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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  
2021/2022. 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 2021/2022. 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 2021/2022. година је завршена са 128 ученикa. 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 2021/2022. 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 2021/2022. 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   
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23. Помоћни кувар у посебним условима       1  

24. 
Домар/мајстор одржавања у посебним 
условима 

    1 1   

25. 
Радник за одржавања одеће у посебним 
условима 

      2  

26. 
Радник за одржавање хигијене – 
чистачица  

       7,7 

27. Нутрициониста   1      

28. Економ     1    

 
 

IV ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
ШКОЛЕ 

 
4.1. ОПШТА ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

 
Школска година је започела са 8 одељења у основној школи (први и четврти разред 
комбиновано одељење, други и трећи разред комбиновано одељење, једно петог, 
једно шестог, једно одељење седмог разреда и два одељења осмог разреда). У 
средњој школи на почетку школске године формирано је 16 одељења. На почетку 
школске 2021/22. године формирано је и једно одељење 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 01.09.2021. године до 18.03.2022. године настава се реализовала на 
даљину са ученицима из Установе за заштиту одојчади, деце и омладине 
„Звечанска” на основу одлуке њиховог тима, а у периоду од 24.01.2022. године до 
25.02.2022. године настава се одвијала на даљину и са ученицима из Установе за 
децу и младе „Сремчица” такође на основу одлуке њиховог тима, при чему је дошло 
и до измене школског календара за наставну 2021/2022. 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. 
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Интернат је почео са радом 01.09.2021. 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.  
Рад суботом и недељом је организован по принципу дежурства са по два 
дефектолога и једном медицинском сестром.  
Завршни разреди средњег образовања су са наставом завршили 
03.06.2022.године, као и ученици функционалног основног образовања одраслих, 
док је осми разред основног образовања и васпитања 10.06.2022. године завршио 
са наставом, а остали разреди 24.6.2022.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 2021/2022. године, пригодним програмима, пре свега школским 
изложбама, обележени су: Дечја недеља, Дан просветних радника, Нова 2022. 
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 је одржано по плану. 
 
 

 

4.2. БРОЈНО СТАЊЕ И УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 
2021/2022. ГОДИНЕ 

 
 

4.2.1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 
ВАСПИТАЊА  

 

Разред Број одељења Број ученика 

I / II 1 комбиновано 1+3 

I/ IV 1 комбиновано 1+2 

III 1 4 

 V 1 4 

VI 1 5 

VII 1 6 

VIII 2 9 

Укупно: 8 35 
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4.2.2. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА 
 

Разред Број одељења Број ученика 

I 5 28 

II 8 40 

III 3 18 

Укупно: 16 86 
 

 
4.2.3. БРОЈНО СТАЊЕ ПОЛАЗНИКА ФООО  

    

Разред Број одељења Број ученика 

VIII 1 7 

Укупно: 1 7 
 
 

4.2.4. УСПЕХ УЧЕНИКА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА  
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о
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%
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%
 

I 
2 / / / / / / / / / / / / 

II 
3 3 100 / / / / / / / / / / 

III 
4 2 50 2 50 / / / / / / / / 

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

V 4 / / 3 75 / / 1 25 / / / / 

VI 5 3 60   1 20 / / 1 20 / / / / 

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

VIII 9 5 55,56 1 11,11 1 11,11 2 22,22 / / / / 

II-VIII 33 17 51,52 9 27,27 3 9,09 4 12,12 / / / / 
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4.2.5. УСПЕХ УЧЕНИКА СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
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I1 
4 4 100 / / / / / / / / / / 

I2 
5 3 60 2 40 / / / / / / / / 

I3 5 4      80 1    20 /      / / / / / / / 

I4 7 4 57,14 2 28,57 1 14,29 / / / / / / 

I5 7 1 14,29 1 14,29 5 71,42 / / / / / / 

II1 6 6 100 / / / / / / / / / / 

II2 5 2 40 1 20 2 40 / / / / / / 

II3 6 3 50 2 33,33 1 16,67 / / / / / / 

II4 5 / / 1 20 4 80 / / / / / / 

II5 4 1 25 / / 3 75 / / / / / / 

II6 5 2      40 2    40 1 20 / / / / / / 

II7 5 2 40 1 20 2 40 / / / / / / 

II8 4 / / 1 25 3 75 / / / / / / 

III1 6 5 83,33 1 16,67 / / / / / / / / 

III2 6 3 50 3 50 / / / / / / / / 

III3 6 2 33,33 4 66,67 / / / / / / / / 

I - III 86 42 48,84 22 25,58 22 25,58 / / / / / / 
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4.2.6. УСПЕХ УЧЕНИКА ФООО 
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VIII 7 1 14,29 3 42,85 1 14,29 2 28, 57 - - - - 

Укупно
: 

7 1 14,29 3 42,85 1 14,29 2 28,57 - - - - 

 
 

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

●   ЗАВРШНИ ИСПИТ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ 

Завршни испит полажу сви ученици који завршавају осми разред основног 
образовања и васпитања и полазници трећег циклуса програма функционалног 
основног образовања одраслих. 

Припреме за полагање завршног испита су реализоване у складу са Правилником 
о календару образовно-васпитног рада за школску 2021/2022. годину, стручним 
упутствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја и акционим 
планом школе за реализацију пробног и завршног испита на крају основног 
образовања и васпитања и уписа ученика у средње образовање и васпитање за 
школску 2022/2023.годину. 
Сви ученици и полазници се образују по ИОП-у 2. Завршни испит ученици и 
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 ученике у складу са ИОП-ом 2. 
За све ученике је обезбеђена подршка при полагању завршног испита у зависности 
од њихових потреба. 
  
-завршни испит за ученике на крају 8. разреда основног образовања и 
васпитања 
  
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. 
Завршни испит је полагало девет ученика који завршавају осми разред основног 
образовања и васпитања у јунском року. 
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Тестирање из српског језика је реализовано 27.06.2022. из математике 28.06.2022. 
године, а комбиновани тест је реализован 29.06.2022. 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 
 
Завршни испит је полагало седам полазника који завршавају осми разред у јунском 
року. 
  
Полазници трећег циклуса програма функционалног основног образовања 
одраслих су у уторак 28.06.2022. године, полагали завршни испит решавањем 
јединственог 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. 
Анализа резултата показује да се постигнућа ученика и полазника на завршном 
испиту у великој мери слажу са њиховим постигнућима током школовања. 
  
У складу са оперативним планом  који је израђен ради несметаног и безбедног 
спровођења завршног испита МПНТР и Министарство унутрашњих послова  су 
пружали пуну подршку нашој школи. 
  
Ученици и полазници уписују се у образовне профиле у складу са нивоом 
функционалности, уз сагласност родитеља/других законских заступника уз 
неопходно мишљење ИРК и настављају даље школовање. 
  

●  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 полагао 41 ученик 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. 
За све ученике реализован је ЗИ у школи у просторима где се налазе радна места 
и услови за реализацију ЗИ. 
Завршни испит полагало је: 
  

● 6 ученика са подручја рада Хемија, неметали и графичарство, образовни 
профил - помоћник картонажера завршни испит су положили са следећим 
успехом: 2 одлична, 4 врло добра; 9 ученика образовног профила 
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ситоштампар завршни испит је положило са следећим успехом: 1 одличан, 2 
врло добра, 4 добра и 2 довољна; 

● 14 ученика са подручја рада Пољопривреда, производња и прерада хране, 
образовни профил - цвећар-вртлар, 4 ученика завршни испит је положило са 
одличним, 2 врло добрим, 4 добрим и 4 довољним успехом; 

● 6 ученика са подручја рада Машинство и обрада метала, образовни профил 
- бравар, завршни испит је положило свих 6 ученика са одличним успехом; 

● 6 ученица са подручја рада Текстилство и кожарство, образовни профил - 
конфекцијски шивач, завршни испит 3 ученице су положиле са одличним 
успехом, 3 ученице са врло добрим успехом 

Анализа резултата показује да се постигнућа ученика на завршном испиту у великој 
мери слажу са њиховим постигнућима током школовања. 
  

Помоћник директора: 
Валентина Радуловић 

 
 

4.4. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ НАСТАВНИКА ИНДИВИДУАЛНЕ 
НАСТАВЕ И САРАДНИКА 

 
4.4.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЛОГОПЕДА 

 
Школске 2021/2022.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. 
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. 

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. 
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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. 
 

                       Стручни сарадник, реедукатор психомоторике: 
                                                                                      Милан Мирић 

 
 

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

(стручни сарадник – дефектолог/специјални едукатор и рехабилитатор) 

Планиране активности су реализоване у складу са индивидуалним капацитетима  и 
способностима ученика, у непосредном раду са ученицима.  

СЕПТЕМБАР 
● Реализовано је иницијално говорно-језичко тестирање ученика првог 

разреда, три ученика, као и нових ученика првог циклуса основне школе којих 
је било четири ученика; 

● Одржан је састанак са разредним старешинама и групним васпитачима у 
вези планирања и организовања индивидуалног рада за ученике основне 
образовања и васпитања. 
   

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

извршене процене, 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;  
● Реализовано је стручно усавршавање преко онлајн апликација на различите 

теме. 
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НОВЕМБАР 
● Реализоване су индивидуалне и групне превентивно-корективне логопедске 

вежбе, као и праћење говорно језичког развоја ученика; 
● Остварена је сарадња са разредним старешинама и групним васпитачима у 

складу са потребама ученика у непосредном раду; 
● Присуство седницама разредних и наставничких већа са извештајима; 
● Педагошка документација ученика уредно вођена. 

 
ДЕЦЕМБАР 

● Остварена комуникација са разредним старешинама, посредно и са 
родитељима како би се што боље спровеле и усвојиле планиране активности 
и вежбе, благовремено обављене припреме за зимски распуст; 

● Присуство одељенским и наставничким већима, као и тимовима са 
извештајима поводом завршетка првог полугодишта; 

● Школски распуст  почео 30.12.2021. године. 
 
ЈАНУАР/ФЕБРУАР 

● По одлуци Министарства просвете и технолошког развоја, почетак другог 
полугодишта школске 2021/22. године  је померен  седам дана, него што је 
било планирано школским календаром, због неповољне епидемиолошке 
ситуације и почело је 24.01.2022. године; 

● Родитељи су  упознати и саветовани око  наставака рада и повратака  деце 
у школу; 

● Реализоване стимулативно-корективне говорно-језичке вежбе, кроз 
непосредни индивидуални  рад; 

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

 
МАРТ 

● Реализоване су индивидуалне и групне превентивно-корективне логопедске 
вежбе; 

●  Педагошка документације ученика уредно вођена; 
● Активно учешће у школским тимовима и у решавању актуелних проблема. 

 
АПРИЛ 

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

● Присуство одељенским већима и тимовима са извештајима; 
● Документација уредно вођена, као  и континуирано  праћење ученика који су 

укључени у индивидуални рад; 
● Спроведен је тимски рад на унапређењу очекиваних исхода говорних вежби. 

 
 ЈУН 

● Оставарен је непосредни корективно-стимулативни логопедски рад; 
● Остварено је праћење и евалуација  ученика  на крају другог полугодишта 

школске 2021/22. године; 
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● Присуство одељенским и наставничким већима, као и тимовима са 
извештајима поводом завршетка другог полугодишта; 

● Школска година продужена по одлуци Министарства просвете Републике 
Србије и завршена је 24.06.2022. године; 

● Саветодавни рад са родитељима као и постигнуће ученика, као и како радити 
са децом  за време  летњег распуста,  благовремено обављени. 

                                                      
дипл.дефектолог-логопед: 
Зорица Дрндаревић Делић 

 
 

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

СМЕТЊАМА 
 
У току школске 2021/2022. године рад Сарадника за израду дидактичких средстава 
и помагала за децу са сензомоторичким сметњама реализовао се кроз следеће 
активности: 

● Остварена је сарадња са наставницима основног и средњег образовања, 
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 
завршне испите; 

● Рађена су дидактичка средства и прилагођавана постојећа по потреби 
наставника за ученике; 

● 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, као и различити садржаји за потребе сценографије за приредбе у 
оквиру школе; 

● Организоване су  радионица за израду дидактичких средстава и украсних 
предмета са ученицима. Припремани су ученици за различите ликовне 
конкурсе и манифестације. На конкурсу „Мој будући град“ у организацији Ада 
мол-а наши ученици су освојили треће место и новчану награду у  

           износу од 500 евра; 
● 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; 
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● 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 
 

 
4.4.5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНДИВИДУАЛНОГ НАСТАВНИКА 

КОРЕКТИВНО - ПРЕВЕНТИВНИХ ВЕЖБИ И ИГАРА 
 
Циљ корективних вежби и игара је поправљање телесног статуса, лошег држања 
које се одражава у пропадању телесног састава услед хипотоније (слабости 
мишића). 
Задатак корективних вежби и игара је активирање одређених група мишића или 
растезање скраћених антагониста. 
Циљеви, општи и посебни задаци су остварени помоћу следећих тема и 
реализовани у току школске године: 

● Основи локомоције (пузање, ходање, трчање, котрљање) 
● Изведене локомоције (скакање, прескакање, наскакање), 
● Опште и примењене манипулације (бацање, хватање, гађање) 
● Отпори сопствене масе (љуљање, пењање, привлачење, упирање) 
● Отпори спољашње средине (дизање, ношење, вучење, потискивање, 

одупирање) 
● Игре (елементарне игре, игре за усавршавање чула и анализатора, 

ситуационе игре, игре надметања) 
● Обликовање тела и корективна гимнастика, 
● Вежбе релаксације. 

На почетку године извршен је преглед ученика, на основу кога је направљен 
индивидуални план вежби за сваког ученика. У току школске 2021/22. године 
корективним вежбама било је обухваћено 11 ученика од првог до осмог разреда. 
Једанаест ученика је долазило два пута недељно, а остали ученици по потреби. 
Ученици су долазили по утврђеном распореду, а вежбе су усвајали према 
психофизичким способностима. 
На крају школске године извршена је провера психофизичких способности ученика 
на третману, сумирани су резултати на основу обрађених програмских садржаја. 
Уведени су подаци у индивидуалне листе ученика. У току рада је коришћена 
савремена стручна литература, савремена дидактичка средства, спортски 
реквизити и остварена је корелација са другим наставницима у основној школи и 
сарадња са члановима стручног тима. 
 

