни за лични раст, 
бављење спортом је готово једнако важно за социјално и емоционално здравље. 
Светске игре Специјалне Олимпијаде у Абу Дабију одржане су од 14-21 марта 
2019. год. На овом највећем спортском надметању на планети у 2019. години 
учествовало је око 7500 спортиста из преко 180 земаља света. Делегација 
Специјалне Олимпијаде учествовала је на овим играма са 117 спортиста у десет 
спортова. Ученици и наставници наше школе, кроз сарадњу са спортским клубом 
Сингидунум за особе са посебним потребама, учествовали су на овом великом 
такмичењу. 
Током петнаест дана боравка у Уједињеним Арапским Емиратима спортисти и 
тренери имали су прилику да се упознају са историјом, традицијом, данашњим 
начином живота, уметношћу и забавом, са посебним акцентом на образовање и 
спорт деце са сметњама у развоју, једне сасвим другачије културе и обичаја. 
Учествовање у спортским активностима и посебно на међународним 
такмичењима, деци и младима са сметњама у развоју пружају могућност за 
физички и друштвени развој; кроз дружење и путовања доприноси свеобухватном 
утицају на развој социјалних вештина, самопоштовања и самовредновања. 
 
Трећи записник са састанка Тима за професионални развој и стручно 
усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадника – састанак 
одржан на даљину (онлајн) 
Одржан 11.12.2020. године 
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Присутни: дефектолози - наставници, предметни наставници, васпитачи, 
стручни сарадници 
                                                         Дневни  ред: 
 

● Евалуација остварености плана Тима за професионални развој у првом 
периоду-полугодишту 

● Текућа питања 

Четврти записник са састанка Тима за професионални развој и стручно 
усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадника 
Одржан 12.03.2021. године 
Присутни: дефектолози - наставници, предметни наставници, васпитачи, 
стручни сарадници, директор школе 
 

 Дневни ред: 
 

● Извештај са Дана дефектолога 2021. године 
● Предавање о значају праћења, анализе и вредновања образовно- 

васпитног процеса и компетенција 
● Предавање о значају упоредног развијања различитих компетенција 

 Извештај са Дана Дефектолога 2021. године 
 
Oве године одржани су традиционални струковни сусрети дефектолога/ 
специјалних едукатора и рехабилитатора Србије - „Дани дефектолога 2021.“.  
Међународна конференција се одржавала од 18-21.02.2021. године на Златибору, 
у Конгресном центру хотела „Златибор – Мона“. Традиционални организатори 
скупа су Друштво дефектолога Србије и Факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију Универзитета у Београду. 
Централна тема Међународне конференције гласила је: „Диверзитет и 
адаптибилност процедура у специјалној едукацији и рехабилитацији“.  
Дефинисање ове теме иницирали су предлози колега из праксе, прикупљени 
анкетирањем. Она својом садржајношћу, потпомогнута подтемама омогућава 
свеобухватно разматрање питања суштине дефектолошке науке и праксе. 
Наши овогодишњи традиционални сусрети су  одржани  у актуелним условима 
пандемије. Конференција је била одржана делом на традиционални начин а 
делом у онлине формату. Модел је био осмишљен тако да су сви заинтересовани 
и ове године узели учешће и на тај начин допринели одржавању  ових скупова. 
Томе су допринели и бројни гости, стручњаци, наше драге колеге из иностранства, 
који су били са нама или  се прикључили онлине. 
У овогодишњим сусретима из наше школе узеле су активно учешће Анђелка 
Бранковић, Зорица Дрндаревић Делић и Александра Слијепчевић. 
Радови који су представљени су : 
„Радионичарски облик рада у настави српског језика“ 
Аутор Александра Слијепчевић, коаутор Зорица Дрндаревић – Делић 
„Светске игре специјалне олимпијаде Абу Даби 2019. – значај спорта и такмичења 
деце и младих са сметњама у развоју“ 
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Аутор Анђелка Бранковић, коаутор Aлександра Слијепчевић 
Поред радова који су изложени посебну пажњу привукли су примери добре 
праксе, колеге из окружења су дале осврт на позицију дефектолога и 
дефектолошке праксе у њиховим земљама. Одржана је и трибина развојног 
центра Друштва дефектолога Србије на тему: 
Перспективе струковног удруживања 
модератор:проф.др Гордана Николић-Педагошки факултет, Сомбор, Универзитет 
у Новом Саду 
учесници: доц др Златко Буквић, Председник Савеза едукацијских рехабилитатора 
Хрватске и Председник Хрватске коморе едукацијских рехабилитатора, Селмир 
Хаџић, предсједник Удружења дефектолога, едукатора – рехабилитатора у 
Кантону Сарајево „СТОЛ”, Босна и Херцеговина , Синиша Ранковић, Председник 
Управног одбора Друштва дефектолога Србије и члан Националног просветног 
савета. 

● Кроз предавање и дискусију смо указали на постојање различитих 
теоријских приступа аутора дефинисању појма компетенција наставника, 
самим тим и на постојање бројних различитих листа и стандарда 
компетенција наставника. Осим тога, размотрили смо значење и значај 
дефинисаних листа компетенција и стандарда компетенција за професију 
наставник. Ако под професионалним развојем наставника подразумевамо 
његово образовање током иницијалног образовања, преко увођења у посао 
и усавршавања током периода рада, онда дефинисане листе компетенција 
за професију наставник могу бити ослонац за унапређивање политике и 
праксе професионалног развоја наставника. У закључним разматрањима 
указали смо да је потребно опрезно приступити дефинисању, примени и 
евалуацији стандарда компетенција наставника, јер постоји опасност да се 
стандардизацијом умањи статус наставничке професије. Да би се избегао 
бихевиористички модел дефинисања компетенција наставника, једно од 
могућих решења јесте дефинисање листе кључних, генеричких 
компетенција наставника, која би подразумевала рефлексију, промишљање 
сопственог рада од стране наставника, освешћивање личних педагошких 
ставова и вредности који су у основи његове праксе. 

● Праћење, анализа и вредновања образовно - васпитног процеса и 
компетенција има своје специфичне циљеве. Специфични циљеви су 
побољшање професионалне праксе наставника и побољшање исхода 
учења, пружање подршке запосленима и будућим наставницима, развијање 
одговорности за трајно стручно усавршавање у циљу приближавања, 
олакшавања и побољшавања процеса учења и постизања бољег 
постигнућа ученика, као и усвајање заједничког језика за потребе 
комуникације између различитих учесника (родитељи, ученици, ужа и шира 
друштвена средина). У модерном друштву наставник је суочен са многим 
изазовима ове захтевне и одговорне професије. Поред свакодневних 
обавеза извођења наставе и вођења администрације, наставничка 
професија подразумева повезивање и приближавање наставних циљева и 
садржаја разним образовним потребама и стиловима учења, креирање 
безбедног и подстицајног окружења за учење и развој сваког детета, као и 
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учешће у животу школе и унапређивање односа са породицама и широм 
друштвеном заједницом. Даљи развој иформационо-комункационих 
технологија такође повећава захтеве за стицањем нових знања и вештина. 
Више него икада наставнику је потребно пружити подршку за развој 
компетенција. Утврђивање описа компетенција које су потребне 
наставницима омогућило би пружање континуиране и координиране 
подршке наставницима у свим фазама развоја — од иницијалне обуке, 
преко приправничког стажа до континуираног професионалног и личног 
усавршавања. 
 

Пети записник са састанка Тима за професионални развој и стручно 
усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадника 
Одржан 31.05.2021. године 
Присутни: дефектолози - наставници, предметни наставници, васпитачи, 
стручни сарадници, директор школе 

Дневни ред: 

●  Презентације одржаних семинара и евалуација применљивости истих 
● Текућа питања 

Због специфичне епидемиолошке ситуације изазване пандемијом вируса ковид19, 
планирани групни семинари нису били у могућности да се одрже. Одлуком Тима 
за професионални развој и стручно усавршавање наставника, васпитача и 
стручних сарадника сви предвиђени семинари биће реализовани током следеће 
школске године. 
 
Шести записник са састанка Тима за професионални развој и стручно 
усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадника 
Одржан 18.06.2021. године 
Присутни: дефектолози - наставници, предметни наставници, васпитачи, 
стручни сарадници, директор школе 
 
                                                      Дневни ред: 
 

● Евалуација остварености плана стручног усавршавања у  другом периоду 

  

  
Координатор: 

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

 

 
СЕПТЕМБАР 
Састанку су присуствовале одељењске старешине завршних разреда основне 
школе (7. и 8. разреда), завршног разреда Функционалног основног образовања 
одраслих (ФООО) и одељењске старешине свих одељења средње школе. 
Чланови Тима упознати су са задацима за предстојећу школску годину. У циљу 
праћења и процене ученика, формулисане су листе праћења посебно за основну а 
посебно за средњу школу (налазе се у прилогу записника рада Тима), и то у 
зависности од подручја рада, а листе су подељене одељењским старешинама 
који су задужени за спровођење активности праћења, процене и евидентирања 
резултата. На истом састанку направљен је и план обиласка радионица свих 
подручја рада, за ученике седмог и осмог разреда.  
 
