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2. УВОД 
 

 

     Полугодишњи извештај о реализацији Годишњег плана рада школе ОШ “Бранко 

Радичевић“ од I-VIII разреда за школску 2020/21. годину садржи набројане 

активности које је остваривала школа у складу са Школским програмом и Годишњим 

планом рада школе, сходно захтевима и смерницама Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја, у складу са новонасталом епидемиолошком ситуацијом. 

 

При изради Годишњег извештаја о раду школе водило се рачуна о следећем: 

 

     Упоређивању планираног и оствареног директним праћењем реализације 

активности наведених Школским програмом и Годишњим планом рада школе; 

     Радом на документацији која се води у школи:  

ЕсДневницима од  првог  до  осмог разреда, записницима са седница 

Наставничког већа, Школског одбора, Савета родитеља; 

     Документацији  вођеној  од  стране  стручних  служби  у  школи, извештаја о раду 

стручних актива и тимова, комисија; 

     Поштовању свих закона, подзаконских аката и планова на основу којих је израђен 

Годишњи програм рада школе. 

 

 

     Овим исцрпним извештајем дата је квалитативна анализа свих планова и 

постигнућа школе у протеклом полугодишту текуће школске године. 
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2.1.ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНИХ ПРОГРАМА 

 

 

  Циљ образовно-васпитног процеса је да развија интелектуалне способности и 

знања ученика , да их оспособи и припреми за даље усавршавање кроз рад, као и за 

даље школовање у складу са начелима доживотног учења. 

   Васпитно-образовни процес отпочео је према школском календару Министарсва 

просвете 1. септембра уз све неопходне организационе, кадровске и просторне 

припреме. 

     Сви видови наставе одвијали су се према наставном плану и програму за основну 

школу, на основу извештаја одељенских старешина и предметних наставника, као и на 

основу непосредног увида у педагошку документацију и евиденцију. 

     Настава је била стручно заступљена у свим предметима, а за наставнике који су 

били на боловању обезбеђена је стручна замена.  

   И поред тешке ситуације, пре свега проузроковане вирусом-Covid 19 и увођењем on-

line наставе, од 30.11.2020.г.,сви видови наставе и ваннаставних активности су се 

одвијали у најбољој могућој мери. 

     Поред редовне наставе организовани су и други облици наставе: допунска, 

додатна, изборна( додуше- online). 

У школској 2020/21. години, одлуком Педагошког колегијума, Тима за 

обезбеђивање квалитета и развој установе и Наставничког већа школе договорено је 

да се настава спроводи у складу са упутствима Министарства просвете поводом 

актуелне епидемиолошке ситуације. 

- часови су скраћени на 30 минута 

- настава у Бунару се одвија по класичном моделу, уз присуство свих ученика од 5. 

до 8. разреда 

- настава у Драгоцвету се одвија по комбинованом моделу у 5,6. и 8. разреду. 

Ученици су подељени у 2 групе и прате непосредно наставу у школи једног дана, а 

наредног дана се упућују на наставу на даљину на РТС -у и онлајн наставу преко 

Гугл учионице и Вибер групе.  

Групе се смењују на дневном и недељном нивоу. 

- у 7. разреду у Драгоцвету настава се одвија по класичном моделу због довољног 

броја ученика, присуствује цело одељење. 

Договорено је да се током боравка у школи строго поштују мере заштите, обавезно 

дезинфиковање руку и обуће, као и ношење маски на часовима. 

Настава се реализује према наставним јединицама по препоруци ЗУОВ -а које прате 

наставне јединице на РТС -у. 

Одлуком МПНТР-а од  30.11.2020.  прешло се на online наставу,с тим да је прво 

полугодиште завршено 18.12.2020. 

     Распоред одржавања наведених облика рада налази се видно истакнут на 

огласним таблама школа, а одељенске старешине и предметни наставници су имали 

додатне консултације са ученицима преко разних интернет платформи. 