Дилл.дефектолог: 
Ана Гајић 
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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 

 
Драмско-рецитаторска секција радила је на припреми и извођењу приредби 
континуирано током 2021/2022 године. План рада обухватио је различите елементе: 
рад на ослобађању у покрету и простору, богаћење и култивисање говора, 
развијање маште и флексибилности кроз вежбе за концентрацију и монологе, 
дијалоге, драмске игре, говорне вежбе. Пролазећи кроз ове садржаје рада, чланови 
секције су се оспособили за обављање сценских задатака: рецитовање, вођење 
програма, глуму, учешће у мањим или већим видовима сценских презентација. Рад 
се одвијао једном недељно, а по потреби и више пута. 
У септембру 2021. ученици су били у прилици да учествују на манифестацији „Дани 
човекољубља“. У овом месецу бавили смо се и уређењем простора секције, 
сценографије и костима. 
У октобру 2021. чланови секције гледали су представу „Црвенкапа и збуњени вук“ 
са платформе Youtube у извођењу школе из Деспотовца. Рад са ученицима 
обухватао је и вежбање изражајнoг читања и рецитовања. 
У новембру 2021. изабрани су текстови за новогодишњу приредбу и подељене 
улоге. Такође су одабрани костими и сценографија. 
У децембру 2021. изабрани су текстови за Светосавску приредбу и подељене улоге. 
Такође су одабрани костими и сценографија. Током целог месеца, ученици су 
увежбавали текстове и сценске покрете за предстојеће приредбе. 23. децембра 
реализована је Новогодишња приредба под називом „Три јелке“. 27. јануара 2022. 
реализован је програм поводом Дана Светог Саве и школске славе. 
У фебруару 2022. ученици су гледали луткарску представу „Три прасета“ са 
платформе Youtube у извођењу „Позоришта из кофера“ из Новог Сада. 
У марту 2022. ученици су имали прилику да одгледају представу „Покондирена 
тиква“ са званичног Youtube канала позоришта „Бора Станковић“ у Врању, комедију 
која на смешан начин приказује друштво. 
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У априлу 2022. поред избора текста, поделе улога и одабира костима и 
сценографије за матурску приредбу, ученици су имали прилику да одгледају филм 
„Шешир професора Косте Вујића“ прилагођен свим узрастима и описује 
догодовштине професора и матураната које су свакоме блиске. 
Током целог маја 2022. са ученицима се радило на увежбавању и драматизацији 
текста поводом матурске свечаности. 2. јуна успешно је реализована матурска 
приредба по називом „Има једна песма“. 
Овог месеца са члановима секције организовано је уређивање костима, 
сценографија као и простора секције.  
Током целе школске године интензивиран је рад на уређивању костима, 
сценографија као и простора секције. Похваљени су и награђени ученици учесници 
за изузетан успех и залагање током целе школске године. 

 
Координатор: 

Наташа Галић 
 

 
5.1.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РАДНО-СТВАРАЛАЧКЕ СЕКЦИЈЕ 

 
У оквиру ове секције обједињене су три активности: ликовна, текстилна активност 
и израда накита. Полазници ове секције су били ученици средњег образовања, са 
свих подручја рада, а у раду са њима ангажовао се и већи број наставника.  
На самом почетку школске године планирано је 36 часова и они су подељени на тај 
начин да свака од три активности буде заступљена са истим бројем часова. 
Садржаји предвиђени планом и програмом су у потпуности остварени. Основни 
циљ радно-креативне секције је подстицање и развијање креативних и 
манипулативних способности ученика кроз рад на изради накита од најразличитијих 
материјала, везу и ликовном стваралаштву. За ликовне радове користили су се 
разни материјали прикупљени у природи у току јесењих дана. У оквиру активности 
везаних за текстил, ученице су се упознале и савладале разне технике веза, те су 
радиле радове са различитим мотивима. У оквиру дела секције за израду накита 
прављени су венци и разни украси за косу у комбинацији природних и вештачких 
материјала. У току месеца децембра сви ученици су израђивали радове пригодне 
за новогодишње празнике (украси од дрвета уз помоћ ученика са подручја рада 
машинство, вез са новогодишњим мотивима, као и цртежи са истим мотивима). 
Ученици су са својим радовима учествовали на више изложби и конкурса.  
10.09.2021. године - Општина Чукарица, „Пети сабор човекољубља“ - изложени 
радови на изложбеном штанду,  
03.12.2021. године – Општина Чукарица, Изложба радова поводом Светског дана 
особа са инвалидитетом. 
16.04.2022. године – „Васкрс код Храма“ - изложба испред Храма Светог Саве на 
којој су ученици и наставници показали своју креативност на свим изложеним 
предметима.  
19.04.2022. године -  Ада Мол, „Славимо Ускрс“- у украшавању јаја учествовали су 
чланови ове секције 
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31.05.2022. године – Ада Мол - чланови ове секције су освојили треће место на 
традиционалном дешавању под називом „Зелени уторак“ обогаћено Арт-фестом на 
тему „ Град из маште“.  
 

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 2021/2022. године, 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 основног образовања, као и 
ученици средњег образовања. Наставу хора је похађало 14 ученика, претходно 
одабраних у зависности од афинитета, мотивације и поседовања неопходних 
елементарних музичких способности. 
Током школске 2021/2022. 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 
Ритмичко - фолклорна секција организована је за ученике основног и средњег 
образовања. 
Рад ове секције приказан је у оквиру школских и ваншколских манифестација. 
Са ученицима који су вредно радили током школске 2021/2022. године припремане 
су и реализоване све кореографије из годишњег плана секције, са пуно љубави и 
ентузијазма. 

Координатор: 
Сузана Марић 

 
 

5.1.4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНЕ СЕКЦИЈЕ 
 

Због специфичне епидемиолошке ситуације у вези са пандемијом корона вируса у 
школској 2021/2022 години један део планираних активности спортске секције није 
реализован. 
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Школска регионална такмичења  одржана су у мањем обиму. Ученици наше школе 
учествовали су у септембру 2021. године на Регионалном такмичењу Спортхуса у 
фудбалу на Ади Циганлији и освојили 2. место. 
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 спортски камп Специјалне Олимпијаде Србије одржан је 28-31.10. 2021. год. 
у Крагујевцу. Ученици наше школе Зоран и Зорица Стаменковић учествовали су на 
овом кампу. 
У Београду је 05.12.2021. одржано Државно првенство Специјалне Олимпијаде 
Србије у мушкој кошарци. Екипа ск Сингидунум у којој је учествовао и Зоран 
Стаменковић освојила је златну медаљу. 
Зимски скијашки припремни камп Специјалне Олимпијаде Србије за Зимске 
Олимпијске игре 2022. године у Русији, одржан је од 13-19.12.2021. на Копаонику. 
Ученица Зорица Стаменковић у пратњи наставника Анђелке Бранковић и 
Александре Слијепчевић била је учесник овог кампа.  Зорица Стаменковић се 
такмичила у нордијском трчању. 
Други део припрема за Зимске Олимпијске игре Специјалне Олимпијаде Србије 
одржан је од 21.-25.03.2022. године. Настављен је рад на усавршавању технике и 
кондиционим припремама. Селектирани спортиста и ученица  Зорица Стаменковић 
у пратњи тренера Анђелке Бранковић и Александре Слијепчевић учествовала је на 
овом кампу, велеслалому. На жалост због светских збивања ово велико 
међународно такмичење је отказано. 
  
Ове школске године деветоро ученика у пратњи наставника наше школе су на 
Копаонику реализовали Програм скијања у периоду од 27. марта до 3. априла 2022. 
године. 
Ученици су показали висок степен мотивације за програм обуке што је резултирало 
чињеницом да је свих деветоро ученика на крају програма успешно савладало 
обуку. Поред скијања ученици су током седмодневног боравка на нашој најлепшој 
планини имали организоване и друге активности као што су радионице за развој 
социјално-емоционалних вештина, тематске вечери, клискање... 
Државно првенство Специјалне Олимпијаде Србије у фудбалу  одржано је 
07.05.2022. године у Новом Саду. У фудбалској екипи ск Сингидунум учествовао је 
ученик Зоран Стаменковић и освојено је  2. место. 
У мају месецу у сарадњи са кк „Црвена звезда“ и Специјалном Олимпијадом Србије 
били смо учесници на финалу Евролиге које се одржавало у Штарк Арени у 
Београду. Сара  Живковић, Зоран  и Зорица Стаменковић и наставници Анђелка 
Бранковић и Александра Слијепчевић учествовали су у дружењу у Фан зони са 
легендама наше и светске кошарке: Жељком Обрадовићем, Игором Ракочевићем, 
Душком Савановићем, К. Риверсом... 
Републичка спортска такмичења у организацији Заједнице специјалних школа 
одржано је 20.05.2022. године. Ученица Милица Спасић освојила је 1. место у скоку 
у даљ и 3. место у трчању на 60 м у конкуренцији основних школа, а Зорица 
Стаменковић освојила је 3. место у скоку у даљ у конкуренцији средњих школа. 
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Националне игре Специјалне Олимпијаде Србије, највеће национално такмичење 
у години, одржано је у Крагујевцу од  09. до 12.06.2022. год. У конкуренцији 6 
спортова уценици наше школе освојили су следеће резултате: 
Зорица Стаменковић бронза у скоку у даљ и сребрну медаљу у трчању на   100 м, 
као и сребрну медаљу у женској инклузивној одбојци, Зоран Стаменковић 3. место 
у мушкој 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 
и ове школске 2021/2022. године, заједнички одлучивали о сваком наредном кораку 
који ће се извести. Састанци еко-патроле су се одржавали једном месечно, сваког 
првог четвртка у месецу, како би се направио распоред активности за наредни 
месец 
Годишњим планом секције је предвиђено да се највећи део активности одвија изван 
оквира школе и на отвореном уз учешће већег броја ученика, али се из техничких 
разлога и немогућства организације школског превоза већина активности 
обележила унутар школског дворишта. Предвиђен је и радионичарски рад који 
подразумева окупљање у затвореном простору. 
Групе ученика основне и средње школе учествовале су у обележавању следећих 
екошколских дана кроз организоване радионице у учионицама или унутар школског 
дворишта.   

● Светки дан здраве хране- октобар 2021. године 
● Светски дан климатских промена – новембар 2021.године 
● Светски дан чистог ваздуха – новембар 2021.године 
● Светски дан штедње енергије – март 2022. године 
● Светски дан река  - март 2022. године 
● Светски дан шума – март 2022. године 
● Светски дан вода – март 2022. године 
● Светки дан планете Земље – мај 2022. године 
● Светски дан Сунца – мај 2022. године 
● Међународни дан физичке активности – мај 2022. године 
● Светски дан биодиверзитета – мај 2022. године 
● Европски дан паркова – мај 2022. године 
● Светски дан околине  - јун 2022. године 
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Очекивани циљеви ових активности су у потпуности постигнути на опште 
задовољство како наставника тако и ученика, јер су стекли нова сазнања о свом 
окружењу и прихватили принципе заштите животне средине и разумели значај 
проширивања опште културе. 
Због немогућности организовања излета ван школе, организоване су различите 
радионице за ученике које су се одијале у школским учионицама као што су : „ Утицај 
дуванског дима на здравље“, „Управљање отпадом и рециклажа“, „Биолошка 
разноврсност - биодиверзитет“, „Пластичне кесе - загађивачи средине“ и др. Током 
новогодишњих празника ученици су учествовали у радионици у којој су израђивали 
новогодишње честитке од рециклираног папира, а у месецу априлу је организована 
хуманитарна акција на тему рециклаже текстила, која је подразумевала донирање 
и размену половне одеће. 
Током школске године, континуирано је уређивано школско двориште, у складу са 
сезонским променама и тренутним потребама. Јесењи радови су започели 
прикупљањем материјала за компостирање и бригом о воћњаку и дрвећу у 
школском дворишту. Нега ружичњака и уређење жардињера су се одвијали у 
правилним интервалима, а сетва и садња једногодишњих и вишегодишњих 
украсних биљака, према плану еколошке секције за оплемењивање простора 
школе, дома и дворишта. Зима је донела бригу о презимљавању осетљивих врста, 
као што је вађење луковица и згртање осетљивих коренских система.   
  

Координатор 
Татјана Стојановић 

 
 

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

 
С обзиром да се ради о школи са традицијом оспособљавања деце са сметњама у 
развоју, културне установе су одувек имале лепу сарадњу са нашом школом,  
нарочито Градска општина Чукарица, Градски секретаријат за образовање, 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, и друге важније културне, 
организације.  
У месецу септембру  је одржан Пети Сабор човекољубља, у организацији Црвеног 
крста Чукарице и Градске општине Чукарица, у парку на Бановом брду. На овој 
традиционалној хуманитарној манифестацији окупило се 30 установа социјалне 
заштите, специјалне школе и хуманитарне организације из Србије, Републике 
Српске и Сједињених Америчких Држава. Ученици наше школе представили су се 
у уметничком делу програма ритмичко-фолклорном тачком „Хајд’ поведи весело“ 
којом су одушевили све присутне госте и учеснике манифестације.  
 
Поводом 3. децембра, Светског дана особа са инвалидитетом, већ традиционално, 
општина Чукарица организује изложбу радова, уникатних предмета и рукотворина, 
које су припремила деца и млади из школе „Милоје Павловић“, Школе за основно и 
средње образовање са домом „Свети Сава“ Умка као и чланови Удружења деце са 
посебним потребама „Путоказ“. Због још увек неповољне епидемиолошке ситуације 
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ове године ученици наше школе нису присуствовали овој манифестацији, али су 
специјално за ову прилику у оквиру радионица свих смерова наше школе израдили 
радове заједно са својим наставницима како би у што лепшем светлу представили 
и себе али и установу из које долазе. На штанду су посетиоце дочекали наставници 
теоријске и практичне наставе, а посетиоци изложбе, ове године у нешто мањем 
броју, због поштовања епидемиолошких мера имали су прилику и да купе лепе и 
корисне рукотворине и тако помогну набавку материјала за наставак уметничких 
активности. 

 
 

5.3. ИЗВЕШТАЈ О УЧЕНИЧКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
 

5.3.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДЕЧЈЕГ САВЕЗА 
 
Током септембра 2021. 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.  

  
5.3.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 
Ученички парламент ШОСО „Свети Сава“ је демократски изабрано тело од стране 
ученика, које чине представници свих одељења у средњем образовању, седми и 
осми разред основног образовања.    
Ученички парламент  има 19 чланова, по један представник из сваког одељења. 
Кроз рад Парламента ученици су остварили право да учествују (партиципирају) у 
животу и раду школе, јер парламент заступа интересе свих ученика. Координатор 
ученичког парламента је наставница Милица Николић. Седницама је привремено 
присуствовала Јованка Јелић (психолог), у својству стручног сарадника. 
Представник Парламента у овој школској години био је ученик прве године Душан 
Дошеновић, заменик Габријел Тодоровић и записничар Зорица Стаменковић. 
 
Рад Парламента се одвијао у оквиру четири групе активности: 
 
1. Редован рад Парламента 

● Одржавали смо седнице Парламента; 
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● Изабрали смо представнике одељења (кандидатура, избор); 
● Извршили смо избор руководства Парламента  и представнике Школског 

одбора и тимова. Упознали смо чланове Парламента  са законским оквиром 
деловања парламента, са правима и дужностима чланова, са нормативним 
актима школе (Статут; Програм рада школе): Законом о основама система 
(део који се односи на ученике); Правилником о понашању ученика; 
Пословником о раду Парламента; 

● Испитивали смо потребе ученика одељења у оквиру школског живота и 
предлагали садржаје важне за рад Парламента; 

● Разговарали смо о начинима доношења одлука, преузимању одговорности, 
тимском раду и планирању акција; 

● Усвојили смо План активности  ученичког парламента  за текућу школску 
годину. 