ОКТОБАР 
Утврђен план реализације професионалног информисања ученика седмог и осмог 
разреда основне школе и осмог разреда ФООО, о потенцијалним занимањима и 
образовним профилима. Договорено је да ће се професионално информисање 
спроводити кроз посете школским радионицама. Због тренутне епидемиолошке 
ситуације нису могуће посете предузећима. Спроводиће се опсервација и 
праћење ученика током ових посета, а евиденција ће се водити кроз за то 
припремљене анкете (пример у прилогу записника рада Тима). 
 
НОВЕМБАР/ДЕЦЕМБАР 
Дефинисан је план за прикупљање информација које су од користи у процесу 
одлучивања о будућој професионалној оријентацији. Узимаће се у обзир листе 
праћења које садрже информације о општим психомоторним способностима 
ученика, као и о њиховим могућностима за стицање нових знања и вештина у 
појединим областима. Релевантни подаци ће такође бити и лични афинитети и 
интересовања ученика, као и могућности њихових породица или других законских 
заступника, а и потребе шире друштвене средине. 
Током првог полугодишта, спровођене су активности  пружања подршке и помоћи 
приликом избора будућих занимања за ученике средње школе. Кроз радионице на 
часовима Грађанског васпитања и радионице организоване у оквиру ваннаставних 
активности, ученици су оснаживани у вези способности самопроцене, упознавали 
су се са захтевима и могућностима тржишта рада, унапређивали су своје 
компетенције за представљање будућим послодавцима, а поједини ученици су се 
упознавали и са писањем биографије (CV-a), као и пропратног мотивационог 
писма приликом конкурисања за одређене послове. 
 
ЈАНУАР 
Извршена је евалуација до тада прикупљених података, а томе су додати и 
извештаји руководиоца секција о постигнутим резултатима у оквиру ваннаставних 
активности. На основу мишљења Тима које је засновано на свим претходно 
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спроведеним активностима са ученицима, и резултатима праћења и евалуације, 
обављено саветовање ученика и њихових родитеља, или других законских 
заступника, о могућностима даљег школовања и закључцима досадашњег рада на 
професионалној оријентацији. Одељењске старешине су доставиле листе 
праћења и процене психофизичких и специфичних способности ученика, за сваког 
понаособ. Саветовање ученика средње школе, њихових родитеља или других 
законских заступника о даљој каријери, такође је спроведено на основу резултата 
добијених вишегодишњим праћењем ученика, као и могућностима њихових 
породица или средине у коју се враћају по завршетку школовања. 
 
МАРТ 
Планиране су посете радним организацијама, али због  епидемиолошке ситуације 
и општих мера у земљи уведених са циљем заштите здравља грађана, планиране 
активности нису спровођене. 
 
АПРИЛ 
Обављено је анкетирање ученика у вези њихових интересовања за избор 
активности којима би се наставио рад у оквиру професионалне оријентације, а 
спроведен је и саветодавни рад са родитељима или другим законским 
заступницима 
 
МАЈ/ЈУН 
Ученици завршних разреда основне школе и ФООО, на крају наставне године су  
позитивно оцењени из свих предмета, приступили су завршном испиту који су са 
успехом завршили. 
Стручни Тим школе је на основу препорука Тима за професионалну оријентацију и 
каријерно вођење и саветовање, донео план уписа ученика у средњу школу по 
подручјима рада, тако да је формирана прелиминарна листа за упис ученика у 
средњу школу.  Одржан је родитељски састанак у вези са коначним усмеравањем 
ученика, како из основне у средњу, тако и за ученике који су завршили други или 
трећи степен средње школе, а усмеравају се на тржиште рада. 
 

                                                Координатор Тима за професионалну оријентацију и 
каријерно вођење и саветовање 

Марија  Милановић  Лукић, дипл. дефектолог 
 
 

6.15. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД 
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА 
 
 
У циљу стварања сигурног и подстицајног окружења, неговања атмосфере, 
сарадње, уважавања и конструктивне комуникације Тим за заштиту од 
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања је у току школске 
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2020./2021. године реализовао све планиране превентивне активности и 
благовремено се деловало на спречавање било каквог облика насиља. 
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 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 у настави и васпитном раду. 
На основу упознавања са законским одредбама о препознавању форми насиља, 
превенцији и интервенцији у ситуацији сукоба и насиља, континуираног учешћа у 
раду Стручног тима за додатну подршку ученицима и Стручног тима за инклузивно 
образовање, као и на основу непосреног рада са ученицима, чланови тима били 
су укључени у процесе подршке ученицима 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 елемент превенције агресивног испада код 
ученика јесте одређивање и прилагођавање захтева у васпитно-образовном 
процесу, што се континуирано  и примењује у школи путем индивидуализације и 
израдом ИОП-2. 
У свим актуелним проблемима током наставне године примењене су мере 
интервенције које су се усаглашавале на састанцима тима, а заједно са 
одељенским старешинама и групним васпитачима, што је детаљно описано у 
записницима Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања. 
Чланови тима су у складу са планом рада упознавали запослене са Правилником, 
Приручником и протоколом о заштити ученика, родитеља, запослених од насиља, 
као и о значењу појмова насиље, злостављање и занемаривање. 
Превенцију и сузбијање насиља у школама ове године подржала је Влада 
Републике Србије првом националном платформом  „ЧУВАМ ТЕ“, која на једном 
месту интегрише све потребне аспекте темељне превенције и алате за сузбијање 
насиља у школама. Такође, на овој платформи се могу наћи онлајн обуке за 
запослене које су се за члнове нашег тима и остале запослене показале као врло 
ефикасне.      
 

                                                                                                                 Координатор: 
                                                                                               Јелена Илић 

 
 

6.16. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ 
 

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

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

током целе школске 2020/2021. године настојао је да промовише школу, дом 

ученка и успехе ученика на свим пољима путем следећих активности: 
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Интернет маркетинг 

 

Континуирано додавање нових садржаја и актуелности на званичном сајту школе 

допринели су бољој афирмацији и презентацији школе и дома ученика. Тиме су 

погодности које су на располагању постале видљивије и доступније садашњим и 

будућим ученицима, њиховим родитељима и другим законским заступницима, као 

и све већем броју хуманитарних и других организација које нам се обраћају за 

сарадњу. 

Изазови које нам је донела школска 2020/2021. година услед глобалне пандемије 

вируса Ковид-19 били су бројни а један од највећих изазова био је прелазак 

ученика на онлајн наставу где су активности Тима за маркетинг школе биле од 

изузетног значаја. Свакодневно у сарадњи са разредним старешинама, 

предметним наставницима и групним васпитачима припремани су и додавани 

нови материјали за наставу и васпитни рад на званични сајт школе, што је 

значајно олакшало реализацију образовно-васпитног плана и програма и учинило 

садржаје доступнијим за све наше ученике. 

На почетку прошле школске године отворена је и званична Фејсбук страница 

школе, што нам је ове школске 2020/2021. године омогућило да паралелно са 

сајтом школе пласирамо наставне и васпитне материјале за ученике у виду 

презентација и радних листића и на званичну Фејсбук страницу школе, тако да 

нико од ученика, па и оних из најудаљенијих места, није остао ускраћен за 

редовно праћење наставе и васпитног рада. Такође се приликом ажурирања сајта 

и Фејсбук странице школе водило доста рачуна и о истицању битних смерница и 

упутстава у погледу што бољег и јаснијег усмеравања ученика и њихових 

породица на значај превенције и здравствене заштите ученика и њихових 

породица током трајања епидемије.  

 

Директне посете и учешће на манифестацијама  

 

Током школске 2020/2021. године Тим за маркетинг школе пратио је ученике на 

свим манифестацијама у школи и ван школе, школским такмичењима, посетама 

установа од културног значаја, спортским догађајима и ваннаставним 

активностима при чему смо на најбољи могући начин презентовали школу и 

постигнућа ученика.  

Иако је планирано годишњим планом рада тима за 2020/2021. годину, због 

неповољне епидемиолошке ситуације у октобру 2020. године није одржан Сајам 

образовања у Београду те ћемо планиране активности и идеје за представљање и 

промовисање школе искористити за учешће на овој манифестацији у октобру 

2021. године. 
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Израда и слање/дељење промотивног материјала 

 

Осмишљавање нових видова презентовања школе методама директног 

маркетинга путем рекламног материјала обављано је континуирано током целе 

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

дидактичких средстава и помагала за децу, израђивани су нови промотивни 

материјали у виду флајера, обележивача страница, распореда часова, привезака 

за кључеве, хемијске оловке и подлоге за компјутерски миш са логом школе, 

папирне кесе, као и други облици рекламног материјала који су коришћени у свакој 

прилици када се о школи могао оставити добар утисак. Овај вид маркетинга 

омогућио је и самим ученицима да директно у комуникацији са људима, док деле 

материјал на различитим догађајима и манифестацијама и лично, на себи 

својствен начин, представе школу из које долазе што је посебно остављало утисак 

на околину. 