     Ученици са тешкоћама у учењу укључени су у допунски рад уз сталну сарадњу 

предметних наставника, разредног старешине, стручног сарадника и директора 

Такође, корективни рад са ученицима који слабије напредују је обављала и 

педагог школе. У првом полугодишту по  индивидуалном образовном плану радило 

неколико ученика, неки од њих по први пут а неки су наставили са радом од 
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протеклих година. Ученици са којима се радили по иопу су : Петар Филиповић 4/2 

ИОП-1.,  Лазар Миленковић ученик 5/1 разреда  ИОП 1 и ИОП 2  ., Богдан Ђурђевић 

5/2 ИОП-1 и ИОП 2 , Михајло Нојић 6/2  по ИОП- 1 , Јован  Дакић 5/2 ИОП 1. 

На почетку године, према упутствима надлежног министарства ученици наше 

школе   су радили иницијалне тестове. 

Анализу истих наставници наше школе су обављали индивидуално, али и на 

седницама својих актива и са директором школе. 

    Сви годишњи планови су на време предати, а оперативни планови су се ,према 

договору, предавали у електронској форми директору школе до петог у месецу. 

    У школи је био активан и Ђачки парламент кога чине представници ученика 

седмог и осмог разреда, који активно присуствују седницама Наставничког већа и 

Школског одбора.  

  Ваннаставне и слободне активности ученика су организоване у складу са 

Годишњим планом рада школе и Школским програмом и новонасталом ситуацијом. 

     Школа располаже и  библиотеком са око 5000 књига у којој ради библиотекар 

школе. 

     Културна и јавна делатност није се могла одвијати према Годишњем плану рада 

школе у сарадњи са локалном самоуправом и родитељима ученика због новонастале 

ситуације. 

       Школа се укључивала у све традиционалне акције и манифестације националног 

и светског нивоа и значаја, које су се одвијале пре почетка ванредне ситуације. 

     Рад психолошке службе одвијао се према психолошким захтевима и програмским 

задацима (тестирање ученика за први разред, њихова класификација, рад са 

проблематичном децом...). 

     Рад других стручних органа, тела и комисија одвијао се у складу са програмским 

садржајима и законским обавезама и тиме се допринело остваривању циљева и 

задатака који се постављају пред основну школу. 

     У складу са Школским програмом у одржаване седнице Наставничког већа, 

Педагошког колегијума, Школског одбора и Савета родитеља у складу са ванредним 

околнстима. 

       Наша школа је успела да се укључи у електронско оцењивање од прошле 

школске године. Наставници су на време прошли обуку за коришење Ес дневника и 

приступили су оваквом виду вођења школске документације и бележења васпитно- 

образовних активности .Подручна одељења су добила лаптопове. 

    Такође се у оквиру пројекта „Школе за 21.век“,наставило  се са применом 

микробита у настави, као и са даљом едукацијом наставног кадра за коришћење ИКТ-а 

у настави. 

               Сходно новонасталој ситуацији већина наставника наше школе прошла је 

Програм обуке за запослене у образовању /Дигитална учионица/дигитално 

компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних 

материјала, путем интернета. 

              Наставници наше школе Ана Стојановић и Александар Орлић снимили су 

неколико часова из српског језика и књижевности и физике по наставним јединицама 

за 7. и 8. разред који су се емитовали на РТС Планети  у време „онлајн“ наставе. 

Такође је наставник Ана Стојановић урадила супервизију 7 часова за 7.разред који су 

јој били додељени од стране Школске управе у Јагодини. 
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2.3. ПРИОРИТЕТИ ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2020/21. ГОДИНИ 

- Подизање угледа школе на виши ниво; 

- Наставити стручно усавршавање запослених и рад на новим кључним 

областима процеса самовредновања рада школе и остваривање циљева ШРП 

- Усавршавање вештина и примена знања стечених стручним усавршавањем                 

наставника; 

- Примењивање  инклузивног образовања у школи; 

 

 

3.  МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА 

 

 

 

3.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ 

 

Назившколе ОШ „Бранко Радичевић“               

Адреса 35 273 Бунар 

Телефон 035 / 8271 – 215 

веб-сајт  

Електронска пошта bradicevic@ptt.rs 

Дан школе 15.3. 

Подручна одељења: 

 

Драгоцвет, Шуљковац, Шантаровац, 

Белица, Лозовик, Meђуреч 

Број ученика шк. 2020/21. 210 

Број одељења у школи 20 

Број смена у школи 1 

Језик нa којем се 

изводи настава 

српски језик 

 

 

  Основна школа „Бранко Радичевић“ основана је још далеке 1898. године и једна 

је од малобројних школа у Србији са толико дугим постојањем. Данашње име носи 

од далеке 1967.године а у садашњој школској згради налази се од 1985.године. 