2. Унапређење квалитета школског живота 
● Учествовали смо у креирању садржаја културно-забавног живота ученика у 

школи. Учествовали смо у организацији прославе матуре уз подршку 
директорке  школе, васпитача и наставника; 

● Извршили смо свестрану анализу резултата анкете у оквиру  
самовредновања у циљу унапређења школског живота и наставе у сфери 
ваннаставних активности, предавања и рада и комуникације у оквиру онлајн 
наставе. 

3. Сарађивали смо са многим учесницима у школском животу 
● Ученици представници Парламента  учествовали су  током године у раду 

Школског одбора, Тима за каријерно вођење и саветовање, Тима за 
самовредновање, Тима за професионалну оријентацију и Тима за заштиту од 
дискриминације, злостављања и занемаривања. 

4. Остале активности и послови 
● Поводом Дечије недеље сви чланови Парламента добили су примерак 

Дечијих права  и обавеза који ће представити у свом одељењу. Након 
разговора о правима и обавезама разговарало се о дискриминацији, њеном 
значењу и како је препознати. Члановима парламента представљен је чланак 
„Рециклажа у школама“ како би свако у свом разреду  објаснио осталима 
значај рециклирања, сакупљања отпада, штедње воде и енергије; 

● Члановима Парламента представљена је презентација “Здрава исхрана“. 
Указано је на директну везу између исхране и  човековог здравља. Такође је 
представљен и Програм превенције болести зависности са циљем подизања 
свести о штетним ефектима психоактивних супстанци, никотина, алкохола  
као и спречавање развијања болести зависности од видео игрица, интернета; 

● Обележен је дан борбе против ХИВ-а, као и Међународни дан особа са 
инвалидитетом. Циљ обележавања је да се особама са инвалидитетом 
омогући једнако уживање људских права и равноправно учешће у 
управљању друштвом у коме живе; 

● Ученици су упознати са Правилником који обезбеђује право на заштиту и 
безбедност у школској згради, школском дворишту и интернату, за време 
часова и других активности; 
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● Ученици су у оквиру постојећих секција активно учествовали у украшавању 
школског простора, интернатске зграде као и у припреми Новогодишње 
приредбе. Оранизована је Новогодишња прослава уз поштовање 
епидемиолошких мера; 

● Обележен је Осми март читањем стихова и презентацијом која садржи кратак 
историјски осврт на 8. март, као и израдом честитки за мајке, другарице, 
наставнице… 

● У сарадњи са Еколошком секцијом  направљен је пано и обележен  Светски 
дан шума и вода; 

● Обележен је Светски дан здравља и  Дан физичке активности, организоване 
су игре покрета, имитације; 

● Поводом завршетка школе организовани су кратки излети у сарадњи са 
групним васпитачима. Свечани ручак и прослава матурске вечери 
организована је у оквиру школе; 

● Светски дан околине обележен је шетњом до оближње реке и указано је на 
значај  очувања природе; 

● Чланови Парламента су поводом завршетка школске године организовали  
хуманитарну акцију прикупљања средстава (гардеробе, веша, хране, 
прибора за хигијену) за ученике чије породице живе у тешким материјалним 
условима. 

 
 

Душан Дошеновић, председник Ученичког парламента 
Габријел Тодоровић, заменик Ученичког парламента 

Милица Николић, координатор-наставник 
 

VI ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 
 

6.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 
 
У току школске 2021/2022. године реализоване су следеће седнице Наставничког 
већа: 
 
Наставничко веће одржано 08.09.2021. године: 

● Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа; 
● Предлог одлуке у циљу безбедног организовања наставе; 
● Текућа питања. 

 
Наставничко веће одржано 13.09.2021. године: 

● Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа; 
● Разматрање и усвајање извештаја о раду школе за школску 2020/2021. 

годину; 
● Разматрање и усвајање годињег плана рада школе за школску 2021/2022. 

годину; 
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● Разматрање и усвајање извештаја о раду директора школе; 
● Разматрање извештаја о самовредновању и вредновању рада школе за 

школску 2020/2021. годину; 
● Разматрање о остваривању Плана стручног усавршавања за 2020/2021. 

годину; 
● Разматрање Извештаја о остваривању развојног плана, акционог плана за 

школску 2020/2021. годину; 
● Разматрање Извештаја о раду Тима за професионални развој и стално 

стручно усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадника за 
2020/2021. годину; 

● Текућа питања. 
 

Наставничко веће одржано 23.11.2021. године: 
● Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа; 
● Разматрање реализације образовно-васпитног плана и програма; 
● Успех и дисциплина ученика; 
● Текућа питања. 

 
Наставничко веће одржано 29.12.2021. године: 

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

првог полугодишта школске 2021/2022. године; 
● Успех и дисциплина ученика; 
● Припреме за одлазак на зимски распуст; 
● Предлог радова за Дане дефектолога; 
● Текућа питања. 

 
Наставничко веће одржано 21.01.2022. године: 

● Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа; 
● Организација наставе на почетку другог полугодишта школске 2021/2022 

године; 
● Акциони план завршног испита; 
● Прослава Дана школе; 
● Текућа питања. 

 
Наставничко веће одржано 22.02.2022 године: 

● Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа; 
● Упознавање чланова наставничког већа са Правилником о изменама и 

допунама Правилника о календару образовно-васпитног рада основне и 
средње школе за школску 2021/2022. годину; 

● Упознавање чланова Наставничког већа о начину надокнаде часова; 
● Текућа питања. 

 
Наставничко веће одржано 11.03.2022. године: 

● Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа; 
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● Одлука наставничког већа о реализацији Програма скијања у школској 
2021/2022. години; 

● Текућа питања. 
 

Наставничко веће одржано 20.04.2022. године: 
● Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа; 
● Именовање чланова Школског одбора из реда запослених; 
● Реализација образовно-васпитног плана и програма у току Другог 

полугодишта; 
● Усаглашавање око изабраних уџбеника за школску 2022/2023. годину; 
● Текућа питања. 

 
Наставничко веће одржано 10.05.2022. године: 

● Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа; 
● Именовање чланова Школског одбора из реда запослених; 
● Текућа питања. 

 
Наставничко веће одржано 01.06.2022. године: 

● Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа; 
● Предлог и избор ученика генерације; 
● Припрема за организацију матурске свечаности; 
● Текућа питања. 

 
Наставничко веће одржано 03.06.2022. године: 

● Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа; 
● Разматрање реализације образовно-васпитног плана и програма у завршним 

разредима средњег образовања на крају школске 2021/2022. године; 
●  Успех и дисциплина ученика; 
● Учешће на републичким такмичењима по подручјима рада; 
● Текућа питања. 

 
Наставничко веће одржано 10.06.2022. године: 

● Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа; 
● Успех и дисциплина ученика осмог разреда на крају другог полугодишта 

школске 2021/2022. године; 
● Похвале и награде; 
● Припреме за завршни испит; 
● Текућа питања. 

 
Посебна седница Наставничко педагошког већа одржана 14.06.2022. године 

● Прибављање мишљења Наставничког и педагошког већа о пријављеним 
кандидатима за избор директора школе; 

● Текућа питања. 
 
Наставничко веће одржано 24.06.2022.године 

● Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа; 
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● Реализација образовно-васпитног плана и програма на крају наставне 
2021/2022. године за ученике основног и средњег образовања; 

● Успех и дисциплина ученика; 
● Текућа питања. 

 
Наставничко веће одржано 04.07.2022.године 

● Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа; 
● Разматрање реализације образовно- васпитног лана и програма на крају 

наставне 2021/2022. године; 
● Извештај о завршном испиту; 
● Текућа питања. 

 
Руководилац: 

Љиљана Вукошић, директор 
 
 

6.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ОД I-
IV РАЗРЕДА OСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА  

 
У току школске 2021/2022. године, одржано је пет седница Одељењског већа 
млађих разреда основне школе по следећем распореду: 
30.08.2021. године - Прво одељенско веће односило се на организацију образовно-
васпитног рада за школску 2021/2022. годину, где је извршена подела наставника и 
васпитача по одељењима, дат је предлог и усвојен је распореда часова, извршен 
је избор руководиоца актива и одељенских већа, избор руководиоца секција, избор 
уџбеника, набавка школског материјала, усклађивање школског програма... 
Наредна већа су одржана:4.11.2021., 27.12.2021. и 15.04.2022. године и њих 
сачињавају извештаји Одељенских старешина, предметних и индивидуалних 
наставника, стручних сарадника и вапитача у погледу реализације образовно-
васпитног плана и програма на крају првог, другог и трећег класификационог 
периода школске 2021/2022. године, успех и дисциплина ученика, похвале и 
награде ученицима. 
Пета седница одељенског већа одржана је 23.06.2022. - Одељенске старешине, 
предметни, индивидуални наставници, стручни сарадници и васпитачи су поднели 
своје извештаје о реализацији образовно-васпитног плана и програма на крају 
школске 2021/2022.године,о успеху и дисциплини ученика, похвалама и наградама 
и извештај о раду школе за школску 2021/2022. годину. 
На састанке су редовно долазили сви Чланови већа и подносили неопходне 
извештаје.  

                                                                       Председник :  
Ранчић Ребека 
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6.3. ИЗВЕШТАЈ  О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ОД V-
VIII РАЗРЕДА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 
У школској 2021/2022. години су разматрани и реализовани сви садржаји и 
активности планирани Годишњим планом рада школе. 
 
Реализовано је следеће: 
 
СЕПТЕМБАР 

● Организовање почетка наставе за школску 2021/2022.годину: распоред 
часова, педагошка документација, дневна дежурства. 

НОВЕМБАР 
●  Реализација образовно васпитног плана и програма у току првог 

полугодишта; 
●  План подршке у учењу; 
● Кординисања рада наставника,васпитача и рупних сарадника. 

  
ДЕЦЕМБАР 

● Реализација образовно-васпитног плана и програма на крају првог 
полугодишта; 

● Успех и дисциплина ученика; 
● Радни договор за прославу Дана школе; 
● Текућа питања. 

 
АПРИЛ 

● Разматрање реализације образовно-васпитног рада на крај III 
класификационог период; 

● Усаглашавање око изабраних уџбеника за школску 2022/2023.годину; 
 
ЈУН 

● Предлог за ученика генерације; 
● Успех и дисциплина ученика VIII разреда на крају  II полугодишта; 
● Похвале и награде; 
● Припреме за завршни испит 

 
ЈУН 

● Разматрање реализације образовно-васпитног плана и програма на 
● крају IV класификационог периода школске 2021/2022.године; 
● Успех и дисциплина ученика на крају школске 2021/2022. 
● Одлазак на летњи распуст. 

 
АВГУСТ 

● Организација образовно васпитног рада за школску 2022/2023.годину и 
формирање одељења млађих разреда; 

● Предлог и разматрање распореда часова; 
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● Набавка уџбеника и школског прибора. 

                                                                            Председник:                                                                                      
Александра С. Мирчески 

 

6.4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 
ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

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

● На првом састанку одржаног 13.09.2021. 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 
2021/2022.годину, донет је план Стручног усавршавања, утврђивање дужине 
трајања опсервационог периода за ученике, вођење педагошке 
документације, употреба очигледних средстава као и израда и усклађивање  
ИОП-а . 

● Други састанак је одржан 13.10.2021. 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, 

Корелација и сарадња са осталим Тимовима и Стручним већима је 
континуирана; Континуирано праћење ученика основне школе кроз мале 
ИОП тимове као и Тим за инклузивно образовање израђује педагошке 
профиле за ученике. На основу педагошког профила  израђује се ИОП са 
исходима и постигнућима; Слободне активности у форми секцијског рад 
одвијале су  се током читаве наставне године; Колеге из основне, средње 
школе као и васпитачи су обавештени о позиву на традиционалне годишње 
сусрете дефектолога специјалних едукатора и рехабилитатора Србије, Дани 
дефектолога 2022.  

● Трећи састанак одржан је 15. новембра 2021. године. На овом састанку 
говорило се о томе колико је важно да се  Састанци малих ИОП тимова  
редовно одржавају, а ученици млађих и старијих разреда континуирано 
прате; истакнута је  важност да одељенске, групне старешине и стручни 
сарадници као и директор школе, успоставе што чвршћу сарадњу са 
родитељима ученика. Педагошка сарадња и рад са родитељима обављаће 
се кроз следеће облике: Личним контактом одељенских старешина, групних 
васпитача и стручних сарадника; Одељенски састанци са одељенским 
старешинама у току првог и другог полугодишта; Општи родитељски 
састанци на крају првог и другог полугодишта; саветодавни рад; ангажовање 
родитеља кроз Савет родитеља и Школски одбор; разредне старешине су 
поднеле извештаје на крају Првог класификационог периода; наставници су 
упознати са Годишњим планом рада Тима за професионалну оријентацију, 
каријерно вођење и саветовање, за школску 2021/2022. годину 
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● Четврти састанак одржан је 27. децембра 2021. године. На овом састанку -          

1. 2 и 3. су обједињене - Од наредне 2022. године тема скупа носиће општи 
назив „Теорија и пракса специјалне едукације и рехабилитације – данас“, што 
даје потпуну слободу ауторима да понуде своја научна сазнања и поделе 
практична искуства са стручном јавношћу. Конференција са међународним 
учешћем биће одржана од 17. до 20.02.2022. године у Конгресном центру 
хотела Златибор-Мона на Златибору. Програм обуке за запослене у 
образовању /Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – 
увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала И 
Реализација наставе оријентисана ка исходима у учењу је бесплатни програм 
ЗОУВ-а који су наши запослени похађали путем интернета. Обука за 
наставнике наше школе реализовала се током октобра месеца. Прослава 
Дана школе и школске славе биће обележена, а на који начин зависи од 
епидемиолошке ситуације. 

● Пети састанак одржан је 25. јануара 2022. године. На овом састанку се 
разматрала Евалуација рада на крају другог класификационог периода;  
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 2021/2022. 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 28. фебруара 2022. године. На овом састанку          

поднет је извештај са Дана дефектолога. На протеклој Међународној стручној 
конференцији „ Дани дефектолога“, одржаној на Златибору од 17- 20.02.2022. 
године из наше школе је овој конференцији присуствовало седам колега, са 
радовима из области образовања – примери добре праксе под називом 
„Видео приказ практичне примене хидротерапије у третману и 
рехабилитацији особа са сметњама у развоју“ Небојша Рајовић ; два рада из 
области постер презентација “Покрет и музика- корелација вежби 
реедукације психомоторике и музичке културе“ Светлана Мартиноски, 
Сузана Марић; „Школа у којој учимо, живимо и растемо“ Александра 
Стефановић Мирчески, Тања Јагодић и један рад из области радионица 
„Како јачати социјално- емоционалне вештине код деце са сметњама у 
развоју“ Александра Слијепчевић, Зорица Дрндаревић-Делић. Такође, 
презентовани су радови колегама из школе након чега се развила дискусија 
у циљу унапређивања образовања и васпитања деце са сметњама у развоју, 
као и увођење нових метода у наставни процес. 