 

Циркуларни периодични мејлови и пошта 

 

Као што је и дефинисано Годишњим планом, периодично је обављана 

комуникација са институцијама од значаја путем електронске поште и стандардних 

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

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

освежавањем пропратног рекламног материјала и садржајем базираном на 

позитивним аспектима наше установе. 

 

Интерни маркетинг унутар школе 

 

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

табли истакнутих у просторијама школе и учешћем у активностима ученика на 

школским манифестацијама и свечаностима. Тим за маркетинг пратио је све 

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

фотографије, видео записи који су коришћени за ажурирање одељка Вести на 

званичном школском сајту, ажурирање електронског и писаног летописа и Фејсбук 

странице школе. 

 

Координатор: 

Марија Николић 
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6.17. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ 
КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

 
 
Да би се одговорило на захтеве савременог света и његовог развоја, ученици 
образовањем треба да се на квалитетан начин припреме за живот и рад у 
друштву, односно да се социјализују на друштвено прихватљив и задовољавајући 
начин. А ради квалитетне припреме за живот и рад од образовања се очекује да 
код ученика развија знања, али и вештине да стечена знања адекватно и примене. 
У ту сврху је формиран Тим за развој међупредметних компетенција и 
предузетништва. 
Међупредметне кометенције су се реализовале кроз сарадњу и координацију 
активности више наставника, односно наставних предмета, употребу 
одговарајућих наставних средстава и прилагођавање садржаја ученицима наше 
школе, односно њиховим ИОП-има. То је рађено са циљем комбиновања знања, 
вештина и ставова релевантних за реалне животне ситуације које захтевају 
њихову примену. 
Иако се у току школске 2020/2021. године настава одвијала по измењеном 
моделу, а због епидемије корона вируса, наставници су координисали 
активностима и усклађивали своје наставне јединице ради што адекватније 
примене и сналажења у свакодневном животу. 
Ученици су подстицани да препознају своја интересовања и способности избором 
слободних активности, а у циљу развијања предузетништва. 
Ученицима је пружана подршка у реализацији ваннаставних активности које могу 
доприносити развоју међупредметних компетенција у складу са интересовањима 
ученика, просторним и људским ресурсима. 
У сарадњи са Тимом за заштиту животне средине се радило на развијању 
разумевања концепта здравог и безбедног окружења. 

 Координатор: 
Александра Кораћ 

 

 

6.18. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 
РАДА УСТАНОВЕ 

 

У току школске 2020/2021. године на састанцима Тима за обезбеђивање квалитета 
рада установе су се разматрале теме као што су упознавање са: 
 

● Правилником о стандардима квалитета рада установе 

● Правилником о стандардима квалитета рада директора 

● Наставничким компетенцијама 

● Правилником о сталном стручном усавршавању.  
 
Након упознавања стандарда и компетенција урађено је следеће: 
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● Анализа капацитета школе у погледу људских и материјалних ресурса 

● Одређивање сарадње са другим стручним органима школе 

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

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

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

● Координиран је рад свих стручних органа, тимова и Педагошког колегијума. 
● Развијана је методологија самовредновања у односу на стандарде 

квалитета рада установе 

● Коришћени су аналитичко-истраживачки подаци за даљи развој установе 

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

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

● Реализовано је учешће у стварању услова за обезбеђивање квалитета и 
развој школе 

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

● Праћено је напредовање ученика у односу на очекиване резултате 

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

● Решавана су текућа питања у образовно-васпитном раду 

 
Координатор: 

Љиљана Вукошић, директор 
 
 

6.19. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ТИМА ШКОЛЕ 
 
Рад Стручног тима школе се одвијао у складу са програмом рада за школску 
2020/2021. годину и укључивао је следеће активности: 
 

• Реализација неопходних активности у вези пријема ученика у школу у 
складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом 

• Увид у приложену документацију уз пружање одговарајуће подршке и 
помоћи родитељима/другим законским заступницима у неопходним 
активностима код пријема у условима пандемије вируса КОВИД-19 

• Прикупљање релевантних података од родитеља/других законских 
заступника у неопходним активностима код пријема ученика 
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• Упознавање одељенских старешина и васпитача са документацијом о 
ученицима и полазницима 

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

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

• Континуирано праћење општег здравственог и менталног стања ученика 

• Сарадња са медицинским сестрама у реализацији организованог превоза за 

ученике наше школе 

• Сарадња са Центрима за социјални рад, Здравственим установама и 

Школама из којих ученици долазе и прелазе 

• Континуирана сарадња са Установом за децу и младе Сремчица и Центром 
за заштиту одојчади, деце и омладине-Звечанска 

• Процењивана су стања и капацитета ученика и формирана су мишљења о 

ученицима на захтев одговарајућих установа 

• Стално укључивање интердисциплинарног приступа ради комплетног 
сагледавања и праћење развоја и потреба ученика 

• Промовисање Школе путем презентовања на терену 

• Пружање подршке и помоћи ученицима са тешкоћама у учењу и понашању 

• Сарадња са Тимовима за инклузивно образовање, за заштиту од 
дискриминације,насиља,злостављања и занемаривања, за професионалну 
оријентацију,каријерно вођење и саветовање 

• Одржаван је редован консултативни и саветодавни рад са наставницима и 
васпитачима у креирању одговарајућих стратегија санирања актуелних 
проблема, као и стратегија јединственог деловања на образовање, 
васпитање и развој ученика 

• Пружање подршке наставницима да се обезбеди континуирана 

комуникација са родитељима, старатељима и хранитељима у условима 

пандемије вирусом КОВИД-19 

• Индивидуални и групни рад на плану превенције и решавању конфликата 

међу ученицима 

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

• Подршка професионалној оријентацији ученика 

• Праћење и подршка ученицима у њиховом професионалном 
оспособљавању 

• Сарадња са Националном службом за запошљавање, давањем препорука 
учениима за запошљавање у оквиру њихове адаптације на радну улогу и 
социјално окружење 

• Консултативно-саветодавни рад са послодавцем при пријему ученика са 
завршеном средњом школом на посао у оквиру њихове адаптације на радну 
улогу и социјално окружење 
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• Вршена је стална анализа формиране документације, како при пријему 
ученика, тако и током праћења целокупног збрињавања ученика 

• Обезбеђивано је стручно повезивање школе са институцијама из локалне 
средине 

• Реализована је сарадња са високошколским институцијама које се баве 
истраживањем и едукацијом од значаја за рад са ученицима са сметњама у 
развоју 

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

 
Рад Стручног тима школе био је континуиран, а његови задаци су се иницирали, 
планирали и резултати сумирали на редовним недељним састанцима или по 
потреби. 

 

Координатор: 

Валентина Радуловић  

 

6.20. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 
 

 
Педагошки колегијум је формиран у циљу што боље организације образовно-

васпитног рада као и брже и ефикасније комуникације и обављање различитих 

послова у Школи. 

Чланови Педагошког колегијума су: руководиоци/координатори већа, актива и 
тимова. 
Током школске 2020/20201. године редовно су одржаване седнице Педагошког 
колегијума. 
Решавана су и бележена битна дешавања везана за образовање и васпитање у 
основном  и средњем образовању и васпитању и функционалном основном 
образовању одраслих. . Доношене су одлуке у складу са законима везаним за 
образовно -васпитни рад у којем су учествовали сви чланови Педагошког 
колегијума. 
Рад Педагошког колегијума се одвијао у складу са Годишњим планом рада школе 
за школску 2020/2021. годину и укључивао је следеће: 
 

• Донет је предлог начина организовања наставе у школи на основу Стручног 
упутстава за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у 
школској 2020/2021. години 

• Усвојен је предлог оперативног плана организације и реализације наставе 
за школску 2020/2021.годину 

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

• Дефинисан је број формираних одељења у основној, средњој школи и 
функционалном образовању одраслих 
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• Дефинисан је начин реализације наставе по ИОП-у 2 у основном ,средњем 
образовању и васпитању  и Функционалном основном образовању одраслих 

• Настављен је процес континуираног вођења педагошко-дефектолошке 
свеске праћења која укључује специфичности функционисања ученика у 
образовној, емоционалној и социјалној сфери 

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

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

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

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

• Обављена је припрема ученика завршних разреда основног, средњег 
образовања и васпитања и функционалног основног образовања одраслих 
за пробни завршни испит 

• Имајући у виду епидемиолошку ситуацију као и специфичности ученика и 

полазника у њиховом набољем интересу, пробни завршни испит се одвијао 

на даљину за кориснике домског смештаја у установи затвореног типа из 

области социјалне заштите уз подршку васпитача 

• Континуирано се одвијала сарадња са Установом за децу и младе 

Сремчица, Центром за заштиту одојчади, деце и омладине - Звечанска, 

центрима за социјални рад, ИРК, родитељима / др.законским заступницима 

и другим школама 

• Анализиран је завршни испит за ученике завршних разреда средњег 
образовања и васпитања и поднет извештај о постигнутим резултатима 

• Анализиран је завршни испит за ученике 8.разреда основног образовања и 
васпитања   који је одржан 23, 24 и 25. јуна 2021. године 

• Анализиран је завршни испит за полазнике трећег циклуса ФООО који је 
реализован 24.јуна 2021.године и поднет извештај 

• Поводом завршетка наставне године ,Тим за инклузивно образовање је дао 
извештај о анализи успеха ученика основног и средњег образовања и 
васпитања и полазника ФООО, редовности на настави, евалуацији ИОП-а 2 
као и свеопштим резултатима образовно-васпитног рада као и оствареност 
фонда часова и планираних садржаја 

• Израђен је план транзиције за ученике 8.разреда основне школе за 

прелазак у средњу школу, а у склопу ИОП-а 2 и у складу са општим планом 

транзиције донетим за нашу школу 
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• Извршене су припреме за наредну школску годину : формирана одељења 

основне , средње и ФООО,одељенска старешинства,  распоред часова , 

подела предмета на наставнике 

• Поднет је годишњи извештај о раду Педагошког колегијума за 2020/2021 

годину као и план рада за наредну 2021/2022 годину. 