    Матична школа у Бунару располаже са шест учионица опште намене, 

кабинетом за информатику, две мултимедијалне учионице опремљене телевизором, 

ДВД-ем, пројектором, затим библиотеком са медијатеком и читаоницом, као и 

комплетно опремљеном салом за физичко васпитање. Укупно са помоћним 

простором, ходницима и канцеларијама, матична школа има 1193 м2 простора. 

Школа располаже и пространим школским двориштем. 

    Имаjући у виду да у матичноj школи ради 8 одељења у jедноj смени 

наведени простор одговара нормативима и стандардима и има све услове за 

реализацију планских и програмских циљева и задатака, као и организовање 

mailto:bradicevic@ptt.rs
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ваннаставних активности, изборне наставе и других видова наставе - додатне, 

допунске и припремне, секција, као и састанака представника Ђачког парламента. 

    Осим матичне, школа садржи још шест издвојених одељења у селима: 

Драгоцвету, Белици, Лозовику, Међуречу, Шантаровцу и Шуљковцу. Издвојено 

одељење у Слатини је престало са радом 8.2015.године, због малог броја ученика. 

   Пре пар година завршена је и нова школа у Драгоцвету, тако да се настава одвија  у  

новој  згради  са  8  учионица  опште  намене.  Рестауирана  је постојећа зграда где се 

налази предшколско одељење . 

    Сва издвојена одељења основне школе “Бранко Радичевић” су комплетно 

припремљена  за почетак  нове школске године . И у наредној школској години 

радиће се на побољшању материјалних услова рада како ученика, тако и наставног 

особља. 

 

3.2.ОПРЕМЉЕНОСТ 

 

     Све школске просторије опремљене су потребним намештајем. Учионице су 

опремљене клупама, столицама, катедром, таблом (у Драгоцвету, Шуљковцу и 

Бунару- белим таблама), као и панел плочама. Канцеларије,  библиотека и 

информатички кабинети такође су опремљене свим потребним техничким 

средствима и намештајем. 

 

3.3. НАСТАВНА СРЕДСТВА 

 

     Од наставних средстава опште намене школа располаже графоскопима, 

дијапројекторима, касетофонима, ДВД плејерима, ТВ пријемницима, компјутерима, 

пројекторима, лаптоповима. У Годишњем програму тачно је наведено чиме све 

располаже школа. 

     У оквиру пројекта “Дигитална школа”, претходних година у сарадњи са 

Министарством телекомуникација, школа је добила 25 рачунара са пратећом 

опремом и на тај начин опремила 2 нова  кабинета за информатику, од тога један 

кабинет у Драгоцвету и један у Бунару, као и 2 мултимедијалне учионице широке 

намене у Бунару и Драгоцвету. У склопу истог пројекта, школа је обезбедила и 6 

лаптоп рачунара и 7 пројектора. 

     Издвојена одељења су додатно опремљена наставним и дидактичким 

средствима, ДВД плејерима, ТВ апаратима, а издвојено одељење у Белици 

опремљено је са 6 компјутера и одељење у Шантаровцу са 3 компјутера. 

     Велика пажња се посвећује пројектној настави- активностима наставника из 

више предмета-прављењем и реализацијоми  пројекта- на основу акције „2000 

дигиталхих учионица“МП и ЗУОВ-а. 

     

 

 

      

3.4. УТИЦАЈ СРЕДИНСКИХ ФАКТОРА НА РАД ШКОЛЕ 

 

     Социјално- економска структура и ниво образовања родитеља су различити 

(о чему се детаљно говори у Годишњем програму), што у појединим случајевима у 

васпитном раду са децом представља одређене проблеме и тешкоће. Велики 

проблем представља и нередован локални превоз. 
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3.5.ИЗВЕШТАЈ О  УНАПРЕЂЕЊУ МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА 

РАДA 

 

 

  Током овог полугодишта, упркос тешке епидемиолошке и материјалне 

ситуације, успело је да се уради следеће: 

 

Време Место Активност Носиоци 
 

током године 

 

подручна одељења 

 

кречење учионица,дезинфекција 

 