● Седми састанак је одржан 4. априла 2022. године. На овом састанку говорило 
се о томе да се након укидања свих епидемиолошких мера,  ове школске 
године, планира прослава матурске вечери за ученике осмих разреда. 
Матурска свечаност у виду приредбе и прославе планирана је за 2.06.2022. 
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године; после пандемије након неколико година паузе ове школске године 
деветоро ученика у пратњи наставника наше школе ће на Копаонику 
реализовати Програм скијања у периоду од 27. марта до 3. априла 2022. 
године; 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.  

● Осми састанак одржан је 20. априла 2022. године.На овом састанку 
разматрали су се   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.  

● Девети састанак одржан је 31. маја 2022. године-  на овом састанку 
разговарало се о  планирању тока и реализације завршних испита; задужења 
за наставнике основне школе. Распоред је направљен за дежурне 
наставнике, прегледаче тестова и асистенте за ученике; разматрала се и 
тачка уџбеници; Колеге су поднеле извештаји са  такмичења и смотри 
ученика специјалних школа као и о постигнутим резултатима наших ученика. 

● Десети састанак одржан је 23. јуна  2022 . године - На састанку је разматран 
досадашњи рад Стручног већа и донет је план за наредну школску годину 
2022/23. годину;  Анализа рада наставника током целе школске године; успех 
и дисциплина ученика на крају 2021/2022. наставне године; степен 
остварености исхода и оцењивање; задовољство примењеним методама, 
средствима и прилагођавањима потребама ученика; предлози за даљи рад; 
Реализација матурске свечаности, такмичења и других манифестација ; 
Планирање рада Стручног већа за наредну школску годину; предлози и 
циљеви. 

Председник: 
Александра Слијепчевић 

 
 

6.5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА СРЕДЊЕГ 
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 
У току школске 2021/2022. године реализовано је  10  седница Одељењског већа 
са следећим дневним редом: 
 
Седница Одељењског већа одржана 29.09.2021. године: 

● Организација наставе на почетку школске 2021/2022. године; 
● Педагошка документација, распоред часова, дневна дежурства; 

 
Седница Одељењског већа одржана 29.10.2021. године: 

● Утврђивање састава одељења након истека опсервационог периода; 
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Седница Одељењског већа одржана 18.11.2021. године: 
● Разматрање реализације образовно-васпитног  плана и програма; 
● Успех и дисциплина ученика; 

 
Седница Одељењског већа одржана 27.12.2021. године: 

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

● Успех и дисциплина ученика; 
● Припреме за одлазак на зимски распуст; 
● Предлог стручних радова за семинар „Дани дефектолога“; 

 
Седница Одељењског већа одржана 26.01.2022. године: 

● Организација наставе на почетку другог полугодишта школске 2021/2022. 
године; 

● Упознавање са организацијом прославе Дана школе и школске славе Свети 
Сава; 

 
Седница Одељењског већа  одржана 22.02.2022. године: 

● Упознавање чланова већа са изменама у календару образовно-васпитног  
рада средњих школа за школску 2021/2022. годину; 

● Упознавање чланова већа са планом надокнаде часова; 
 
Седница Одељењског већа одржаног  18.04.2022. године: 

● Разматрање реализација образовно-васпитног плана и програма у току 
другог полугодишта школске 2021/2022. године; 

● Избор уџбеника за школску 2022/2023. годину; 
● Учешће на верификованим такмичењима; 
● Припреме за одлазак  на пролећни распуст; 

 
Седница Одељењског веће одржана 01.06.2022. године: 

● Разматрање реализације образовно-васпитног плана и програма завршних 
разреда; 

● Успех и дисциплина ученика; 
● Предлог за ученика генерације; 
● Реализација завршног испита; 
● Учешће на Републичким такмичењима и анализа постигнутих резултата; 

 
Седница Одељенског већа оржана  23.06.2022. године: 

● Разматрање реализација образовно-васпитног плана и програма на крају 
другог полугодишта школске 2021/2022. године; 

● Успех и дисциплина ученика; 
● Припреме за одлазак на летњи распуст. 

 
Седница Одељењског већа оржана  04.07.2022. године: 

● Разматрање реализација образовно-васпитног плана и програма на крају 
другог полугодишта школске 2021/2022. године; 
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Седница  Одељењског већа одржана  24.08.2022.године: 

● Организација образовно-васпитног рада за школску 2022/2023. годину, 
формирање одељења; 

● Предлог и разматрање распореда часова; 
● Набавка уџбеника и школског прибора. 

 
                                                      Председник: 

                                                                                              Дубравка Коларић 
 

 

6.6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ  ВЕЋА СРЕДЊЕГ 
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 
СЕПТЕМБАР 
На основу препоруке Кризног штаба и одлуком Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја у школи је организован први модел наставе, који подразумева 
непосредни рад са ученицима. Ученици из Центра за заштиту деце и одојчади 
„Звечанска” на захтев њиховог Стручног тима прате онлајн наставу.  Настава је 
организована тако да свако одељење има своју учионицу. Разредне старешине као 
координатори малих ИОП тимова организују састанке на недељном нивоу. Ученици 
другог и трећег разреда програмске садржаје усвајају према ИОП-у 2, а ученици 
првог разреда су на опсервацији три месеца. Инструменти за процену ученичких 
постигнућа су: педагошки профил, педагошка свеска, ИОП-2, на основу праћења 
ученика у континуитету. Оцењивање ће се вршити на основу прилагођених 
стандарда (очекивани исход у ИОП-у 2). Обезбеђена је потребна литература и 
наставна средства. 
 
ОКТОБАР 
Међународни београдски сајам књига је одложен. Настава у средњој школи се 
организује по првом моделу наставе. Мањи број ученика је повремено на захтев 
родитеља на онлајн настави. Ученички парламент је донео одлуку да и ученици 
средње школе дежурају заједно са наставницима. Наставници практичне и 
предметне наставе, васпитачи у сарадњи са разредним старешинама 
прилагођавају наставне материјале према индивидуалним способностима ученика. 
На овим састанцима се најбоље огледа међупредметна корелација. Ученицима који 
су на онлајн настави шаље се одговарајући материјал.  
 
НОВЕМБАР 
Оцењивање се врши у односу на прилагођени стандард - очекивани исход у ИОП-у 
2. Наставници се труде да у раду користе што више очигледних наставних 
средстава, како би ученицима више приближили градиво, самим тим и припремили 
за примену научених знања у пракси и у свакодневном животу. Континуирана је и 
успешна сарадња са сарадником за израду дидактичког материјала, Светланом 
Ђорђевић. У организацији Завода за унапређење, образовање и васпитање, 
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наставници су похађали 2 онлајн семинара. Наставни план и програм је успешно 
реализован.  
 
ДЕЦЕМБАР 
Од 1. децембра сви ученици средњег образовања усвајају знања према ИОП-у 2. 
Редовни састанци малих ИОП тимова омогућавају праћење рада и напредовање 
ученика и пружају увид у којој мери се остварују постављени исходи. Настава се и 
даље организује по првом моделу наставе. Поред редовне наставе ученици 
активно учествују у секцијском раду. Члановима Стручног већа су презентовани 
радови наставника наше школе који планирају да учествују на Данима дефектолога.  
 
ЈАНУАР 
Друго полугодиште почело је 24. јануара 2022. године. Настава се организује по 
првом моделу наставе. Програмски садржаји су ученицима презентовани кроз 
индивидуалне планове (ИОП 2). Израда ИОП-а је вршена тимски. Чланови актива 
се слажу са потребом за честом међусобном комуникацијом, чија је сврха адекватно 
праћење рада и напредовања ученика. Ове године прослава Дана школе и школске 
славе „Свети Сава” је обележена скромно у складу са тренутно епидемиолошком 
ситуацијом.  
 
ФЕБРУАР 
Све активности које се реализују са ученицима у школи и у раду на даљину воде ка 
извођењу завршног испита. Сви ученици средњег образовања усвајају знања према 
ИОП-у 2, тако да ће и сам завршни испит бити у складу са њиховим способностима.  
Наставници свих подручја рада припремају предлоге за тест и практични део за 
такмичење који ће бити понуђени на Стручном активу на републичком нивоу. 
Чланови већа сматрају да досадашњи рад и корелација између наставника доносе 
добре резултате. Ученици из Установе за децу и младе „Сремчица” су од почетка 
другог полугодшита (24.јануара) били на онлајн настави.  
 
МАРТ 
Наставни садржаји су ученицима представљени кроз индивидуалне планове (ИОП-
2). Редовни састанци малих ИОП тимова омогућавају праћење и напредовање 
ученика.  Ученици из Центра за заштиту деце и одојчади „Звечанска” су 21. марта 
кренули да прате наставу у школским клупама. Састанак Стручних актива свих 
подручја рада је одржан је у петак, 11.03.2022. године у Средњој занатској школи, 
где су утврђени датуми за републичко такмичење средњих школа.  
 
АПРИЛ 
Републико такмичење у знању и вештинама за подручје рада Текстилство и 
кожарство је одржано 29.04.2022. године. У том периоду ученица  са текстилства 
због ускршњих празника није могла да учествује на такмичењу. Ове школске године 
се примењивао први модел наставе који је подразумевао непосреди рад са 
ученицима. Ученици су редовно долазили на наставу. План и програм васпитно-
образовног плана је успешно реализован. 
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МАЈ 
Сви ученици програмске садржаје усвајају према ИОП-у 2. Оцењивање се врши у 
односу на очекивани исход у ИОП-у 2. Исход може бити у потпуности остварен 
(оцене 4 и 5) или делимично остварен (оцене 3 и 2). За неостварене исходе се не 
даје оцена 1, већ се исход ревидира (поново дефинише). Наша школа је 13.05.2022. 
године била домаћин 24. Републичког такмичења у знању и вештинама за подручје 
рада Машинство и обрада метала. Ученик наше школе, Габријел Тодоровић, је 
освојио прво место за образовни профил Бравар. На републичком такмичењу у 
знању и вештинама за подручје рада Хемија, неметали и графичарство ученици 
наше школе су се такмичили у два образовна профила: 

● Помоћник картонажера - у оквиру којих су освојили прво место ученик наше 
школе Стефан Ђорђевић и друго место Жива Аврамовић и  

● Ситоштампар - у оквиру ког су ученици наше школи освојили прва три места 
- прво место Ана Бојић, друго место Марија Митровић и треће Драгана 
Петровић 

На републичком такмичењу ученика средњих школа са подручја рада 
Пољопривреда, производња и прерада хране, смер Цвећар-вртлар, ученик наше 
школе Дарко Дивљак је освојио прво место.  
 

Председник: 
Наташа Караџић 

 
6.7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ФУНКЦИОНАЛНОГ 

ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ 
 
СЕПТЕМБАР 

● Организација наставе на почетку школске 2021/2022. године 
● Педагошка документација 
● Организација и динамика образовно - васпитног рада (ОВР) са полазницима 
● Израда распореда часова  
● Усаглашавање глобалних и месечних садржаја за текућу годину 

Формиранo је једно одељење  у трећем циклусу  ФООО и то: 
VIII разред - једно  дељење, 7 полазника, разредни старешина Деана Чумић; 
 
ОКТОБАР 

● Oстваривање комуникације и сарадња са родитељима или старатељима 
полазника  

● Одабир одговарајућих наставних и дидактичких средтава 
● Усклађивање наставних садржаја са ИОП-2 за полазнике 

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 
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● Анализа сарадње са Стручним тимом установе за децу и младе Сремчица 
Користе се уџбеници као помоћно средство за израду  наставног материјала за 
сваког полазника у складу са ИОП-ом 2.  У школској 2021/2022. години планирају се  
и израђују  средства  за реализацију програмских  садржаја у складу са ИОП-ом 2 
за сваког полазника и  на исти начин користе одобрени приручници као додатна 
литература у циљу израде  материјала. 

ДЕЦЕМБАР    
● Анализа успеха ученика и дисциплине у трећем циклусу ФООО 
● Стручно усавршавање наставника 
● Евалуација ИОП-2 

Већина полазника је у потпуности остварила исходе предвиђене ИОП2, док су код  
мањег броја полазника исходи делимично остварени. 

ЈАНУАР 
● Анализа резултата ОВР, оствареност фонда часова и планираних садржаја 
● 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. 
27.01.2022. године обележен је Дан школе у складу са датом ситуацијом, том 
приликом су школу посетили представници Министарства одбране 

ФЕБРУАР 
● Разматрање организационих облика наставе (онлајн, наставни листићи и др.)  
● Прилагођавање оцењивања полазника                

У периоду од 24.01.2022. године до 25.02.2022. године настава се одвијала на 
даљину са ученицима из Установе за децу и младе „Сремчица” достављањем 
радних листова из свих предмета за сваког полазника. 
 
МАРТ                                   

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

Пробни тест завршног испита је одржана у просторијама Установе за децу и младе 
“Сремчица”,26. и 27. марта 2022. године. 
 
АПРИЛ 

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

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  заједно са сарадником за израду 
дидактичког материјала креирају садржаје  потребне за реализацију  планираних 
програмских сдражаја  предвиђених ИОП-ом 2. 
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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. 
 
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 3.06.2022. 
године. Полазници трећег циклуса програма функционалног основног образовања 
одраслих су у уторак 28.06.2022. године, полагали завршни испит решавањем 
јединственог 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. 
Анализа резултата показује да се постигнућа ученика и полазника на завршном 
испиту у великој мери слажу са њиховим постигнућима током школовања. 
На крају трећег циклуса наставне године сви полазници ФООО су позитивно  
оцењени.  
VIII - разредни старешина Деана Чумић. Укупно 7 полазника је завршило разред са 
следећим успехом:1 одличан , 3  врло добра,1 добрар и 2 довољна.  
 

Председник: 
Деана Чумић 

 
 

6.8. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ВЕЋА 
 
Кроз Педагошко веће реализован је план и програм за школску 2021/2022. годину у 
складу са одлукама Тима за праћење и координисање примена превентивних мера 
у вези са пандемијом КОВИД-19. Седнице педагошког већа су заказиване и 
реализоване по предвиђеном плану и на предлог васпитача по насталој потреби у 
просторијама школе уз поштовање епидемиолошких мера. Остручавање унутар 
установе обављало се по утврђеном распореду. Континуирано је разматрана 
сарадња са школским тимовима, наставницима и стручним сарадницима, 
медицинским и техничким особљем, родитељима/другим законским заступницима 
ученика и Центрима за социјални рад. 
 