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

 
Руководилац:  

Вукошић Љиљана, директор школе 
 

 

VII ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА 
 

7.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПСИХОЛОГА 
 
Професионалне активности психолога одвијале су се у складу са планираним 
задацима. У извештају су приказани поједини сегменти рада који прате динамику 
различитих садржаја у школи. Активности којима се психолог бавио у школској 
2020/2021. години су: 

• Процена, праћење ученика и саветодавни рад у условима актуелне 
епидемиолошке ситуације; 

• 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; 
• Учествовала у раду Стручног тима школе, Стручног тима за инклузивно 

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

• Пружала подршку наставницима да се обезбеди потребан квалитет 
реализације школских активности у отежаним (посебним) условима 
пандемије вирусом КОВИД-19; 

• Учешће у праћењу активности предвиђених развојним планом школе за 
текућу годину; 

• Учествовала у праћењу ефеката иновативних активности као и ефикасности 
нових облика рада; 
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• Учествовала у раду на развијању и примени инструмената за вредновање и 

самовредновање различитих области и активности рада школе; 

• Пружање помоћи наставницима у погледу припреме за извођење наставе 

по комбинованом моделу са флексибилним приступом у складу са 

потребама и специфичностима ученика у околностима актуелне 

епидемиолошке ситуације; 

• Сарадња са медицинским сестрама у циљу перманентне здравствене 
заштите ученика од стране ординирајућих лекара; 

• 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; 

• Пружала подршку наставницима на конкретизовању и операционализовању 

циљева и задатака образовно- васпитног рада; 

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

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

завршном испиту; 

• 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 Центрима за социјални рад, образовним, 
здравственим, научним, културним и другим институцијама 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 искуства 
и сарадњом са другим психолозима, дефектолозима, наставницима и 
стручним сарадницима у образовању и васпитању. 

Психолог: 
Јованка Јелић  
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7.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СОЦИЈАЛНОГ РАДНИКА 
 
Школска 2020/2021. година отпочела је радом комисије за пријем која је трајала до 

краја септембра. Обављена је презентација школе, послати су дописи свим 

Центрима за Социјални рад широм Србије. Доста је урађено и на маркетиншком 

пољу у смислу слања дописа са презентацијом школе и новим рекламним 

материјалом и упутствима о раду и пријему у нашу школу. Одржавани су састанци 

Стручног тима школе у складу са препорукама Кризног штаба, нарочито је вођено 

рачуна о здравственој заштита ученика. Сарадња са Центрима за социјални рад је 

од изузетног значаја, с обзиром да без њихове надлежности не можемо ништа 

предузимати самостално, нарочито када је премештај у друге установе битан за 

интерес ученика. У току наставне 2020/2021. године сарадња са 

родитељима/другим законским заступницима настављена је телефонским путем, 

слањем поште (регуларне и електронске), дата су упутства како да се остваре 

даља права, достављени су извештаји за ученике који настављају школовање у 

средњој школи, професионалне листе, потраживана су потребна решења тј. 

сагласности за наставак школовања на основу нашег мишљења и извештаја о 

ученицима. По завршетку школске године сви родитељи/други законски 

заступници су обавештени о реализацији планираних активности, дате су 

инструкције родитељима/другим законским заступницима и Центрима за 

социјални рад.  Ученици који су долазили на наставу у току школске 2020/2021. 

године користили су школски превоз. Теренски рад је реализован у складу са 

планом и програмом рада, а према потребама и у интересу ученика школе а све у 

складу са епидемиолошком ситуацијом изазваном пандемијом вируса Ковид 19. 

Интернатски смештај је почео са радом 10.5.2021. године. Са ученицима је рађено 

индивидуално и тимски, у периоду када се настава одвијала у школи, а од 

10.5.2021.године и са ученицима који су били на смештају у дому. Сарађивало се 

са дефектолозима, наставницима, васпитачима, психологом и директором школе. 

 

 Социјални радник: 

Весна Ристић 

 
 

7.3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКАРА 
 

 
Током школске 2020/2021.године основни циљ библиотекара био је пружање 

помоћи при учењу ученицима, пружање целокупне подршке за све школске 

активности образовно-васпитног процеса и ваннаставних активности. 

Корисници библиотеке су сви ученици, дефектолози, наставници, васпитачи, 

стручни сарадници, индивидуални наставници, као и остали запослени. Свима 
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горе наведеним омогућено је коришћење књига и других средстава информисања, 

како у штампаној форми, тако и путем електонских извора информисања. Тиме је 

обезбеђена ефикасна комуникација на релацији наставник - ученик. Ученици на 

овај начин неупоредиво брже и са пуном интерактивношћу усвајају наставне 

садржаје. 

 

Током школске 2020/2021 послови библиотекара садржали су следеће сегменте: 

● Заведено је око 50 књига у књигу инвентара са одређивањем сигнатуре и 

тлатирање књига. 

● Министарство просвете, науке и технолошког развоја доделило је школи 
донацију у вредности од 10.000 динара. У  сарадњи  са наставницима 
одабране су одговарајуће публикације за ученике основношколског узраста 
и додатна наставна средства за ученике са сметњама у развоју од 
издавачких кућа „Креативни центар” (10 публикација), “Пчелица” (16 
публикација) и “Одисеја” (4 публикације), у датој вредности. 

● Учешће у остваривању задатака културне и јавне делатности школе. 
● Предлагање система набавке књига, уџбеника и помоћних средстава 

неопходних у настави. 

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

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

                                      

               Библиотекар: 

Јована  Лазић 

 

VIII ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, 

УПРАВНИХ И САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

 

8.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 
У школској 2020/2021.години Школски одбор је одржао 7 / седам / седница. 
 
Теме о којима је Школски одбор расправљао и одлучивао биле су следеће: 

 Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе за школску 2019/2020. 
годину. 
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 Разматрање и усвајање Извештаја директора школе за школску 2019/2020. 
годину 

 Разматрање и усвајање Годишњег плана рада школе   за школску 
2020/2021.  годину 

 Доношење предлога финансијског плана, Финансијског плана и Плана 
набавки за 2021. годину 

 Доношење одлуке о утврђивању цене интернатског смештаја за 2020/2021. 
годину 

 Усвајање Извештаја о попису имовине са стањем на дан 31.12.2020. године 

 Утврђивање цене интернатског смештаја за време епидемије 

 Одвијање наставе на даљину 

 Усвајање Извештаја о остваривању Плана стручног усавршавања за 
школску 2019/2020. годину 

 Усвајање Извештаја о остваривању развојног плана на годишњем нивоу, 
акционог плана 

 Избор уџбеника за школску 2020/2021 

 Измене и допуне Пословника о раду савета родитеља 
 

 

8.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 
 

На почетку наставне 2020/2021. године постављена је организациона структура 
школе потребна за нормално функционисање наставе. На време су извршене све 
припреме за почетак школске године. Донета су решења у оквиру 40.часовне 
радне недеље, утврђено је радно време као и структура и распоред обавеза  
запослених у оквиру радне недеље.Организована  су дежурства наставника. 
Полазну основу  за организацију  рада школе  у овој школској  години  чинила је 
организациона структура претходне школске године.На нивоу основне школе 
укупно је било  8 одељења и 37 ученик. Број одељења у средњој школи био је 13 а 
укупан број ученика 91. Бројно стање полазника ФООО је 23 а одељења 4. 
Радило се на стварању  здравих и безбедних услова за учење и развој ученика 
као и на праћењу и подстицању  постигнућа ученика. 
На почетку  школске  2020/2021. године  организоване су следеће активности: 

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

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

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

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

- Обрада и прослеђивање документације Градском секретаријату за 
образовање (припремљеност и опремљеност школе, инвестиционо 
одржавање, текући проблеми). 
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У периоду од 30.11.2020. до 18.12.2020. године настава се реализовала на 
даљину, као и у периоду од 08.03.2021. до 18.04.2021. године при чему је дошло и 
до измене школског календара за наставну 2020/2021.годину. Када се настава 
одвијала на даљину интензивирана је сарадња са родитељима /другим законским 
заступницима, стручним тимом Установе за децу и младе Сремчица и стручним 
тимом за заштиту одојчади деце и омладине Звечанска. Ученицима су 
достављани материјали прилагођени датој ситуацији, такође је био доступан и 
сајт школе где су могли да прате наставне садржаје како из општеобразовних 
предмета тако и из стручних предмета и практичне наставе свих подручја рада, 
као и канали РТС-а. У оваквим отежаним околностима била је присутна велика 
посвећеност наставника у прилагођавању наставних садржаја а и 
заинтересованост ученика да те наставне саджаје и усвоје.  