школа, локална 

самоуправа 

током године школа у Међуречу комплетна адаптација 

школа, локална 

самоуправа 

током године матична школа и 

издвојена одељења 

набавка наставних средстава у 

складу са могућностима школе 

локална самоуправа, 

донатори 

током године  матична школа и 

издвојена одељења 

Набавка средстава за 

дезинфекцију учионица и 

особља,у складу са 

епидемиолошком ситуацијом 

школа, локална 

самоуправа 

 

 

 

4.ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ 

 

 

4.1.КАДРОВСКИ УСЛОВИ У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ  ШКОЛСКЕ 

2020/21. ГОДИНЕ 

 

 

  План и програм рада школе остварује 50 радника и директор школе. Стручну 

службу школе чине психолог и стручни сарадник, односно библиотекар – 

медијатекар. Колектив састављен од стручних, креативних, спремних на перманентно 

усавршавање и тимски рад, наставника и стручних сарадника, вредног помоћно – 

техничког особља и амбициозне и отворене управе, даје наду да ће ОШ „Бранко 

Радичевић“ имати запажено место у савременом образовању. 

  Квалификациона структура наставног кадра је задовољавајућа у односу     

на законске прописе јер је стручност заступљена у свим предметима. 

 Квалификациона структура наставника и стручних сарадника је следећа: 

 

са високом стручном спремом: 32 

са вишом стручном спремом: 1 

са средњом стручном спремом: 1. 

  

 

НАСТАВНИ КАДАР 

 

Наставни план и програм рада школе остварује 33 радника и то 12 у разредној, 21 у 

предметној настави и вероучитељ. 
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ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

Врста 

струч. 

спреме 

 

Предмет који 

предаје 

Год. 

радног 

стажа 

 

Лицен-

ца 

% 

анг. у 

школ

и 

% анг. 

у др. 

школи 

Сања Бошковић ВСС српски језик 

грађанско васп. 

14 да 94,44% 

5% 
– 

Ана Стојановић ВСС српски језик 

грађанско васп. 

15 да 94,44% 

5% 
– 

Јелена Aрсић Арежина ВСС енглески језик 16 да 98,88% - 

Сања Михајловић ВСС енглески ј. 

грађанско васп. 

6 не 10% 

30% 
– 

Весна Васић ВСС енглески језик 17 да 100% – 

Јелена Николић ВСС ликовна култура 9 не 50% – 

Јелена Милојковић – 

Веселиновић 

ВСС музичка култура 7 не 50% - 

Соња Антић ВСС историја 15 да 70% 30% 

Филип Петровић ВСС географија 2 не 50% – 

Драгана Алексић ВСС географија 23 да 20% 80% 

Александар Орлић ВСС физика 5 не 60% 40% 

Јасмина Пејковић ВСС математика, 

информ. и рачун. 

22 да 88, 88% 

10% 
– 

Звонко Гроздановић ВСС математика, 

информ. и рачун. 
26 да 88, 88% 

10% 
– 

Јелена Миленковић ВСС биологија 11 не 80% 20% 

Јагода Ристић ВСС хемија 20 да 40% 60% 

Владан Матејић ВСС техника и 

технологија 

- не 80%  

Иван Крстић ВСС физичко и 

здравствено 

васпитање 

15 да 60% - 

Ивана Јевтић ВСС физичко и 

здравствено 

васпитање 

4 не 60% - 

Никола Љубисављевић ССС веронаука 3 да 45% 40% 

Маријана Милошевић ВСС италијански језик 10 не 66,66% - 

Маја Милошевић ВСС немачки језик 10 не 22,22% - 

Дејан Јовановић ВСС информ. и рачун. 15 да 20%  

Снежана Николић ВСС разредна настава 18 да 100% – 

Живадинка Дојчиновић ВШС разредна настава 36 да 100% – 

Снежана Дацић ВСС разредна настава 30 да 100% – 

Весна Софронијевић ВСС разредна настава 30 да 100% – 

Тања Крстић ВСС разредна настава 18 да 100% – 

Миља Павловић ВСС разредна настава 35 да 100% – 

Мирјана Милетић ВСС разредна настава 32 да 100% – 

Ана Костадиновић ВСС разредна настава 24 да 100% – 

Катица Илић ВСС разредна настава 32 да 100% – 

Милана Божић ВСС разредна настава 21 да 100% – 

Сузана Живковић ВСС разредна настава 8 да 100% – 

Данијела Петковић ВСС разредна настава 2 - 100% - 

Напомена:Уоктобру  месецу је расписан конкурс за наставника Физичког васпитања 

за 100% радног времена.У радни однос је примљена наставница Ивана Јевтић.Она сада 

има 100% наставе а наставник Крстић Иван 20% наставе. 
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ВАННАСТАВНИ КАДАР 

 

 

  Ваннаставни кадар, поред директора и стручног особља, чини још 13 радника 

који успешно одржавају школски простор. 