АВГУСТ/СЕПТЕМБАР 
Извршена је организација рада за ову школску годину. Васпитни рад обухвата 
следеће васпитне области: интелектуално васпитање-корепетиција, 
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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. 
Педагошка документација у васпитном раду обухвата: дневне припреме васпитача, 
дневник васпитног рада, књигу дежурстава и листе праћења напредовања ученика 
током васпитног рада (педагошка свеска). 
Васпитачи су упознати са Извештајем о раду школе за школску 2020/2021. годину и 
Годишњим планом рада школе за школску 2021/2022. 
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/ НОВЕМБАР 
Анализирана су постигнућа и понашање ученика понаособ у свим васпитним 
областима током васпитног рада, за време одмора и слободног времена. 
Издвојени су ученици који због свог сниженог или повишеног начина реаговања 
нису у могућности да у потпуности савладају план и програм васпитног рада и 
разматрани су предлози за будући рад са њима у циљу побољшања њиховог 
психофизичког статуса. 
На предлог Тима за праћење и координисање примена превентивних мера у вези 
са пандемијом КОВИД-19, због епидемиолошке ситуације јесењи распуст почео је 
08.11. и трајао до 15.11. У сарадњи са родитељима, старатељима и Центрима за 
социјални рад извршене су припреме ученика за одлазак на распуст. 
 
ДЕЦЕМБАР 
У току овог месеца разматрана је реализација васпитног плана и програма на крају 
првог полугодишта и установљено је да је План и програм васпитног рада 
предвиђен за овај период реализован у складу са психофизичким способностима 
ученика у свим васпитним групама. Извршена је анализа рада одељењских 
старешина и групних васпитача, разматрани су предлози за будући рад у циљу 
побољшања сарадње. 
Кроз анализу рада и процену постигнућа васпитног плана рада и реализације истог 
у свим васпитним групама, групни васпитачи су размењивали искуства и проблеме 
у раду са ученицима. Присутна је сарадња између групних васпитача као и помоћ 
кроз саветовање и давање предлога у решавању текућих проблема. Реализована 
је новогодишња приредба, као и подела пригодних пакетића свим ученицима 
школе. 
 
ЈАНУАР 
Извршене су и реализоване припреме за организацију Дана школе и школске славе. 
Због актуелне епидемиолошке ситуације, представници школе носили су славски 
колач у цркву и присуствовали литургији а за ученике био је организован свечани 
ручак уз поштовање епидемиолошких мера. 
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Анализирана је документација у васпитном раду, размењивана су искуства и дати 
предлози за побољшање исте. 
 
ФЕБРУАР/МАРТ 
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. 
Васпитачи су обавештени да ће се поводом празника Сретење број нерадних дана 
продужити, од 14 до 21 марта због актуелне епидемиолошке ситуације школе неће 
радити. 
 
АПРИЛ 
Извршена је анализа постигнућа свих ученика по васпитним групама и усвојени 
предлози за будући рад као и припреме за одлазак на пролећни распуст у сарадњи 
са родитељима, другим законским заступницима и Центрима за социјални рад. 
 
МАЈ 
Извршене су припреме за организацију и подељена задужења поводом XXIV 
Републичког такмичења у знању и вештинама за подручје рада Машинство и 
обрада метала које се реализовало 13. маја 2022. године у нашој школи.  
Васпитачи су обавештени да ће се матурска свечаност за ученике матуранте 
основне и средње школе реализовати 2 јуна. У 19 часова је организована матурска 
приредба а после тога свечана вечера у трпезарији школе. Организован је васпитни 
рад у виду задужења тог дана и помоћна дежурства. 
 
ЈУН 
Васпитни план и програм је реализован у складу са психофизичким 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 2021/2022. године. 
 

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

АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ  
 
Током школске 2021/2022. године реализоване су следеће активности предвиђене 
акционим планом: 
Разматран је Годишњи план рада школе за шк. 2021/2022. годину и закључено је да 
је у складу са циљевима развојног плана школе. 
Разматрана је усклађеност наставних и ваннаставних активности и констатовано је 
да се редовно усклађују и да је постигнута потребна корелација која омогућава 
свестрани развој ученика и квалитетно провођење слободног времена. 
Такође се расправљало о унапређењу и одржавању квалитета наставе увидом у 
рад стручних већа, актива, тимова и индивидуалних наставника  и закључено је да 
је квалитет наставе задовољавајући и да се у настави примењују различите 
образовне методе и приступи, као и да се за наставни процес континуирано 
израђују дидактичка средства која одговарају потребама одељенских група, а која 
осмишљавају наставници у сарадњи са сарадником за израду истих. 
Стручни актив је пратио рад Малих ИОП тимова за додатну подршку ученицима и 
извештај о раду Тима за инклузивно образовање, као и Стручног тима школе и 
закључио да постоји добра сарадња и да се обезбеђује прилагођен подстицај и 
мотивација за учење кроз све индивидуално образовне планове. 
Праћен је рад Тима за професионалну оријентацију и каријерно вођење и његова 
сарадња са Стручним тимом школе и Малим ИОП тимовима ученика завршних 
разреда. Закључено је да сви они, организованим радом и сарадњом са 
родитељима и другим старатељима ученика подржавају процес избора будућих 
занимања ученика у складу са њиховим могућностима и жељама. 
Оцењено је да су мере превенције осипања ученика имплементиране у Годишњи 
план рада школе и да се константно спроводе кроз наставне, ваннаставне 
активности, сарадњу са родитељима и локалном заједницом. 
Утврђено је да су чланови Малих ИОП тимова одељења завршних разреда 
израдили прилагођене тестове за Завршни испит те су ученици успешно  завршили 
пробно полагање и да ће се слични тестови, уз нужне измене, применити на 
Завршном испиту у јуну. 
Овај Стручни актив донео је закључак на основу извештаја о полагању Завршног 
испита, да је он успешно спроведен. 
Ове школске године су се редовно промовисала постигнућа ученика у наставним и 
ваннаставним активностима, на школском сајту, летопису  и у просторијама школе 
у виду разних приредби и пригодних дружења. 
Наставници и васпитачи се континуирано усавршавају кроз праћење трендова у 
образовању као и властитих професионалних интересовања – то је био закључак о 
раду Тима за професионални развој  стручно усавршавање наставника, васпитача 
и стручних сарадника. 

Координатор:                                                                                                                                           
Снежана Поповић 
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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 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 и чија се 
реализација редовно прати. 
У Школски програм уврштене су измене националног курикулума које су се 
односиле на измене плана наставе и учења за 4. и 8. разред основног образовања, 
као и допуна Школског програма за 2. разред програм наставе и учења за предмет 
Дигитални свет. 
Именовани су  чланова тима и усвојен је план 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 усклађеност међу предметима, усклађеност Годишњег 
плана рада са елементима Школског програма, усклађеност Школског програма, 
Годишњег плана рада са акционим развојним планом. 
Разматран план стручног усавршавања у односу на потребе које произилазе из 
реализације Школског програма. 
Оснаживане компетенције свих запослених у циљу укључивања у савремени 
систем образовања. 
Размењивана искуства 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-има 2 и њихове 
усклађености са школским програмом. 
Процењиване садржајне међупредметне корелације и приказиване могућности за 
реализацију међупредметне садржајне корелације на нивоу школе. 
Разматране сугестије за унапређивање документа и уједначавање квалитета 
његових сегмената, предлози за иновирање документа на основу извештаја о 
прегледу школског програма и праћењу усклађености са Годишњим планом рада и 
ИОП-ом 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 2022/2023. 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 праћења 
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остваривања школског програма у целини, разматран Годишњи извештај о раду 
школе и припреме за  израду  Годишњег плана  рада .                                                                                                                    
                   
                                                                                                              Координатори: 
                                                                                                          Андрић Тања (ОШ) 

Милановић-Лукић Марија (СШ) 
Чумић Деана (ФООО) 

 
 

6.11. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 
На основу упутстава о процесу вредновања и самовредновања, у првом 
полугодишту школске 2021/2022. године оформљен је школски Тим за 
самовредновање и вредновање рада школе, који сачињавају: 
 

● Директор школе, дефектолог Љиљана Вукошић 
● Помоћник директора, дефектолог Валентина Радуловић 
● Стручни сарадник, психолог Јованка Јелић 
● Наставник Снежана Поповић 
● Наставник Александра Тотић 
● Наставник Ивана Баук 
● Представник родитеља/других законскох заступника Даворка Мандић 
● Представник Ученичког парламента Душан Дошеновић 

  
Узимајући у обзир развојне циљеве школе, садржане у Школском развојном плану, 
као и резултате самовредновања и вредновања у ранијем периоду, те имајући у 
виду карактеристике и потребе наших ученика у раду са њима, тим је одлучио да 
кључна област у самовредновању и вредновању рада школе за овај период буде - 
етос. 
Да би појединачни напор у васпитно-образовном процесу дао очекиване и трајније 
ефекте код ученика са сметњама у развоју, неопходно је неговати и развијати дух 
сарадње и заједништва између свих учесника у овом сложеном подухвату. Узајамно 
уважавање, отвореност, прилагођавање и координација васпитно-образовних 
поступака и психосоцијалних утицаја наставника, васпитача, родитеља/других 
законских заступника и стручних сарадника и служби неопходно је да буду присутни 
у највећој могућој мери. 
Ради обезбеђивања подршке из шире заједнице за реализацију не само васпитно-
образовних циљева, већ и за целокупни лични, социјални, професионални развој и 
интегрисање наших ученика, потребно је стално промовисање заједничких 
резултата рада са ученицима и стицање угледа школе и чланова колектива у 
друштвеној средини. 
Све ово нас је определило да истражимо и проценимо квалитет климе и односа у 
школи и окружењу и у којој мери су развијени заједништво, сарадња, осећај 
припадности школи и окружењу, једнакост, правичност, партнерство. 
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                        ПРОЦЕНА НИВОА ОСТВАРЕНОСТИ У ОБЛАСТИ ЕТОСА 
 
У области етоса вредновали смо следећа подручја: углед и промоција школе, 
атмосфера и међуљудски односи и партнерство са родитељима/другим законским 
заступницима  ученика, Школским одбором и локалном заједницом. За свако од 
наведених подручја, на основу увида у школску документацију, истраживањем 
путем разговора и структурираних интервјуа, као и систематском опсервацијом, 
дошли смо до процене да нашој школи, захваљујући квалитету њеног 
функционисања у области етоса, припада ниво остварености четири (4). 
  
                  ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ШКОЛЕ У ОБЛАСТИ ЕТОСА 
 
Иако квалитет рада наше школе у области етоса одговара нивоу четири, 
нагласићемо у којим је аспектима постојећа достигнућа пожељно и надаље 
унапређивати. 
 

1. УГЛЕД И ПРОМОЦИЈА ШКОЛЕ 
● Наставити са одржавњем и обогаћивањем сајта школе, 
● проширивати сарадњу са другим школама (ЦД презентацијом наше школе, 

организовањем узајамних посета ученика и њихових родитеља/других 
законских заступника ученика  и сл.), 

● интензивирати узајамне посете са центрима за социјални рад, 
● интензивирати комуникацију са локалном заједницом, презентовањем 

постигнућа наше школе и њиховим укључивањем у одговарајуће 
манифестације у непосреном окружењу, еколошке, хуманитарне, културне и 
спортске и активности у окружењу, 

● узети учешће на Конкурсу за фонд "Професор Миодраг Матић" за најбољег 
ученика, представљањем нашег ученика са изузетним постигнућима на 
плану школског успеха и опште социјализације, а који је у нашој школи био 
од првог разреда основне школе, чиме би се адекватно презентовао и рад 
школе, 

● наставити успешну традицију презентовања ликовних радова наших ученика 
који су до сада освајали престижне награде на различитим такмичењима, 

● стимулисати чланове колектива за научно-истраживачки рад и објављивање 
публикација на стручно-научним скуповима, 

● формирати тим за пројектно планирање, који би мотивисао и ангажовао 
чланове колектива за укључивање у креирање пројеката, чијом реализацијом 
би се могли потпуније остваривати васпитно-образовни циљеви од интереса 
за ученике и углед школе. 
 

2. АТМОСФЕРА И МЕЂУЉУДСКИ ОДНОСИ 
● Континуирано структурирати слободно време ученика кроз увођење нових 

креативних активности, 
● изналазити начине да се у сарадњи са Министарством просвете, науке и 

технолошког развоја трајно омогући ученицима школе похађање наставе у 
природи која за њих има вишеструки значај, 
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● омогућити санацију спортског терена у дворишту школе, 
● обезбедити простор за одлагање спортске опреме ученика укључених у 

спортске активности, 
● обезбеђивати нове реквизте за игру и рекреацију ученика, 
● обезбеђивати додатне облике подршке за наставнике и васпитаче са циљем 

јачања њихове отпорности на стрес. 
 

3. ПАРТНЕРСТВО СА РОДИТЕЉИМА/ДРУГИМ ЗАКОНСКИМ 
ЗАСТУПНИЦИМА УЧЕНИКА, ШКОЛСКИМ ОДБОРОМ И ЛОКАЛНОМ 
ЗАЈЕДНИЦОМ 

● Укључивати у активности школе родитеље/друге законске заступнике 
ученика, мотивисане за непосредно учешће у васпитно-образовном процесу, 

● интезивирати сарадњу са културно-уметничким и спортским друштвима, као 
и са другим институцијама у локалној заједници, 

● конкурисати са пројектима који се баве интегрисањем ученика са сметњама 
у развоју у ширу друштвену и радну средину. 

 
Координатор: 

Јованка Јелић 
 
 

6.12. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
 
Током наставне 2021/2022 одржано је пет седница Тима за инклузивно образовање. 
Рад Тима за инклузивно образовање се одвијао у складу  са Годишњим програмом 
рада школе за наставну 2021/2022 годину: 

● Чланове Тима чине представници oсновне школе, средње школе и 
функционалног основног образовања одраслих, у склопу Тима постоје и мали 
ИОП тимови које чине одељењски 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. 

● 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. 
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● 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 2022/2023. годину. 

 
Координатор: 
Тања Јагодић           

 
 

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

СТРУЧНИХ САРАДНИКА 
 
У току школске 2021/2022. године одржано је шест састанака Тима за 
професионални развој и стално стручно усавршавање наставника, васпитача и 
стручних сарадника. 
На првом састанку подсетили смо се уз кратку презентацију на који начин се може 
напредовати кроз звање, од чега се састоји и који су нивои напредовања. Колеге су 
добиле Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању кроз звање. 
Други састанак се односио на представљање и прихватање радова за Међународну 
конференцију „Дани дефектолога 2021.године“. Представљени су  радови: 

1. „Видео приказ практичне примене хидротерапије у третману и 
рехабилитацији особа са сметњама у развоју“, аутор Небојша Рајовић, 

2. „Покрет и музика - корелација вежби реедукације психомоторике и музичке 
културе“, аутори Светлана Мартиноски и Сузана Марић, 

3. „Школа у којој учимо, живимо и растемо“, аутори Александра Стефановић 
Мирчески и Тања Јагодић, 

4. „Како јачати социјално - емоционалне вештине код деце са сметњама у 
развоју“, аутори Александра Слијепчевић и Зорица Дрндаревић Делић. 