- Интернат је почео са радом 10.05.2021. године.  
- Припреме за полагање завршног испита 9 ученика осмог разреда за упис у 

први разред средње школе су реализоване у складу са Правилником о 
календару образовно-васпитног рада у основној школи за школску 
2020/2021. годину и стручним упутствима Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја које организује и спроводи завршни испит. 

- Активности у вези са завршним испитом полазника ФООО, реализоване су 
према календару активности МПНТР. Школа је припремила акциони план за 
планирање, организовање и спровођење ЗИ за укупно 17 полазника који 
завршавају основно образовање у овој школској години. 

- Ученици завршних разреда средњег образовања и васпитања су у јунском 
испитном року полагали завршни испит у складу са њиховим моторичким и 
чулним могућностима односно условима које захтева одрећена врста 
инвалидитета.  Завршни испит је полагало 29 ученика  који су завршили 
средње образовање и васпитање за образовни профил за који су се 
школовали. 

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

Када је у питању наставни процес он је  у посматраном периоду   прилагођен 
могућностима, специфичностима и потребама ученика са сметњама у развоју, уз 
поштовање принципа индивидуализације и активне наставе. За ученике су се 
као доминантна подршка учењу израђивали индивидуални образовни планови 
са измењеним садржајем (ИОП-2) на основу педагошког профила ученика, 
насталог кроз целокупну опсервацију и процену карактеристика и капацитета 
ученика. Током читаве школске године се вршила редовна евалуација ИОП-2, 
праћењем нивоа остварености предвиђених исхода са циљем континураног 
прилагођавања захтева у настави могућностима ученика и потребама њиховог 
свеукупног развоја. 

 
 

У оквиру осигурања квалитета  и унапређења образовно – васпитног процеса 
тежиште рада било је на: 
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- Именовању Стручних већа за области предмета и подручја рада у средњој 
школи. 

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

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

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

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

- У циљу безбедности ученика, повећан је број камера и опреме видео 
надзора у школи и школском дворишту, почев од септембра 2020. године  

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

 
У оквиру осталих послова предузете су следеће активности: 

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

- Образовање Комисија за попис имовине и обавеза са стањем на дан 
31.12.2020.године. 

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

солидарну помоћ, остварили су то право 
- Ангажовање на благовременом и тачном уносу и одржавању ажурности базе 

података о установи у оквиру новог информационог система просвете. 
- Рад на сталној сарадњи и контактима са родитељима и старатељима 

ученика 
- Систематско укључивање у рад Стручног тима школе и допринос решавању 

текућих и ванредних проблемских ситуација у циљу адекватног збрињавања 
ученика школе.  

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

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

Предузимане су мере   и активности којима је забрањено  насиље, злоастављање 
и занемаривање деце и ученика, физичко кажњавање и вређање личности.  
Школа је спроводила активности  у циљу смањења вршњачког насиља међу 
ученицима.У циљу веће безбедности  ученика појачано је дежурство. 
На почетку школске године наставили смо сарадњу и са локалном 
заједницом,центрима за социјални рад и интерресорним комисијама.  
У циљу  задравствене заштите ученика, остваривали смо сарадњу и са Институом  
за ментално здравље; Клиником за неурологију и психијатрију за децу и омладину, 
Институтом за мајку и дете као и са Дечијом клиником у Тиршовој. 
Руководећа фунција директора огледала се и  кроз: праћење Прописа Закона и 
Правилника, водећи рачуна о законитости рада и успешном обављању 
делатности школе у складу са Законом о основама система образовања и 
васпитања, Законом о основном  и средњем образовању и васпитању , Статутом 
школе, Годишњим планом рада, Развојним, Акционим и Финансијским планом као 
и другим подзаконским актима.  Радило се на унапређењу међуљудских  односа  
код запослених  у циљу унапређивања рада,припремање,праћење и 
присуствовање седницама, Комисијама,процењивање ефикасности одржаних 
седница као и спровођење њихових закључака.Присуство на  седницама  
Наставничког већа, школског  одбора и др.  стручним седницама је редовно. 
Школски одбор  редовно је информисан  о свим дешавањима  у школи. 
У складу са законом  одлучивано је  о правима запослених (обим задужења свих 
запослених у школској години, пријем нових запослених, престанку радних односа, 
годишњим одморима, плаћеном и неплаћеном одуству, о исплатама зарада и 
отпремнинама и другим правима) у складу са овим и посебним законима и 
колективним уговором у сарадњи са синдикатом.   
Током првог полугодишта школске 2020/2021. наставило се са   стварањем услова  
за  унапређивање образовно васпитног процеса, у складу са потребама и 
могућностима наших ученика; прате се  савремена кретања у развоју васпитања и 
образовања; а нарочито се подстиче креативна атмосфера васпитно образовног 
процеса, у којима се води рачуна пре свега  о добробити ученика. Прате се 
савремена кретања у развоју образовања и васпитања и стално се стручно 
усавршава.  
Уносе се сви потребни подаци  везани за школу, запослене и ученике у нови 
информациони систем и континуирано месечно  се уносе неопходни подаци. 
Обезбеђују се услови  за развој и функционисање информационог система/ 
почетком  школске године набавила се потребна опрема и програми, организовао 
се рад информационог система  и његово коришћење у свакодневном раду 
установе , у складу са законом. 
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Усмеравају се активности  у правцу да сви запослени  имају једнаке могућности за 
учење на основу личног плана професионланог развоја кроз  различите облике 
стручног усавршавања. Обезбеђују се услови  да се запослени усавршавају  у 
складу са Годишњим  планом стручног усавршавања и могућностима школе. 
Унапређују се међуљудски односи у школи. Ствара се позитивна радна 
атмосфера, развија се професионална сарадња и тимски рад. За ствари битне за 
школу и наставни процес,  директор школе је у сваком тренутку доступан  
запосленима, ученицима, родитељима, хранитељима, старатељима али  и 
представницима државне управе, локалне  самоуправе и шире заједнице. 
Са својим сарадницима у протеклом периоду радили смо на  припреми 
оперативних планова организације и реализације  наставе. Са тим у вези 
присуствовала сам бројним састанцима у школској управи, а све са циљем   
да настава од нове школске године  буде организована на безбедно здравствени 
начин за наше ученике. 
У протеклом периоду  донет је и План  мера за спречавање  појаве и ширења  
епидемије заразне болести.Утврђене су превентивне мере и активности  за 
спречавање  појаве епидемије заразне болести –ширења ковид-19, и задужена су 
лица за спровођење и контролу  спровођења  превентивних мера и активности . 
У протеклом периоду, као одговорно лице установе,предузимала сам активности  
како би се обезбедила  примена  свих мера  за безбедан и здрав рад  на радном  
месту. Активности се врше непрекидно у складу са законом и другим  прописима  
из области  безбедности и здравља на раду. 
 

ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ШКОЛЕ У ОБЛАСТИМА 
НАСТАВА И УЧЕЊЕ И ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 
Иако квалитет рада школе у областима Настава и учење и Подршка ученицима 
одговара нивоу остварености четири (4), нагласила бих у којим је аспектима 
постојећа достигнућа пожељно и даље унапређивати. 
Потребна је даља континуирана сарадња у оквиру стручних већа, тимова и актива 
са мултидисциплинарним приступом, ради постизања што вишег степена 
корелације између различитих предмета, како при планирању, тако и у 
реализацији наставног процеса. 
Ради благовремене подршке целокупном развоју ученицима са сметњама у 
развоју, неопходно је и надаље јачати консултативни однос између 
индивидуалних наставника (реедукатор психомоторике, логопед и ) и одељењских 
старешина у основној школи, посебно у нижим разредима, што би подразумевало 
и планирање рада у пару, са ученицима сличних психомоторниих способности и 
сличног говорно-језичког статуса, или индивидуално, са ученицима код којих се 
јави потреба за додатном подршком, како би се лакше уклопили у групу. 
У домену рада стручних већа потребно је и даље јачати размену на плану сталног 
усаглашавања наставних планова и програма са могућностима и 
карактеристикама ученика, у вези са чиме је неопходно наставити сарадњу са 
Комисијом за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или 
социјалне подршке детету/ученику. 
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Када су у питању уџбеници и наставна средства, пожељно је да се креирају 
заједничке активности наставног и васпитног кадра у проналажењу и иницирању 
уџбеника и наставних средстава што примеренијих капацитетима и 
карактеристикама ученика са сметњама у развоју, као и у опремању простора за 
извођење наставе. 
Потребно је увођење целодневне наставе за екстерне ученике чији су родитељи 
већ у радном односу и оне који би на овај начин били подржани да се стекну већи 
степен самосталности или да се запосле. 
Потребно је омогућавање извођења редовне наставе у природи сваке школске 
године. 
Потребно је наставити са унапређивањем безбедности ученика кроз детаљнију 
анализу Правилника о безбедности и сигурности ученика у школи уз додатну 
конкретизацију и прецизирање појединачних обавеза. Предлажеми  даље 
организовање додатних активности ученика у слободно време, посебно за ученике 
са актуелним проблемима у понашању (формирање "дечје кухиње", "фризерског 
салона", групно саветовање или групне активности, одговарајуће обуке у 
животним вештинама, организован боравак ученика ван установе - излети, посете, 
дружења... ). 
Потребно је и надаље стављати акценат на помоћ и подршку породицама ученика 
са ниским социо-економским статусом, у сарадњи са центрима за социјални рад и 
локалном средином (обилазак породица, посредовање у пружању хуманитарне 
помоћи, стручна и саветодавна помоћ ради увида у проблеме ученика и њихових 
породица). 
Потребно је појачати сарадњу са фирмама ради организовања практичне наставе 
наших ученика и са социјалним партнерима у циљу запошљавања ученика и 
њихове даље социјалне и радне интеграције.  
 

                                                                       Директор   
                                                               Љиљана Вукошић, дипл. дефектолог   

 
 

8.3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВНИКА ДОМА 
 

Обављене су припреме за почетак школске године које су обухватале завршне 
техничке контроле, естетско-хигијенско уређење, опремљеност инвентаром. 
Формиране су васпитне групе и распоред смештаја ученика у интернатским 
зградама иако је дом почео са радом тек 10ог маја 2021. због претходно 
неповољне епидемиолошке ситуације изазване пандемијом вируса КОВИД-19. 
Рад се одвијао у следећим областима: 
 
Планирање и програмирање 
 
Распоређени су васпитачи за рад у васпитним групама. Сачињени су годишњи и 
месечни планови рада васпитача као и листе праћења напредовања ученика 
током васпитног рада на даљину. У делу који се односи на васпитни рад, у оквиру 
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Извештаја о раду школе за претходну школску годину. годину и Годишњег 
планарада школе за наредну, сачињени су планови и извештаји. 
 
Непосредан рад са ученицима 
 
Организоване су и реализоване седнице Ученичког парламента у складу са 
могућностима због неповољне епидемиолошке ситуације у вези са пандемијом 
вируса КОВИД-19. 
 
Праћење и евалуација 
 
Анализирала се реализација васпитног плана и програма на полугодиштима, на 
крају школске године и по потреби. Обављани су недељни и месечни радни 
договори у вези ометајућих фактора у реализацији васпитног рада и утврђивали 
педагошки поступци за побољшање истих. Сарадња са Стручним активима и 
тимовима школе била је континуирана. 
 
Сарадња са запосленима у школи и дому ученика 
 
Обављан је индивидуални и саветодавни рад, од планирања до методичких 
поступака у реализацији васпитног плана и програма, саветовање у раду са 
ученицима, организовање месечних састанака и континуираност у сарадњи 
наставника и васпитача. Пред почетак доласка ученика у Дом представљен је 
План примене мера за спречавање и ширење епидемије КОВИД 19 у дому 
ученика, 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. Благовремено су пријављивани 
кварови и оштећења имовине школе и дома. Током целе школске године водило 
се рачуна и одабиру намирница и изради недељних јеловника у сарадњи са 
нутриционистом школе. Кроз сарадњу са медицинским особљем школе, редовно 
су размењиване информације о здравственом стању ученика. 
 
Стручно усавршавање васпитача 
 
Због неповољне епидемиолошке ситуације изазване пандемијом вируса КОВИД- 
19. стручно усавршавање васпитача обаљало се унутар установе слањем 
материјала предавања и угледних активности онлајн. По почетку рада Дома и 
попуштању епидемиолошких мера, стручно усавршавање реализовало се у 
просторијама школе уз максималне мере предострожности.  
До почетка рада Дома ученика, васпитни рад се обављао на даљину са 
ученицима који због места становања нису били у могућности да бораве у дому. 
Са ученицима који су били у могућности свакодневно да долазе у школу васпитни 
рад се обављао непосредно по утврђеном распореду. Током целе школске године 
израђиване су васпитне јединице у оквиру свих васпитних области у виду 
презентација и постављане на сајт школе и Фејсбук страницу школе. Материјал се 
слао ученицима поштом и електронским путем у сарадњи са разредним 
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старешинама и предметним наставницима. Континуирано је организована је 
набавка заштитне опреме (маске и рукавице) и средстава за дезинфекцију како би 
се спречило ширење заразе Корона вирусом и редовно контролисано да ли се 
мере превенције поштују у просторијама школе и интерната. 
 

Управник дома: 
Јелена Јовановић, дипл. дефектолог 

 
 

8.4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 
 

Помoћник  директора  је обављала  послове и радне задатке у складу са планом и 

програмом рада за школску 2020/2021.годину. 

Активности којима се помоћник директора бавила у школској 2020/2021. години у 
складу са планираним областима рада су: 
 

• У сарадњи са наставницима, васпитачима, стручним сарадницима и 

директором школе учествовала у изради предлога  Годишњег плана рада 

школе; 

• Бавила се  организационим питањима у вези са почетком рада у новој 

школској години за безбедно и квалитетно остваривање образовно-

васпитног рада школе у условима пандемије вирусом КОВИД-19; 

• Израдила оперативни план рада помоћника директора; 
• Као координатор Стручног тима школе учествовала у пријему ученика и 

њиховој адаптацији;  
• Учествовала у предлозима за одељењска старешинства, структурирање 

одељења и распоређивање ученика по одељењима; 
• Учешће у организовању ваннаставних  и слободних активности у сарадњи 

са одељењским старешинама и стручним сарадницима; 
• Припремила план посете часовима; 

• Учешће у праћењу активности предвиђених развојним планом школе за 

текућу годину; 

• Педагошко-инструктивни увид је реализован кроз посете часовима на 

којима су попуњаване листе о посети  часа које обухватају и анализу часа. 

На основу увида , предлагала мере за унапређење рада ; 

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

њихово побољшање; 

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

завршном испиту; 

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

радом; 
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• Пружала подршку наставницима да се обезбеди потребан квалитет 

реализације школских активности у отежаним (посебним) условима 

пандемије вирусом КОВИД-19; 

• Пратила начин вођења педагошке документације наставника; 
• Учествовала у праћењу ефеката иновативних активности као и ефикасности 

нових облика рада; 
• Учествовала у раду на развијању и примени инструмената за вредновање и 

самовредновање различитих области и активности рада школе; 
• Пружала подршку наставницима на конкретизовању и операционализовању 

циљева и задатака образовно-васпитног рада; 
• Пружање помоћи наставницима у погледу припреме за извођење наставе 

по комбинованом моделу са флексибилним приступом у складу са 
потребама и специфичностима ученика у околностима актуелне 
епидемиолошке ситуације; 

• Пружала подршку наставницима и одељенским старешинама у раду на 
професионалној оријентацији ученика; 

• Саветодавни рад са наставницима ,васпитачима и стручним сарадницима у 

домену креирања стратегија јединственог деловања на образовање, 

васпитање и развој ученика; 

• Пружала помоћ наставницима у примени различитих техника и поступака 

самоевалуације; 

• Подстицање наставника да у раду са ученицима користе различите 
поступке вредновања; 

• Оснаживање наставника за тимски рад кроз њихово подстицање на 
реализацију заједничких задатака, кроз координацију рада актива, већа и 
тимова ; 

• Пружала подршку наставницима у примени различитих наставних облика, 

метода и приступа у оцењивању ученика као и у изради дидактичких 

материјала; 

• Учествовала у стварању оптималних услова за индивидуални развој 

ученика и пружала помоћ и подршку; 

• Праћен је рад ваннаставних активности за развој креативности и 

функционалних знања ученика; 

• Сарадња са медицинским сестрама у циљу перманентне здравствене 

заштите ученика од стране ординирајућих лекара; 

• Родитељи/ други законски заступници су редовно информисани о 

резултатима и напредовању ученика кроз свакодневне контакте, на 

састанцима Стручног тима школе, на састанцима Савета родитеља, путем 

сајта школе; 

• Осмишљавала програмске активности за унапређивања партнерских 

односа породице,установе и локалне самоуправе у циљу подршке развоја 

ученика; 
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• Сарадња са директором,стручним сарадницима, организатором практичне 

наставе, управником дома на истраживању постојеће образовно-васпитне 

праксе и специфичних проблема и потреба школе и предлагање мера за 

унапређење рада; 