 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

Врста 

струч. 

спреме 

 

Послови на којима 

ради 

Године

радног 

стажа 

 

Лиценца 

% анг. 

у 

школи 

% анг. 

у др. 

школи 

Слободан Кнежевић ВСС директор 24 да 100% – 

Радмила Грујичић ВСС психолог 24 да 100% – 

Богдан Миловановић ВСС библиотекар 10 да 50 % – 

Гордана Симић ВСС секретар 26 да 100% – 

Снежана Велојевић ВСС администр.радник 12 / 50% 50% 

Игор Ђорђевић ССС домар 9 / 100% – 

Златко Димитријевић ССС домар 9 / 58% 42% 

Винка Михајловић НСС сервирка 29 / 50% – 

Слађана Ђорђевић НСС чистачица 21 / 100% – 

Милена Петровић НСС чистачица 13 / 100% – 

Нада Стојанов НСС чистачица 22 / 100% – 

Маргита Николић НСС чистачица 26 / 100% – 

Татјана Анђелковић НСС чистачица 6 / 50% – 

Драгојла Васиљевић НСС чистачица 16 / 50% – 

Милица Димитријевић ССС чистачица 7 / 100% – 

Анђелка Милосављевић НСС чистачица 24 / 63% – 

Слађана Јаковљевић НСС чистачица 16 / 60 % – 

 

4.2.БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА НА ПОЧЕТКУ  ШКОЛСКЕ 

2019/20. ГОДИНЕ 

   

На почетку школске  2020/2021. години у ОШ „Бранко Радичевић“ ради 10 

чистих одељења, 8 у комбинацији по два разреда и 2 одељења у неподељеној школи, 

што износи 20 одељења, са укупно 210 ученика. 

 Матична школа у Бунару има 6 одељења. У нижим разредима настава се одвија 

у 2 одељења и то у комбинацији- I и IV  и II  и III разред. У вишим разредима рад се 

одвија у чистим одељењима. 

 У Драгоцвету се настава одвија у 2 чиста одељења разредне наставе у I и II 

разреду, једној комбинацији у III и IV разреду   и 4 чиста одељења предметне наставе. 

У Белици су настава се одвија у комбинацији – II и IV.  

У Лозовику, настава се одвија у неподељеној школи-I, II, III и IVразред. 

 У Међуречу настава се одвија у комбинацији – I,  II и III разред. 

 У Шантаровцу настава се одвија у комбинацијама – I и III ,II и IV разред. 

 Шуљковац има организовану наставу у 2 комбинована одељења и то у 

комбинацији I и III ,II и IV разред 

 

Овако изгледа табеларни приказ бројног стања ученика на почетку  школске 

2020/21. године
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ПДЕЉЕОЕ 
I II III IV V VI VII VIII I-IV V-VIII I-VIII 

 
М Ж СВ М Ж СВ М Ж СВ М Ж СВ М Ж СВ М Ж СВ М Ж СВ М Ж СВ М Ж СВ М Ж СВ М Ж СВ 

 
Бунар 2 4 6 3 1 4 2 3 5 1 3 4 5 5 10 7 4 11 3 2 5 9 2 11 8 11 19 24 13 37 32 24 56 

 
Драгоцвет 5 4 9 6 3 9 5 2 7 3 3 6 11 9 20 6 13 19 8 7 15 13 5 18 19 12 31 38 34 72 57 46 103 

 
Белица     0 0 2 2     0 0 1 1                         0 3 3       0 3 3 

 
Лозовик 1 1 2 1 0 1 1 2 3 1 0 1                         4 3 7       4 3 7 

 
Међуреч 0 1 1 0 2 2 1 1 2     0                         1 4 5       1 4 5 

 
Шантаровац 0 2 2 2 0 2 5 1 6 0 3 3                         7 6 13       7 6 13 

 
Шуљковац   3 3 6 3 9 3 3 6 2 3 5                         11 12 23       11 12 23 

 
УКУПНП 8 15 23 18 11 29 17 12 29 7 13 20 16 14 30 13 17 30 11 9 20 22 7 29 50 51 101 62 47 109 112 98 210 

 