Запослени и заинтересовани за презентацију радова и пасивно учешће на „Данима 
дефектолога 2022. године“ обавештени су о специфичностима одржавања 
конференције у условима пандемије корона вирусом. 
Једногласно је прихваћено да ови радови буду презентовани на Међународном 
скупу Дани дефектолога 2022. године и на тај начин у најбољем светлу презентују 
нашу школу. На овом скупу биће присутне и бројне колеге. 
На овом састанку договорено је да се постојећи интерни правилник о стручном 
усавршавању у установи допуни и у мањим сегментима измени. 
Током првог полугодишта колеге које раде у нашој школи су показале ангажовање 
у држању угледних часова, предавања и презентација које су колеге посећивале, а 
са нама делиле своје искуство. Све је ово представљено на трећем састанку Тима 
за професионални развој и стално стручно усавршавање наставника, васпитача и 
стручних сарадника. Кроз табелу која обједињује рад  за прво и друго полугодиште 
може се видети велико агажовање и труд. (Прилог табела). 
На четвртом састанку,  почетком  другог полугодишта одржана су предавања о 
„Праћењу, анализи и вредновању образовно - васпитног процеса и компетенција“ 
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од стране Тима за професионални развој и стално стручно усавршавање 
наставника, васпитача и стручних сарадника. На овом састанку развила се значајна 
дискусија на ову тему, што је било од користи сваком запосленом.  Извештаје и 
презентацију радова са Стручно научне конференције са међународним учешћем 
„Дани дефектолога 2022. године” дале су колеге које су активно учествовали на 
конференцији. 
Наши овогодишњи традиционални сусрети су  одржани у актуелним условима 
пандемије. Конференција је била одржана делом на традиционални начин, а делом 
у онлајн 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 онлајн. 
У овогодишњим сусретима из наше школе узеле су активно учешће: Зорица 
Дрндаревић Делић, Александра Слијепчевић, Небојша Рајовић, Светлана 
Мартиноски, Сузана Марић, Александра Стефановић Мирчески и Тања Јагодић.  
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. 
На уводним излагањима представили су се професори са Универзитета из региона, 
као и професори са ФАСПЕР-а. Кроз ова предавања чули смо њихове изазове и 
потешкоће са којима се суочавају деца/ученици, родитељи, као и стручњаци из 
области дефектологије. 
Ове године, као и предходних, доста радова је представљено на тему ране 
интервенције, значаја и бенефита, додатна подршка као ресурс инклузивног 
образовања, покрет и реедукација психомоторике код свих видова хендикепа 
(практични приказ), као и извођење наставе у пандемијским условима и коришћење 
модерних технологија. 
Највише интересовања изазвао је панел Развојног центра са темом „Додатна 
подршка, нова улога специјалне школе - идеја или излаз?“ Учесници: Јасмина 
Јовановић - помоћница министра, Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја, Београд; др Златко Буквић - председник хрватске коморе специјалних 
едукатора и рехабилитатора; Горан Петрушев – председник Савеза специјалних 
едукатора и рехабилитатора Републике Северне Македоније; Зорица Весовић – 
директор ОП „Миодраг Матић“, Ужице; МА Синиша Ранковић, мастер дефектолог 
ОШ „Бошко Буха“ – Београд, Србија, Председник УО ДДС; Богдан Филиповић, 
стручни сарадник - психолог ОШ „Живко Љуљић“ Нова Варош и ОШ „Добрисав 
Добрица Рајић“ Бистрица. Колеге из региона су поделили своја искуства 
инклузивног образовања, законске регулативе и правилнике којим су решили 
положај дефектолога и пружања услуга, трансформацију специјалних школа у 
ресурс центре. 
На петом састанку је договорено да се више узме учешћа на онлајн акредитованим 
семинарима, а да се групни семинари  одрже следеће школске године, уколико буде 
услова за то. 

   
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 основног 
образовања (7. и 8. разреда), завршног разреда Функционалног основног 
образовања одраслих (ФООО) и одељењске старешине свих одељења средњег 
образовања. Чланови Тима упознати су са задацима за предстојећу школску 
годину. У циљу праћења и процене ученика, формулисане су листе праћења 
посебно за основно, а посебно за средње образовање (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. 
  
ОКТОБАР 
Договорен је план обиласка радионица свих подручја рада, за ученике седмог и 
осмог разреда, на основу којих ће наставници попуњавати листе праћења ученика. 
Утврђен је план реализације професионалног информисања ученика седмог и 
осмог разреда основног образовања и осмог разреда ФООО, о потенцијалним 
занимањима и образовним профилима. Договорено је да ће се професионално 
информисање спроводити кроз посете школским радионицама.  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 
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 средњег образовања. 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. 
  
ДЕЦЕМБАР 
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 
спроведеним активностима са ученицима, и резултатима праћења и евалуације, 
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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 средњег образовања, 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. 
 
ЈАНУАР/ФЕБРУАР/МАРТ 
Током прославе школске славе ,,Свети Сава”, школу су посетила војна лица 
Министарства одбране где су обишли све радионице и разговарали са ученицима 
о њиховим будућим занимањима. 
Захвалност је узвраћена поклонима које су ученици израдили. 
Спроведен је саветодавни рад са родитељима или другим законским заступницима. 
Обављено је анкетирање у вези њихових интересовања за избор активности. 
Планиране су посете радним организацијама, али због  епидемиолошке ситуације, 
планиране активности нису спровођене  већ се подршка у вези избора будућих 
занимања одвијала информисањем у школи. 
24.02.2022. године спроведена је акција садње стабала ,,Засади Дрво”, где су 
ученици старијих разреда обавили садњу два бела бора. Приликом садње 
наставници - представници еколошке секције су одржали кратко предавање о 
важности очувања животне средине и значају пошумљавања. 
Обављена је нова процена општих и психофизичких способности. 
  
АПРИЛ 
Тим је на састанку имао за циљ размену мишљења и доношење прелиминарних 
закључака о даљем усмеравању ученика. 
9.априла 2022.године, одабрани ученици са цвећарства су посетили Међународни 
сајам хортикултуре - Beoplantfair. Имали су прилике да се упознају са још 3 изложбе: 

● 25. изложба лековитог биља и препарата од меда ,,Дарови природе’’, 
● 10. изложба баштенских и парковских машина и пратеће опреме- 

Motoplantexpo и 
● 6. изложба органске производње ,,Organic fest”. 

16. априла 2022. године је одржана традиционална изложба празничних 
рукотворина испред Храма Светог Саве у којој је учешће имало 16 основних школа 
са територије града Београда, међу којима је била и наша школа. Наставници и 
ученици наше школе су са својим експонатима били јако креативни и одлично су 
промовисали различите образовне профиле. 
19.04.2022. године - ученици су у тржном центру Ада Мол украшавали ускршње јаје, 
освојивши карте за биоскоп и жетоне за играоницу. 
  
МАЈ/ЈУН 
12. маја 2022. године - одржано је Републичко такмичење ученика средњих школа 
са подручја Пољопривреда, производња и прерада хране у ШОСО ,,Мара Мандић” 
у Панчеву, на ком је наш ученик освојио прво место. 
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13. маја 2022. године - одржано је Републичко такмичење Машинаца у нашој школи 
где је такође наш ученик освојио прво место. 
18. маја 2022. године - ученици наше школе су добили од директора 
компаније,,Aksent CO d.o.o.“ донацију у виду спортских реквизита и лопти. 
20. маја 2022. године - ученике су посетили дугогодишњи пријатељи испред 
компаније Coficab Serbia d.o.o. Повод посете је био њихова жеља да ученицима 
завршног разреда за подручје рада Машинство и обрада метала донирају оно што 
ће им бити од користи приликом остручавања али и касније када се запосле, а то 
су машински алати и прибор - две брусилице, две шрафилице, два сета кључева. 
Том приликом су разговарали о могућностима њиховог запослења. 
На тај начин је остварено повезивање и сарадња. 
25. маја 2022. године - узвраћена је посета Министарству одбране, одељење 
цивилне заштите. Разговарало се о могућностима служења војног рока, у којој мери 
постоји заинтересованост наших ученика. 
31. маја 2022. године - одржано традиционално дешавање Арт Фестивал на тему 
,,Град из маште” у Ада Молу, где су наши ученици освојили треће место и 500 евра. 
Ученици завршних разреда основног образовања и ФООО, на крају наставне 
године су  позитивно оцењени из свих предмета, приступили су завршном испиту 
који су са успехом завршили. 
04. јуна 2022. године - учешће наших ученика средње школе на Републичком 
такмичењу у стоном тенису где су заузели 4. место. Ученици су на крају такмичења 
похваљени од стране организатора такмичења па су у пратњи наставника обишли 
музеј на отвореном, на Калемегдану. 
14. јуна 2022. године - група ученика основне и средње школе у пратњи наставника  
ишли су на полудневни излет и рекреацију до обале Саве на Умци у непосредној 
близини наше школе. 
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 средњег образовања, а усмеравају се на тржиште рада. 

                                                Координатор:  

Данка Мандић, 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 
2021./2022. године реализовао све планиране превентивне активности и 
благовремено се деловало на спречавање било каквог облика насиља. 
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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.         
Влада Републике Србије је 21.априла организовала конференцију  „ЧУВАМ ТЕ“ 
намењену запосленима у образовању, на тему првенције и заштите вршњачког 
насиља на којој је наш Тим имао учешће. 

                                                                                                           
       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 2021/2022. 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 им на располагању, а које нашу школу и дом ученика јасно 
диференцирају у односу на друге, постале видљивије и доступније садашњим и 
будућим ученицима, њиховим родитељима и другим законским заступницима, као 
и све већем броју хуманитарних и других организација и појединаца који су нам се 
током читаве школске године обраћали за сарадњу. 
Изазови које нам је донела школска 2020/2021. година услед глобалне пандемије 
вируса Ковид-19 били су бројни али су нам и помогли да навике које смо стекли 
борећи се са изазовима, пре свега у погледу појачаног темпа и ажурности у погледу 
додавања садржаја на сајту школе, наставимо да спроводимо и током школске 
2021/2022. године што је било од великог значаја за ученике који су из здравствених 
разлога морали да одсуствују из школе при чему нису губили ништа од планираног 
наставног и васпитног програма. 
Паралелно са сајтом школе пласиран је материјал и на званичну Фејсбук страницу 
и у електронски Летопис школе. Такође се приликом ажурирања сајта и Фејсбук 
странице водило доста рачуна и о истицању битних смерница у погледу што бољег 
и јаснијег усмеравања ученика и њихових породица на значај превенције и 
здравствене заштите ученика и њихових породица током трајања пандемије. 
 
Директне посете и учешће на манифестацијама 
 
Током школске 2021/2022. године Тим за маркетинг школе пратио је ученике на 
свим манифестацијама у школи и ван школе, школским такмичењима, посетама 
културних установа, спортским догађајима и ваннаставним активностима при чему 
смо на најбољи могући начин презентовали школу и постигнућа ученика. Имајући у 
виду да се у школској 2021/2022. години настава током читаве школске године 
одвијала непосредно, у школи, било је више догађаја, манифестација и активности 
за праћење што је допринело да Тим за маркетинг школе буде активнији и 
продуктивнији него у претходној школској години. 
Иако је планирано годишњим планом рада тима за 2021/2022. годину, због 
неповољне епидемиолошке ситуације ни ове године Сајам образовања и наставних 
средстава није одржан у облику који је планиран те нисмо имали могућност за 
директно представљање школе и дома ученика на сајму ни у овој школској години. 
Планиране активности и идеје за представљање и промовисање школе и дома 
ученика искористили смо за промоцију путем електронских медија, али и током 
школских и ваншколских манифестација и догађаја. Додасашње идеје додатно 
ћемо разрадити и унапредити тако да буду у потпуности искоришћене за учешће на 
наредном сајму у октобру 2022. године. 
 
Израда и слање/дељење промотивног материјала 
 
Осмишљавање нових видова презентовања школе методама директног маркетинга 
путем рекламног материјала обављано је континуирано током целе школске 
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2021/2022. 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, хемијских оловака и подлога за компјутерски миш са логом школе, 
папирне кесе, нотеси, 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, лично 
и 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. Током школске 2021/2022. године 
опремили смо и отворили и Кутак за родитеље који има посебну важност приликом 
посета родитеља и других законских заступника ученика који би да упишу нашу 
школу. 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 

 
 

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

 
 
У школској 2021/2022. години, реализоване су следеће активности: 
  
СЕПТЕМБАР 
Чланови тима су упознати са програмом обуке „Међупредметна компетенција 
ученика” - Одговоран однос према здраљу, подељен је материјал и договорен план 
за израду домаћег задатка  као потврду примене наученог кроз рад у практичним 
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условима. Реализован је час математике у корелацији са предметом Свет око нас, 
„Правимо компот и бројимо“. 

● Усвојен је план рада Тима за 2021/2022. годину, договорено о начину рада, 
подељена су задужења и изабрани чланови Тима 

● Издвојени су садржаји – теме наставних предмета за развој међупредметних 
компетенција и предузетништва 

● Дефинисани су услови и ресурси за развој међупредметних компетенција и 
предузетништва 

● Одржане су пригодне радионице у оквиру обележавања Светског дана мира, 
21.09.2021.године 

● У оквиру области “Одговорно учешће у демократском друштву” – активности 
из плана грађанског васпитања, Александра Кораћ је организовала низ 
радионица са темом “Родна равноправност“. 

  
ОКТОБАР 

● Анализирани су годишњи и месечни планови наставника (заступљеност 
међупредметних компетенција) и дати предлози на који начин да се креирају 
часови који ће развијати међупредметне компетенције 

● Активности у току Дечије недеље  реализоване су кроз следеће садржаје: 
Самостална изложба ликовних радова ученице Милице Спасић, Израда 
плаката „Дечија права“, Израда плаката и радионица “Дрво добрих дела“ 

● Креативна радионица за потребе уређења штанда на Међународном сајму 
књига је реализована али како сајам није одржан направљена је изложба у 
холу школе. 

  
НОВЕМБАР 

● Међународни дан детета (цртање цртежа и објављивање цртежа на сајту 
школе са циљем да се скрене пажња јавности на децу са посебним 
потребама) је обележен радионицом цртања на тему „Дај ми моћ да обасјам 
ноћ“ за ликовни конкурс у организацији Основне школе „Миодраг Матић“ 

● Праћене су реализације часова који подстичу развој међупредметних 
компетенција и анализа рада) кроз дискусију и примере добре праксе. 