• У сарадњи са директором школе пружала одговарајућу подршку у 

координацији рада свих учесника у образовно-васпитном процесу; 

• Са стручним сарадницима обезбеђивала податке значајне за праћење 
развоја ученика и упознавала наставнике и вапитаче са потребном 
документацијом; 

• У сарадњи са психологом  пружала подршку наставницима у осмишљавању 
рада са ученицима којима је потребна подршка и учествовала у формирању 
мишљења о ученицама; 

• Индивидуално (на састанцима Стручног тима школе) и групно (на 
родитељским састанцима) упућивала родитеље/друге законске заступнике, 

           на методе решавања проблема  ученика; 
• Инструктивно-саветодавни рад са родитељима на састанцима Стручног 

тима школе; 

• Учествовање у раду актива, већа ,тимова ,педагошког колегијума и комисија 

на нивоу школе и предлагала мере за унапређење рада; 

• Континуирано сарађивала са Установом за децу и младе –Сремчица,  
Центром за заштиту одојчади, деце и омладине –Звечанска, центрима за 
социјални рад, образовним, здравственим, научним, културним и другим 
институцијама који доприносе остваривању образовно-васпитних циљева и 
задатака; 

• Учешће у формирању модела транзитне везе између наставника наше 
школе и наставника школе из које ученици долазе и прелазе; 

• Сарадња са медицинским сестрама у циљу перманентне здравствене 
заштите ученика од стране ординирајућих лекара; 

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

 
 
 

Помоћник директора: 
Валентина Радуловић, дипл. дефектолог 
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8.5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНИЗАТОРА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ 
 
 
У току наставне 2020/2021.планиране активности организатора практичне наставе 
реализоване су следећим редом: 

● Претходна наставна година због пандемије вируса Ковид-19 је била 
измењена што се тиче организације рада па и саме наставе у школи, али је 
и поред тога урађена анализа стања у радионицама свих подручја рада 
(Машинство и обрада метала, Текстилство и кожарство, Хемија, неметали и 
графичарство, Пољопривреда, производња и прерада хране) 

● Од 25. до 31.августа 2020. године урађен је распоред ученика и наставника 
по подручјима рада 

● Спроведена је набавка алата и потрошног материјала по подручјима рада 
● Реализација наставе, као и практичне наставе се изводила у складу са  

упутством МПНТР и Кризног штаба 
● Праћење ученика првог разреда као и праћење њихове адаптације на 

услове рада у средњој школи 
● У радионицама по подручјима рада је одржано предавање на тему 

„Заштита на раду“ 
●  Формиране су листе праћења постигнућа ученика на практичној настави 

● Процес извођења практичне наставе у сарадњи са наставницима практичне 
наставе је у континуитету унапређиван без обзира на новонастале 
околности 

● Због пандемије вируса Ковид-19 у овој наставној 2020/2021. години 
изостале су посете Београдском сајму, односно Београдски сајам није ни 
радио све до маја 2021. године када је од 20. до 23. маја 2021. одржан 
Међународни сајам цвећа и хортикултуре који је посећен од стране 
наставника са подручја рада Пољопривреда, производња и прерада хране 

● Организоване су изложбе ученичких радова у зависности од дешавања у 
школи, као и у зависности од тренутне епидемиолошке ситуације 

● Изостале су изложбе које су претходних година организоване у сарадњи са 
локалном самоуправом и Секретаријатом за образовање и дечију заштиту 
града Београда јер епидемиолошка ситуација то није дозвољавала 

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

практичне наставе била је интензивирана због отежаних услова рада, 
односно комбинованог начина рада према утврђеном распореду а према 
упутству МПНТР. У периоду од 30.11.2020. до 18.12.2020. године настава се 
реализовала на даљину, као и у периоду од 08.03.2021. до 18.4.2021.године 
при чему је дошло и до измене школског календара за наставну 
2020/2021.годину. Када се настава одвијала на даљину интезивирана је 
сарадња са родитељима/другим законским заступницима, стручним тимом 
Установе за децу и младе Сремчица и стручним тимом за заштиту одојчади 
деце и омладине Звечанска. Ученицима су достављани материјали 
прилагођени датој ситуацији, такође је био доступан и сајт школе где су 
могли да прате наставне садржаје како из општеобразовних предмета тако 
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и из стручних предмета и практичне наставе свих подручја рада, као и 
канали РТС-а.У оваквим отежаним околностима била је присутна велика 
посвећеност наставника у прилагођавању наставних садржаја а и 
заинтересованост ученика да те наставне саджаје и усвоје 

● Завршни разреди су са наставом завршили 1.6.2021.године, а остали 
разреди 22.6.2021.године. 

 Завршни испит полагало је: 

● 6 ученика подручја рада Хемија, неметали и графичарство, образовни 
профил-ситоштампар и завршни испит положило са следећим успехом: 1 
одличан, 3 врло добра и 2 добра 

● 9 ученика подручја рада Пољопривреда, производња и прерада хране, 
образовни профил цвећар-вртлар, свих 9 ученика завршни испит положило 
са одличним успехом 

● 5 ученика подручја рада Машинство и обрада метала, образовни профил-
бравар, завршни испит 4 ученика положило са одличним и један са врло 
добрим успехом 

● 9 ученица подручја рада Текстилство и кожарство, образовни профил-
конфекцијски шивач, завршни испит 4 ученице положиле са одличним 
успехом, 4 ученице са врло добрим успехом и једна са добрим. 

 
У континуитету се пратио Закон о основама система образовања и васпитања, 
Закон о средњем образовању и васпитању, као и упутства, дописи и препоруке од 
стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Стручно усавршавање обављало се путем акредитованих семинара, учешћем на 
стручним скуповима, разменом искуства и сарадњом са наставницима и стручним 
сарадницима како у школи тако и ван ње. 
Урађена је анализа резултата рада и процена реализације наставног плана и 
програма за наставну 2020/2021. годину, као и попис и набавка средстава, опреме 
и потрошног материјала за реализацију практичне наставе за наставну 
2021/2022.годину. 

  
                                                     Организатор практичне наставе 

                                                          Слађана Симоновић 
 

IX ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂИВАЊУ ВАСПИТНО-
ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

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

 
9.1. ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ  

 
• Програм Здравствене заштите и здравственог васпитање ученика 

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

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

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

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

• Програм за развој, мир и толеранцију реализован кроз психолошке 
радионице „Учионица добре воље“ и кроз саветодавни рад 

• Програм примене конвенције о правима детета реализован информисањем 
ученика о правима деце на састанцима Ученичког парламента, 
информисањем одраслих о правима деце (наставника, родитеља/других 
законских заступника) и акције солидарности (акције помоћи ученицима који 
долазе из социо-економски угрожених породица) 

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

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

 
 

 

9.2. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 
 

У школској 2020/2021. години реализовани су програми изборних предмета Верска 
настава, Грађанско васпитање. 
Програмски садржаји изборних предмета реализовани у складу са Школским 
програмом и ИОП-2, уз сагласност родитеља/других законских заступника 
ученика. 
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● Верска настава представља Божију реч, откривена и поверена заједници 
људи који је слушају. Предмет Верске наставе је слична црквеној проповеди 
с тим што је њен задатак актуализација те речи и конкретна примена у 
животу свих људи али првенствено младих људи који је слушају у школама. 
Верска настава је сведочење Христа у форми наставе. Обрадом наставних 
јединица радило се на практичној примени Божије речи. Током школске 
године радило се на учењу основних појмова о литургији, деловима цркве, 
празницима у великој мери и хришћанском животу. 
Верску наставу су похађали сви ученици који су за то били заинтересовани. 
С обзиром на ситуацију са вирусом Корона, настава се одвијала и на 
даљину. 
За основну школу настава се одвијала и у школи за мањи број ученика и на 
даљину. Ученици су једино били дељени по својим могућностима, било је 
оних ученика са ИОП-ом и и оних лакших. Ученици са ИОП-ом су добијали 
посебне задатке које су колико толико могли да изврше у виду цртања и 
бојења одређеног цртежа. Остали ученици су изражавали 
заинтересованост и за друге задатке па је тако оформљена посебна збирка 
са њиховим радовима која се чува. Комуникација са њиховим родитељима 
се одвијала на месечном нивоу. Неки од значајнијих лекција које су 
обрађиване током године су: Стварање света, Опис тока литургије, Стари 
Завет, приче из Новог Завета, Божић, Васкрсење Христово и Свете Тајне. 
За средњу школу настава се одвијала готово искључиво на даљину, 
комуникација са ученицима се одвијала помоћу разредних старешина који 
су прослеђивали задатке. Ученици су слали повратне информације али од 
почетка маја месеца ученици су и физички присуствовали настави. Настава 
се одвијала најмање у затвореном простору (учионици) а највише у 
дворишту, где се кроз причу и игру реализовало градиво које је било 
намењено за обраду. 
Обе школе и средња и основна су учествовале у стварању пројеката 
(паноа) који красе ходнике наше школе. Тема је била манастир Хиландар 
као и Светитељи наше цркве. Ученици су показали изванредну 
заинтересованост и јаку вољу за даљим стваралаштвом. Велика помоћ у 
реализацији Верске наставе у овим околностима је стигла и из предмета 
практичне наставе у виду материјала, пре свега картона за реализацију 
пројеката. 
 