                            210  

                    

УКУПАН БРПЈ УЧЕНИКА: 
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4. 3.КРЕТАЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА 

 

 

 

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА 10 ГОДИНА УНАЗАД 

 

 

ШКОЛСКА ГОДИНА 

 

 

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА 

2004 / 2005. 333 

2005 / 2006. 328 

2006 / 2007. 337 

2007 / 2008. 337 

2008 / 2009. 337 

2009 / 2010. 316 

2010 / 2011. 310 

2011 / 2012. 305 

2012 / 2013. 296 

2013 / 2014. 289 

2014 / 2015. 265 

2015/ 2016. 260 

2016/2017. 253 

2017/2018. 246 

2018/2019. 242 

2019/2020. 234 

2020/2021. 210 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1. ПУТОВАЊЕ УЧЕНИКА ДО ШКОЛЕ 

 

 

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ 

ПУТУЈУ АУТОБУСКИМ 

ПРЕВОЗОМ 

 

БРОЈ УЧЕНИКА ПЕШАКА КОЈИ ПЕШАЧЕ У ЈЕДНОМ ПРАВЦУ 

 

3 – 5 km 

 

6 – 10 km 

 

преко 10 km 

 

77 

 

13 

 

/ 

 

/ 

 

 

 

 

 

 



Полугодишњи извештај о реализацији Школског програма и Годишњег плана рада школе                                                                                                          

ОШ“Бранко Радичевић“, Бунар                                             за школску 2020/21.годину 

 

15 
 

 

4.3.2. СОЦИО – ЕКОНОМСКИ И КУЛТУРНИ УСЛОВИ 

ПОРОДИЦЕ У КОЈИМА ЖИВЕ УЧЕНИЦИ НАШЕ ШКОЛЕ 

 

 

ПОРОДИЧНО СТАЊЕ УЧЕНИКА 

 

 

Ученик 

 

РАЗРЕД 

I II III IV V VI VII VIII УКУПНО 

са оба родитеља 31 23 31 34 32 27 24 18 200 

само са мајком / / / 4 1 1 4 / 10 

само са оцем / / / / 1 / / / 1 

са старатељем / / / / / / / / / 

 

УКУПНО 

 

 

210 

 

 

 

 

ОБРАЗОВНА СТРУКТУРА РОДИТЕЉА 
 

Степен 

образовања 

и статус 

 

РАЗРЕД 

РОДИТЕЉ I II III IV V VI VII VIII СВЕГА 

 

БЕЗ ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ 

отац / / / 4 / 1 / / 12 

мајка / / 2 4 / / 1 / 

ОСНОВНА 

ШКОЛА 

отац 5 11 12 6 9 6 9 7 129 

мајка 5 11 10 5 8 11 9 12 

СРЕДЊА 

ШКОЛА 

отац 16 19 23 23 16 19 21 28 87 

мајка 16 19 25 23 18 21 23 19 

ВИША 

ШКОЛА 

отац 1 / / 1 2 2 / / 9 

мајка 1 / 1 / 1 / / / 

ВИСОКА 

ШКОЛА 

отац 1 1 / / 1 / / / 8 

мајка 1 1 / 2 1 / / / 

 

ЗАПОСЛЕН 

отац 9 13 10 12 12 13 9 19 52 

мајка 2 4 9 7 8 9 9 7 

 

НЕЗАПОСЛЕН 

отац 14 18 25 22 16 15 21 15 210 

мајка 21 27 29 27 20 23 24 25 

 

У образовном погледу проценат родитеља је: 

са високом стручном спремом: 1, 62 % 

са вишом стручном спремом: 1, 82 % 

са средњом стручном спремом: 66, 60 % 

са нижом стручном спремом: 27, 53 % 

без основне школе: 2, 43 %. 
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4.5.РИТАМ РАДА ШКОЛЕ 

 

 

4.5.1.ОРГАНИЗАЦИЈА И РАСПОРЕД РАДА ШКОЛЕ 

 

 

У ОШ „Бранко Радичевић“, у школској 2020/2021. години, настава се одвија у 

преподневној смени у матичној школи и свим издвојеним одељењима. 