● Размењена су искустава наставника о релизацији међупредметних 
повезаности (предности, недоумице, тешкоће) кроз дискусију и примере 
добре праксе 

● Процена ангажованости ученика је показала да се ученици веома радо 
одазивају за све планиране активности. 

  
ДЕЦЕМБАР 

● Утицај међупредметне повезаности на инидвидуални развој ученика и развој 
њихове предузетничке способности је значајан као и за усвајање знања и 
вештина што су показале евалуације ИОП-2 ученика. 

● Развој међупредметних компетенција и предузетништва кроз реализацију 
тематског пројекта, „Новогодишњи вашар“, (израда костима и сценографије 
на групним радионицама  за потребе  новогодишње приредбе и поделе 
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пакетића као и украсних предмета за потребе уређења школског простора и 
дома ученика) 

● Урађена је кратка евалуација рада Тима 
  
ЈАНУАР 

● Развој међупредметних компетенција кроз припрему и реализацију прославе 
дана школе је реализована кроз ликовне радионице са темом „Свети Сава“ 

● Анализиран је  рад Тима и поднет је  полугодишњи извештај. 
  
ФЕБРУАР 

● Анализа месечних планова наставника (заступљеност међупредметних 
компетенција) и подстицање да се креирају часови који ће развијати 
међупредметне компетенције је реализована кроз посете часовима стручних 
сарадника и помоћника директора, Валентине Радуловић 

● Размена искустава наставника о реализацији међупредметне повезаности 
(предности, тешкоће, недоумице) реализована су кроз дискусију и примере 
добре праксе. 

  
МАРТ 

● Развијање међупредметних компетенција кроз спровођење акције „Млади 
чувари природе“ реализован је у сарадњи са наставницима са подручја рада 
пољопривреда, производња и прерада хране – цвећар вртлар, кроз 
радионице о природи и очувању природе у којој су учествовали сви ученици 
и наставници школе. 

● Развијање међупредметних компетенција поводом прославе Дана жена 
реализовано кроз пригодне радионице о родној равноправности и ликовном 
радионицом на ту тему а затим и изложбом у холу школе. 

● Развијање међупредметних кометенција кроз спровођење акције „Уређење 
школског дворишта“ реализовано је кроз уређење дворишта, садњу 
сезонског цвећа и одржавању травњака и воћњака. У акцији су учествовали 
сви ученици и особље школе. 

  
АПРИЛ 

● Развијање међупредметних компетенција кроз одговоран однос према 
здрављу реализован је кроз низ радионица о болестима зависности које су 
организовале Бојана Лазаревић и Наташа Прекодравац 

● Развијање међупредметних компетенција кроз реализацију тематског дана 
„Пролеће“ реализовано је кроз низ активности и припреме ликовних радова 
за изложбу у холу школе. 

● Дан планете Земље, 22.04.2022. године је обележен разговором на часовима 
о важности очувања животне средине. 

● Промоција предузетништва је реализована учешћем на продајној изложби 
испред Храма Светог Саве, а поводом Ускрса 
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МАЈ 
● Развој међупредметних компетенција кроз разна спортска такимичења је 

реализован кроз такмичења на градском и републичком нивоу на којима су 
наши ученици постигли завидне резултате и освојили вредне награде. 

● Развој међупредметних компетенција кроз акцију „Башта у срцу града“ је 
реализована кроз акцију уређења школског дворишта и садњом сезонског 
цвећа. 

● Направљена је кратка евалуација рада Тима 
● Анализа ангажованости ученика је показала да се ученици веома радо 

одазивају за све активности. 
  
ЈУН 

● Светски дан заштите животне средине, 05.06.2022. године обележен је 
радионицама за основну и средњу школу пригодним садржајима везаним за 
заштиту животне средине 

● Поднесен је  извештај о раду Тима у 2021/2022. години, Наставничком већу, 
Педагошком колегијуму и Школском одбору. 

 

 Координатор:  
Светлана Ђорђевић 

 

 

6.18. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 
РАДА УСТАНОВЕ 

 
У току школске 2021/2022. године на састанцима Тима за обезбеђивање квалитета 
рада установе су се разматрале теме као што су упознавање са: 
 

● Правилником о стандардима квалитета рада установе 
● Правилником о стандардима квалитета рада директора 
● Наставничким компетенцијама 
● Правилником о сталном стручном усавршавању.  

 
Након упознавања стандарда и компетенција урађено је следеће: 
 

● Анализа капацитета школе у погледу људских и материјалних ресурса 
● Одређивање сарадње са другим стручним органима школе 
● Метастања-наставничке компетенције и приоритетне области – анализа 

личних портфолија и потребе стручног усавршавања (знања и вештине) 
● Анализа и израда модела формативног оцењивања и педагошко-

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



ШОСО са домом „Свети Сава“, Умка          Извештај о раду школе за 2021/2022. 
 

60 
 

● 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 
2021/2022. 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 

● 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 
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● 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 капацитети 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 

● 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  
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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 2021/2022. 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 2021/2022. 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 2021/2022. години 

● Усвојен је предлог оперативног плана организације и реализације наставе за 
школску 2021/2022. 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 основном и средњем образовању 
и васпитању и функционалном основном образовању одраслих 

● Дефинисан је начин реализације наставе по ИОП-у 2 у основном  и 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 образовање 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 

● Континуиран је процес покретање поступка код ИРК за ученике  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 
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● Обављена је припрема ученика завршних разреда основног образовања и 
васпитања и функционалног основног образовања одраслих за пробни 
завршни испит 

● Пробни завршни испит је организован за девет ученика 8. разреда и седам 
полазника трећег циклуса програма ФООО 

● 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 

● Извршена је анализа завршног испита за ученике завршних разреда средњег 
образовања и васпитања и поднет извештај о постигнутим резултатима 

● Извршена је анализа завршног испита за ученике 8. разреда основног 
образовања и васпитања који је реализован 27., 28. и 29. јуна 2022. године и 
поднет извештај 

● Извршена је анализа завршног испита за полазнике трећег циклуса ФООО 
који је реализован 28.јуна 2022.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 

● Извршене су припреме за наредну школску годину: формирана одељења , 
одељенска старешинства, распоред часова, подела предмета на наставнике 

● Поднет је годишњи извештај о раду Педагошког колегијума за 2021/2022 
годину као и план рада за наредну 2022/2023 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 
2021/2022. години су: 
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● 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; 

● 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; 



ШОСО са домом „Свети Сава“, Умка          Извештај о раду школе за 2021/2022. 
 

65 
 

● 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 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 
 
  

7.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СОЦИЈАЛНОГ РАДНИКА 
 
Школска 2021/2022. 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 2021/2022. 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 2021/2022. године користили су школски превоз. 
Теренски рад је реализован у складу са планом и програмом рада, а према 
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потребама и у интересу ученика школе а све у складу са епидемиолошком 
ситуацијом изазваном пандемијом вируса Ковид 19. Интернатски смештај је 
фукционисао током целе школске године. Са ученицима је рађено индивидуално и 
тимски. Сарађивало се са дефектолозима, наставницима, васпитачима, 
психологом и директором школе. 
 

 Социјални радник: 
Весна Ристић 

 
 

7.3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКАРА 
 
Током школске 2021/2022.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 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 2021/2022. послови библиотекара садржали су следеће сегменте: 
 

● Министарство просвете, науке и технолошког развоја доделило је школи 
средства за набавку нових публикација. 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” (16 публикација), “Пчелица” (37 
публикација). 

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

неопходних у настави. 
● Вођење библиотечког пословања: инвентарисање, класификација, 

сигнирање, каталогизирање и др 
● Припремање материјала за потребе редовне, додатне и допунске наставе, 

слободних активности и других облика образовно-васпитног рада 
● Организовање и остваривање библиотечке позајмице и сарадње 
● Праћење и вредновање коришћења књига, наставних средстава и техничке 

опреме, функционалност њихове примене и допринос квалитетнијем процесу 
учења и сазнавања у настави. 
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VIII ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, 
УПРАВНИХ И САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

 

8.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
 

У школској 2021/2022. години школски одбор одржао је укупно осам / 8 / седница на 
којима је донето 28 одлука.  
 
На седници одржаној 14.9.2021. године : 

● Донете су одлуке које су се односиле на Извештај о раду школе, Годишњи 
план рада школе за 2021/2022. годину, Извештај о раду директора школе за 
2020/2021.годину; 

● Донете су и одлуке о Плану стручног усавршавања као и одлука о 
утврђивању интернатског смештаја за ученике који су смештени у дому 
школе.  

 
На седници одржаној 29.11.2021.године : 

● Донета је одлука о допуни Плана набавки и допуни Финансијског плана. 
 
На седници одржаној 24.12.2021. године:  

● Донета је одлука о усвајању финансијског плана за 2022. годину, Правилник 
о архивском пословању, План јавних набавки за 2022. годину, Одлука о 
поклону за Нову годину - деци запослених старости до 11 година;  

● Одлука о новчаној помоћи у сврху лечења, за две запослене раднице. 
 
На седници одржаној 24.02.2022. године: 

● Донета је одлука којом се усваја Извештај о попису имовине и обавеза са 
стањем на дан 31.12.2021. године; 

● Донета је одлука о усвајању полугодишњег извештаја директора школе за 
2021/2022. годину ; 

● Донета је одлука запослене за одобравање стручног усавршавања; 
● Донета је одлука након разматрања жалбе запосленог Урошевић 

Александра. 
 

На седници одржаној 22.3.2022. године: 
● Донета је одлука о измени и допуни Плана набавки за 2022. годину 

 
На седници одржаној 11.05.2022. године : 

● Донета је одлука о расписивању конкурса за избор директора школе као и 
одлука о образовању комисије школе за избор директора школе. 

 
На седници одржаној 23.6.2022. године: 

● Донетаје одлука о усвајању допуне Плана и програма васпитног рада школе, 
Одлука о измени и допуни Статута школе, одлука о измени и допуни 
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финансијског плана за 2022. годину, одлука о доношењу финансијског плана 
за 2023. годину; 

● Донета је одлука након разматрања извештаја комисије о спроведеном 
поступку за избор директора школе, сачињена је и образложена листа свих 
кандидата који испуњавају услове за избор директора школе.  

 
На седници одржаној 04.07.2022. године: 

● Донета је одлука о усвајању записника са 23.седнице Школског одбора. 
 

 

8.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 
 
На почетку наставне 2021/2022. године постављена је организациона структура 
школе потребна за оптимално 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, васпитача, медицинских сестара и других запослених. 
Школска година је започела са 8 одељења у основној школи, са 35 ученика. У 
средњој школи формирано је 16 одељења са укупно 88 ученика. На почетку школске 
2021/2022. године формирано је 1 одељење функционалног основног образовања 
одраслих са 6 полазника. Образовно васпитни рад одвијао се у сменама: настава 
пре подне од 8 до 14 часова, а васпитни рад после подне. Радило се на стварању 
здравих и безбедних услова за учење и развој ученика као и на праћењу и 
подстицању постигнућа ученика. 
На почетку школске 2021/2022. године организоване су следеће активности: 

 подела одељењских и групних старешинстава 

 израда распореда часова, ваннаставних активности, распореда дежурстава 
наставника и васпитача 

 активно учешће и давање смерница у изради скице Годишњег извештаја о 
раду школе, Годишњег плана рада школе, Извештаја о самовредновању и 
вредновању рада школе 

 обрада и прослеђивање докумената Министарству просвете, науке и 
технолошког развоја који се односе на промене у новој школској години,  број 
уписаних ученика и остале документације 

 обрада и прослеђивање документације Градском секретаријату за 
образовање и дечју заштиту (припремљеност и опремљеност школе, 
инвестиционо одржавање, текући проблеми) 

Због епидемиолошке ситуације, у оквиру школе и сходно поменутој ситуацији, 
обележен је Дан школе и школске славе „Свети Сава“ 27.01.2022. године. 
У оквиру осигурања квалитета и унапређења образовно – васпитног процеса 
тежиште рада било је на: 

 сазивању и руковођењу седницама Наставничког већа, присуство седницама 
Одељењских већа, Педагошког већа, Педагошког колегијума и Стручних 
већа. 
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У циљу побољшања услова за живот, рад и боравак ученика већ на почетку 
септембра учињено је следеће: 

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

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

У 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 
31.12.2021. године 

 учешће у изради плана јавних набавки школе за 2022.годину 

 по основу солидарности сви запослени који су испуњавали услов за 
солидарну помоћ, остварили су то право у протеклих шест месеци. 

 ангажовање на благовременом и тачном уносу и одржавању ажурности базе 
података о установи у оквиру новог информационог система просвете. 

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

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

 редовно и по потреби учествује се у обиласцима наставе и ваннаставних 
активности и обављају стручни консултативно – инструкторски и саветодавни 
разговори са наставницима и васпитачима по питањима реализације 
васпитно – образовног процеса. Развој и обезбеђивање квалитета  наставног 
и васпитног процеса у школи  огледа се у томе што се користе и стратешка 
документа о развоју образовања и васпитања у Републици Србији. 
Промовишу се иновације и подстичу наставници и стручни сарадници  да 
користе  савремене технологије  у образовно-васпитном процесу. Обезбеђују 
се услови  и подржавају наставници и васпитачи  да раде тако  да мотивишу 
ученике за учење. 