● Часови грађанског васпитања у школској 2020/2021. години реализовани 

су од септембра до јуна комбинованим распоредом наставе због 

новонастале ситуације са вирусом КОВИД-19. Наставни материјали слали 

су се ученицима у штампаној форми, за рад од куће, а у школи су рађене 

радионице по редовном плану и прогаму. Оваквим радом реализована су 

од 33 до 35 часа за ову школску годину у зависности од одељења и године.   

На овим часовима у септембру са ученицима првог разреда рађене су 

радионице на тему откривања и уважавања различитости као и групних 

припадности. Са другим разредом смо говорили о демократији и 
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демократском одлучивању, ученици су упознати са политиком и влашћу и 

грађанским животом, а са трећим разредом у септембру било је речи о 

људским правима и слободама, изворима информација. 

У октобру први разред се упознао са стереотипима и предрасудама, радило 

се на развоју толеранције и дискусије и развоју комуникације у смислу 

распознавања гласина и адекватног реаговања. Други разред је у октобру 

наставио са обрадом појма грађанина нашег друштва и поштовање закона 

који важе у нашем друштву, као и са упознавањем локалне самоуправе. Док 

су ученици трећег разреда обрађивали теме попут ограничење у приступу 

информација од јавног значаја, процедуре подношења захтева и заштите 

права на информисаност. 

У новембру са првом годином су рађене радионице на тему комуникација у 

групи кроз активно слушање, неоптужујућим порукама, изражавање 

мишљења, дијалог и дебата. Са другом годином, у новембру месецу је 

настављена обрада грађанског и цивилног друштва, као и однос цивилног 

друштва и државе. Такође је у овом разреду рађено на грађанском 

активизму, ученици су се на овим часовима припремали за дебату и 

покушавали исту. 

Децембар је у првом разреду био резервисан за разговор са ученицима о 

дијалогу и дебати, али је било речи и о односима у групи па су се ученици 

упознали са групним радом, групним одлучивањем и сарадњом. Други 

разред је у децембру обрађивао људска права и познате грађане из 

општине у којој живе. Трећа година у децембру је вежбала селекцију 

информација које добија и упозната је са улогом медија у савременом 

друштву. Посебно смо се у овом месецу бавили планирањем каријере и 

уласком у свет рада. 

Јануар је за први разред обухватио радионице које су се бавиле динамиком 

и исходима сукоба и стилове поступања у конфликтима, тиме је 

настављено и у фебруару. У другом разреду су обрађиване грађанске 

иницијативе и ученици су упознати са припремом за заседање и заседање 

скупштине. Трећа година је у јануару планирала каријеру и улазак у свет 

рада и рађено је на самопроцени и вештини представљања личних 

карактеристика, значајних за даље образовање и рад. 

У фебруару су наставили са истим темама које су обрађене у јануару. 

У марту прва година је радила радионице о решавању сукоба постизањем 

договора и упознавали смо ученике са речју извини. О сукобима је говорено 

и у априлу с тим што се више пажње посветило вршњачком насиљу и 

насиљу у околини. Друга година је у марту месецу упознала право на 

самоорганизовање и удруживање грађана, као и планирање локалних 

акција за изабрани проблем, истим се наставило и у априлу. У трећој години 
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у марту месецу се вежбао разговор са послодавцем а у априлу тражење 

информација значајних за професионално образовање и тражење посла. 

У мају и јуну је у првој години настављен разговор на тему вршњачког 
насиља, као и о томе како постићи мир у сукобима. 
 

X ИЗВЕШТАЈ О САРАДЊИ ШКОЛЕ СА ДРУШТВЕНОМ 
СРЕДИНОМ 

 
 

10.1. УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ У ДРУШТВЕНОЈ СРЕДИНИ 
 

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

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

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

Чукарица, Градским секретаријатом за образовање, Министарством просвете, 

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

заштиту одојчади, деце и омладине Звечанска, Пољопривредно хемијском 

школом из Обреновца, школама на територији општине Чукарица, Домом здравља 

„Др Симо Милошевић“, важнијим културним, спортским и другим организацијама. 

 

Током септембра, ученици наше школе узели су учешће у Јесењем кампу 

Специјалне олимпијаде Србије у периоду од 24. до 28. септембра 2020. године 

који је одржан у Крагујевцу, а где су селектовани спортисти за Зимске Олимпијске 

игре које ће бити одржане у Русији 2022. године. 

Услед новонастале епидемиолшке ситуације, ученици су прве недеље октобра 

Дечију недељу ове школске године обележили у кругу школе, манифестацијом под 

слоганом ,,Подељена срећа је два пута већа’’. У сарадњи са спортским клубом 

„Сингидунум“ и локалном заједницом, ученици наше школе учествовали су на 

Националним играма Специјалне Олимпијаде Србије одржаним у Крагујевцу у 

периоду од 29. октобра до 1. новембра 2020. године.  

Зимски припремни Камп Специјалне Олимпијаде Србије за Зимске Олимпијске 

игре 2022. године у Русији одржан је од 13. до 19. децембра 2020. године на 

Копаонику. Други део припрема одржан је у периоду од 21. до 25. марта 2021. 

године. 

У априлу, ученици су учествовали на Државном првенству Специјалне 

Олимпијаде Србије у боћању које је 10. априла 2021. године одржано у Врању. 

Националне игре Специјалне Олимпијаде Србије, највеће национално такмичење 

у години, одржано је у Зрењанину у периоду од 3. до 6. јуна 2021.  

У периоду од 20. јуна до 25. јула 2021. године наши ученици посетили су Пети 

летњи камп Владимира Вање Грбић.  



ШОСО са домом „Свети Сава“, Умка                                       Извештај о раду школе за 2020/2021.  

 

91 

 

Захваљујући ангажовању Црвеног крста Чукарица, ученици наше школе су у 

пероиду од 03. до 10. августа 2021. године посетили Митрово Поље на планини 

Гоч. 
 

 

10.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА РОДИТЕЉИМА 
 

Родитељи ученика представљају веома важан фактор васпитног деловања, који 

помаже процес социјализације и рехабилитације деце и омладине са сметњама у 

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

директор школе, континуирано сарађују са родитељима ученика. 
 

Педагошка сарадња и рад са родитељима обављала се кроз следеће облике: 
 

• Личним контактом одељењских старешина, групних васпитача и стручних 
сарадника 

• Одељењским састанцима са одељењским старешинама у току првог и 
другог полугодишта 

• Општим родитељским састанцима на крају првог и другог полугодишта 

• Саветодавним радом 

• Ангажовањем родитеља кроз Савет родитеља и Школски одбор. 
 

XI ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 
 
 

Годишњи план школе за школску 2020/2021. годину сачињен је на основу реалних 
услова, а по Закону о основном и средњем образовању и образовању одраслих и 
реализован у току школске године у складу са школским календаром. На основу 
дописа МПНТР као и стручних упутстава за организацију и реализацију образовно-
васпитног рада у основној и средњој школи, ближе је уређено питање 
организације и спровођење образовно-васпитног рада у условима који захтевају 
примену низа превентивних и заштитних мера у борби против вируса Ковид-19. 
Организација рада школе је била по комбинованом моделу у складу са 
специфичностима ученика. У периоду од 30.11.2020. до 18.12.2020. године 
настава се реализовала на даљину, као и у периоду од 08.03.2021. до 18.04.2021. 
године при чему је дошло и до измене школског календара за наставну 
2020/2021.годину. 
Реализацији Годишњег плана допринеле су активности запослених уз сарадњу и 
иницијативу директора школе.   
 
Предлог мера за рад школе у школској 2021/2022. години: 
 

1. Прилагођавати циљеве и задатке предвиђене Годишњим планом рада 
школе за 2021/2022. годину ситуацији пандемије вируса КОВИД-19, 
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применом модификованих модела и метода поштујући специфичности 
ученика са сметњама у развоју (комбиновани модел похађања школе са 
наставом на даљину), уз сагласност школске управе 

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

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

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

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

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

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

сарадника 
10. Обезбеђивати континуирану сарадњу са одговарајућим установама и 

школама 
11. Обезбеђивати континуирану комуникацију између свих учесника у 

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

12. Документовати реализоване наставне и ваннаставне активности (летопис 
школе – писани и електронски) 

 
Како и колико је остварено од приложеног, пратиће се преко стручних актива као 
основних ћелија сложеног школског апарата који мора имати тачан увид у рад и 
залагање сваког члана понаособ, на основу правилника о награђивању и 
правилника о изрицању дисциплинских мера. 
Евалуација ће бити заснована на дефинисаним исходима и образовним 

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

формативно (развојно) и сумативно (закључно) оцењивање. 