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 вршена превенција и спречавање 
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у школи и дому. Школа је 
спроводила активности у циљу смањења вршњачког насиља међу ученицима. У 
циљу веће безбедности ученика појачано је дежурство. 
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Предузимале су се свакодневне активности на реализацији образовања одраслих 
из Сремчице, за које је такође обезбеђен свакодневни превоз, у циљу приступа 
свим нивоима основног образовања, сходно закљученом Протоколу о пословној 
сарадњи. 
На почетку школске године наставили смо сарадњу и са локалном заједницом, 
центрима за социјални рад и интерресорним комисијама. 
Са Домом здравља „Др Симо Милошевић“  наставили смо већ започету сарадњу. 
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 и Иститутом за 
јавно здравље. Због актуелне епидемиолошке ситуације, обезбедили смо одређену 
количину брзих тестова како бисмо брже добили информацију о евентуално 
зараженим ученицима, а све у циљу њиховог даљег адекватног збрињавања.  
Руководећа фунција директора огледала се и кроз: праћење Прописа Закона и 
Правилника, унапређење међуљудских односа код запослених у циљу 
унапређивања рада, припремање, праћење и присуствовање седницама, 
Комисијама, процењивање ефикасности одржаних седница као и спровођење 
њихових закључака. Присуство на седницама Наставничког већа, Школског одбора 
и 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 2021/2022. Године 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. 
Реализован је Закључак Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и 
додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава у циљу попуњавања 
упражњених радних места и заснивања радног односа на неодређено време за 
запослене  који су својим компетенцијама одговорили захтевима посла и који у 
школи раде дуги низ година на одређено време. 
Унети су сви потребни подаци везани за школу, запослене и ученике у нови 
информациони систем и континуирано месечно су се уносили неопходни подаци. 
Створили су 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. 
Усмераване су активности  у правцу да сви запослени  имају једнаке могућности за 
учење на основу личног плана професионалног развоја кроз различите облике 
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стручног усавршавања. Обезбеђени су услови да се запослени усавршавају у 
складу са Годишњим планом стручног усавршавања и могућностима школе. 
Унапређивани су међуљудски односи у школи. Стварана је позитивна радна 
атмосфера, развијала се професионална сарадња и тимски рад. За ствари битне 
за школу и наставни процес, директор школе је у сваком тренутку био доступан  
запосленима, ученицима, родитељима, хранитељима, старатељима, али и 
представницима државне управе, локалне  самоуправе и шире заједнице. 
Сарађивала сам заједно са својим сарадницима, са представницима Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, Градског секретаријата за образовање, 
Установом за децу и младе “Сремчица“, Хуманитарном организацијом “Црвени 
крст“, са Центром  за заштиту одојчади, деце и  омладине “Звечанска“. 
Током првог полугодишта постављени су задаци као и програми рада за све 
запослене. Пратио се квантитет али и квалитет извршеног рада и због тога је 
праћење и евалуација годишњег плана рада школе заузело значајно место, 
полазећи од тога да еваулација мора бити заснована на дефинисаним исходима и 
образовним стандардима образовања и васпитања у нашој школи. 
Друго полугодиште школске 2021/2022. године било је у знаку реализације 
разноврсних програма и такмичења. Реализован је програм скијања на Копаонику у 
периоду од 27.3.-3.4.2022. године. Остварена је и лепа сарадња са вртићем „Царић“ 
на Чукарици. Ученици наше школе, уз помоћ наставника, израдили су шарене 
клупице које су постављене у двориште вртића. 
Организовала се и манифестација „Васкрс код Храма“ у периоду од 16. априла до 
1. маја 2022. године, тако да су наши ученици и наставници имали интересантну 
понуду  на изложби, уз  мноштво декоративних предмета. 
Мај месец био  је резервисан за припемање за учешће на такмичењима. Тако је 9. 
маја 2022. године  у Средњој  занатској школи у Београду организовано Републичко  
такмичење у знању и вештинама за подручје рада Хемија, неметали и 
графичарство. Ученици наше школе такмичили су се у два образовна профила: 
Помоћник картонажера - ученици С.Ђ. и Ж. А. освојили су прво и друго место и 
Ситоштампар – ученице А.Б., М.М. и Д.П. освојиле су прво, друго и треће место. 
У четвртак 12. маја 2022.године одржано је Републичко такмичење ученика 
средњих школа са подручја рада Пољопривреда, производња и прерада хране, 
образовни профил цвећар вртлар, где је наш ученик Д.Д. освојио прво место. 
У мају месецу ангажовали смо се како би на најбољи начин били  домаћини XXIV. 
Републичког  такмичења за подручје рада Машинство и обрада метала. Наш ученик  
Г.Т. освојио је прво место. 
4. јуна 2022. године организовано је Републичко такмичење у стоном тенису на 
којем је наша школа заузела 4. место. 
Као директор школе предузимала сам низ активности, успостављала разноврсне 
контакте, у циљу реализације разних донација. Школи су дониране лопте за 
фудбал, кошарку, рукомет као и друга опрема за физичко, затим опрема за 
машинску радионицу/ брусилице, шрафилице и др.  
Наша установа значајну пажњу посвећује разноврсним ваннаставним 
активностима. Тако је 14. јуна 2022. организован полудневни излет до обале Саве 
где су ученици имали прилику да се друже са разним животињама. Организовано 
је и пецање као и низ других активности спортског карактера. 
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Током маја и јуна 2022. године започела сам низ активности у циљу омогућавања 
васпитног рада за екстерне ученике чији су родитељи у радном односу. Рализацију 
поменутих активности очекујем у школској 2022/2023.години. 
На основу изложеног закључујем да су све напред поменуте активности допринеле  
квалитету рада  школе уз квалитетну сарадњу са стручним већима и активима 
школе као и свих запослених. 

                                                                       Директор   
                                                               Љиљана Вукошић  

 
 

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. 
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. 
 
Рад се одвијао у следећим областима: 
 
Планирање и програмирање 
Распоређени су васпитачи за рад у васпитним групама. Подељена је документација 
и дата упутства за вођење исте. У делу који се односи на васпитни рад, у оквиру 
Извештаја о раду школе за претходну школску годину. годину и Годишњег плана 
рада школе за наредну, сачињени су планови и извештаји. 
 
Непосредан рад са ученицима 
На плану непосредног рада са ученицима, обављао се континуирани рад са онима 
који се теже адаптирају на живот у дому. Организоване су и реализоване седнице 
Ученичког парламента, као и културно-забавни живот ученика кроз ваннаставне 
активности. 
 
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 
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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 у складу са 
епидемиолошким мерама. 

 
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 2021/2022. годину. 

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

● 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; 

● Сарадња са директором, стручним сарадницима, организатором практичне 
наставе, управником дома на истраживању постојеће образовно-васпитне 
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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 које 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 

 
 

8.5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНИЗАТОРА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ 
 
У току наставне 2021/2022. године 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) 
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● Од 23. до 31. августа 2021. 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 адаптиције 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 2021/2022. години изостале 

су посете Београдском сајму, односно Београдски сајам није ни радио све до 
краја марта 2022. године, а због епидемиолошке ситуације изостале су све 
планиране посете сајму 

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

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

практичне наставе била је интезивирана због отежаних услова рада а према 
упутству МПНТР. У периоду од 1.09.2021. године до 18.03.2022. године 
настава се реализовала на даљину са ученицима из Установе за заштиту 
одојчади, деце и омладине „Звечанска” на основу одлуке њиховог тима, а у 
периоду од 24.01.2022. године до 25.02.2022. године настава се одвијала на 
даљину и са ученицима из Установе за децу и младе „Сремчица” такође на 
основу одлуке њиховог тима, при чему је дошло и до измене школског 
календара за наставну 2021/2022. 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. 

● 27.01.2022. године обележен је Дан школе у складу са датом ситуацијом, том 
приликом су школу посетили представници Министарства одбране 

● 11.03.2022. године одржан актив свих подручја рада у Средњој занатској 
школи где су утврђене пропозиције такмичења, као и питања на тесту знања 
и усаглашен договор око израде практичног дела. Предлог да се такмичења 
одрже: 

- подручје рада Текстилство и кожарство 29.04.2022. године у Крушевцу 
- подручје рада Хемија, неметали и графичарство 10.05.2022. године у 

Сремској Митровици 
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- подручје рада Пољопривреда, производња и прерада хране 
12.05.2022. године у Панчеву 

- подручје рада Машинство и обрада метала 13.05.2022. године у Умци. 
У оквиру подручја рада Текстилство и кожарство нисмо имали такмичаре, у осталим 
подручјима јесмо и остварили запажене резултате, односно прва места у преостала 
три подручја рада 

● 09.04.2022. године одржан је Међународни сајам хортикултуре 
● 16.04.2022. године је одржана традиционална продајна изложба дечијих 

радова испред Храма Светог Саве 
● Завршни разреди су са наставом завршили 3.06.2022. године, а остали 

разреди 24.6.2021. године. 
Завршни испит полагало је: 

● 6 ученика подручја рада Хемија, неметали и графичарство, образовни 
профил-помоћник картонажера и завршни испит положило са следећим 
успехом: 2 одлична, 4 врло добра; 9 ученика образовног профила 
ситоштампар завршни испит је положило са следећим успехом: 1 одличан, 2 
врло добра, 4 добра и 2 довољна 

● 14 ученика подручја рада Пољопривреда, производња и прерада хране, 
образовни профил цвећар-вртлар, 4 ученика завршни испит је положило са 
одличним, 2 врло добрим, 4 добрим и 4 довољним успехом 

● 6 ученика подручја рада Машинство и обрада метала, образовни профил-
бравар, завршни испит свих 6 ученика положило са одличним успехом 

● 6 ученица подручја рада Текстилство и кожарство, образовни профил-
конфекцијски шивач, завршни испит 3 ученице положиле са одличним 
успехом, 3 ученице са врло добрим успехом 

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 2021/2022. годину као и попис и набавка средстава, опреме и 
потрошног материјала за реализацију практичне наставе за наставну 
2022/2023.годину. 
 

                                                     Организатор практичне наставе 
                                                          Слађана Симоновић 
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IX ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂИВАЊУ ВАСПИТНО-
ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

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

 
9.1. ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ   

 
● Програм Здравствене заштите и здравственог васпитање ученика 

реализован  у сарадњи са Домом 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 2021/2022. години реализовани су програми изборних предмета Верска 
настава и Грађанско васпитање. 
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Програмски садржаји изборних предмета реализовани у складу са Школским 
програмом и ИОП-ом 2, уз сагласност родитеља/других законских заступника 
ученика. 
 

● Часови Верске наставе за основну школу: у току школске године ученици су 
похађали наставу непосредно. Ученици су показали (у складу са свјим 
могућностима) знање у цртању, бојењу и певању.  
Наставне теме које су обрађиване у току школске године су:  

○ 1.разред: Заједница као основ живота, Црква, Христова љубав према 
човеку и свету, Наша брига о свету. 

○ 2.разред: Моје место у цркви, Литургијске службе, Живот у цркви - 
лепота празника, Трпеза Господња, Васкрс, Икона - прозор у вечност. 

○ 3.разред: Бог ствара свет и човека, Бог нас воли, Заједница Бога и 
света кроз човека, човек и природа 

○ 4.разред: Црква је наш избор, Христос нас све зове, Значај врлинског 
живота. 

○ 5.разред: Религија и култура старог света, Откривење - свет Библије, 
Стварање света и човека, Старозаветна историја спасења, Закон 
Божији, Месијанска нада 

○ 6.разред: Припрема Света за долазак Сина Божијег, Нови Завет, 
Богочовек Исус Христос, Црква Духа Светога. 

○ 7.разред: Богопознање, Јединство цркве Христове, светотајински 
живот цркве, Српска црква кроз векове. 

○ 8.разред: Човек је икона Божија, Подвижничко евхаристијски етос, 
Литургија, Царство Божије. 

За средњу школу Настава се одвијала непосредно. Ученици су разговарали 
о одређеним темама. Методе одвијања наставе су биле у главном радионице 
и дијалог. 
Наставне теме које су обрађиване су: 

○ 1. година: Бог Откривења, Вера Знање и Богопознање, Хришћанин – 
човек цркве, Свето Писмо – књига цркве, Хришћански живот. 

○ 2. година: Стварање Света и човека, Прародитељски грех, Свештена 
историја спасења (Од Адама до Израиља), Свештена историја 
спасења(од Мојсија до Христа), Старозаветна ризница. 

○ 3. година: Христос Истинити Бог и Човек, Приближило се Царство 
Божије, Где је Христос ту је и Царство Божије, Мој живот у Христу, 
Светотајински живот Цркве, Новозаветна ризница. 

Обе школе и средња и основна су учествовале у стварању пројеката (паноа) 
који красе ходнике наше школе. Тема за Основну школу је била црквени круг 
празника где су ученици цртали, бојили или правили од картона и папира 
светитеље или свете догађаје који се славе у цркви. У средњој школи 
ученици су радили пројекат на тему Васкрсења Христвог. Ученици су 
показали изванредну заинтересованост и јаку вољу за даљим 
стваралаштвом. 
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● На часовима грађанског васпитања 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 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 поштовања 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 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. 
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X ИЗВЕШТАЈ О САРАДЊИ ШКОЛЕ СА ДРУШТВЕНОМ 
СРЕДИНОМ 

 
 

10.1. УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ У ДРУШТВЕНОЈ СРЕДИНИ  
 
С обзиром да се ради о школи са традицијом оспособљавања деце са сметњама у 
развоју, друштвена средина је одувек имала разумевања за школске проблеме и 
излазила јој у сусрет. Нарочито је добра сарадња школе са Градском општином 
Чукарица, Градским секретаријатом за образовање, Министарством просвете, 
науке и технолошког развоја, Установом за децу и младе Сремчица, 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 учествовали су на Регионалном такмичењу 
Спортхуса у фудбалу на Ади Циганлији и освојили 2. место. 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. 
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’’.  
Јесењи спортски камп Специјалне Олимпијаде Србије одржан је 28-31.10.2021. 
године у Крагујевцу. У Београду је 05.12.2021. одржано Државно првенство 
Специјалне Олимпијаде Србије у мушкој кошарци. Екипа ск Сингидунум у којој је 
учествовао и ученик наше школе, Зоран Стаменковић, освојила је златну медаљу. 
Зимски скијашки припремни камп Специјалне Олимпијаде Србије за Зимске 
Олимпијске игре 2022. године у Русији, одржан је од 13-19.12.2021. на Копаонику. 
Други део припрема за Зимске Олимпијске игре Специјалне Олимпијаде Србије 
одржан је од 21.-25.03.2022. године. Ове школске године деветоро ученика у 
пратњи наставника наше школе су на Копаонику реализовали Програм скијања у 
периоду од 27. марта до 3. априла 2022. године. 
Државно првенство Специјалне Олимпијаде Србије у фудбалу  одржано је 
07.05.2022. године у Новом Саду.   
У мају месецу у сарадњи са кк „Црвена звезда“ и Специјалном Олимпијадом Србије 
били смо учесници на финалу Евролиге које се одржавало у Штарк Арени у 
Београду. Републичка спортска такмичења у организацији Заједнице специјалних 
школа одржано је 20.05.2022. године. Националне игре Специјалне Олимпијаде 
Србије, највеће национално такмичење у години, одржано је у Крагујевцу од  09. до 
12.06.2022. године. 
 

 

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 
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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 2021/2022. 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. У периоду од 
1.09.2021. године до 18.03.2022. године настава се реализовала на даљину са 
ученицима из Установе за заштиту одојчади, деце и омладине „Звечанска” на 
основу одлуке њиховог тима, а у периоду од 24.01.2022. године до 25.02.2022. 
године настава се одвијала на даљину и са ученицима из Установе за децу и младе 
„Сремчица” такође на основу одлуке њиховог тима, при чему је дошло и до измене 
школског календара за наставну 2021/2022. годину.  
Реализацији Годишњег плана допринеле су активности запослених уз сарадњу и 
иницијативу директора школе.   
 
Предлог мера за рад школе у школској 2022/2023. години: 
 

1. Према упутствима МПНТР прилагођавати циљеве и задатке предвиђене 
Годишњим планом рада школе за 2022/2023. годину ситуацији пандемије 
вируса КОВИД-19, применом модификованих модела и метода поштујући 
специфичности ученика са сметњама у развоју (комбиновани модел 
похађања школе са наставом на даљину), уз сагласност школске управе 

2. Обезбеђивати материјално-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 
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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. 
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