На основу дописа МПНТР-а и Стручног упутства за организацију и реализацију 

рада у новој школској години који је усвојио Кризни штаб за сузбијање заразне 

болести Covida -19, часови трају по 30 минута, са паузама:  

за мале одморе између часова – 5 минута. 

за велики одмор између II и III часа – 20 минута. 

Радно време директора, секретара и помоћног особља је 8 сати дневно 

(временски усклађено са процентом ангажовања за помоћне раднике), а наставника и 

стручних сарадника регулисано је решењем о четрдесеточасовној радној недељи и на 

годишњем нивоу. 

 

Распоред звоњења БУНАР Распоред звоњења ДРАГОЦВЕТ 

1. 07. 50 – 08. 20 07. 30 – 08. 00 

2. 08. 25 – 08. 55 08. 05 – 08. 35 

3. 09. 15 – 09.45 08. 55 – 09. 25 

4. 09. 50 – 10. 20 09. 30 – 10. 00 

5. 10. 25 – 10. 55 10. 05– 10. 35 

6. 11.00 – 11. 30 10. 40 – 11. 10 

Распоред звоњења БЕЛИЦА Распоред звоњења ЛОЗОВИК Распоред звоњења МЕЂУРЕЧ 

1. 08. 00 – 08. 30 07. 30 – 08. 00 08. 00 – 08. 30 

2. 08. 35 – 09. 05 08. 05 – 08. 35 08. 35 – 09. 05 

3. 09. 25 – 09. 55 08. 55 – 09. 25 09. 25 – 09. 55 

4. 10. 00 – 10. 30 09. 30 – 10. 00 10. 00 – 10. 30 

5. 10. 35 – 11. 05 10. 05– 10. 35 10. 35 – 11. 05 

Распоред звоњења ШАНТАРОВАЦ Распоред звоњења ШУЉКОВАЦ 

1. 07. 45 – 08. 15 07. 30 – 08. 00 

2. 08. 20 – 08. 50 08. 05 – 08. 35 

3. 09. 10 – 09. 40 08. 55 – 09. 25 

4. 09. 45 – 10. 15 09. 30 – 10. 00 

5. 10. 20 – 10. 50 10. 05– 10. 35 

 

На почетку школске године одељенске старешине у тражиле сагласност родитеља о 

оваквом почетку наставе. 

 

НАПОМЕНА: Неусклађен почетак рада преподневне смене проузрокован је лошим и 

нередовним аутобуским линијама, што у многоме отежава одвијање наставе, пре свега 

посебних облика  васпитно – образовног рада. 
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ДЕЖУРСТВО НАСТАВНИКА: 

 

  У току школске године  у матичној школи и школи у Драгоцвету дежурало се 

према плану дежурства који је сачињен на почетку године и који се налази се у 

Годишњем плану  рада школе. У издвојеним одељењима дежурале су учитељице. 

     

 

 

БУНАР 

 

ДРАГОЦВЕТ 

 

ПОНЕДЕЉАК ПОНЕДЕЉАК 

Ходник Ана Костадиновић Ходник Мирјана Милетић 

Двориште Весна Васић Двориште Јелена Николић 

Двориште Владан Матејић Двориште Александар Орлић 

УТОРАК УТОРАК 

Ходник Јелена Арсић Арежина Ходник Ивана Јевтић 

Двориште Маријана Милошевић Двориште Соња Антић 

Двориште Филип Петровић Двориште Никола Љубисављевић 

-када је у школи 

СРЕДА СРЕДА 

Ходник Снежана Николић Ходник Јелена Арсић Арежина 

Двориште Маја Милошевић Двориште Јелена Миленковић 

Двориште Сања Бошковић Двориште Јелена Милојковић 

Веселиновић 

ЧЕТВРТАК ЧЕТВРТАК 

Ходник Пејковић Јасмина Ходник Снежана Дацић 

Двориште Ана Костадиновић Двориште Звонко Гроздановић 

Двориште Весна Васић Двориште Владан Матејић 

ПЕТАК ПЕТАК 

Ходник Јелена Милојковић Ходник Маријана Милошевић 

Двориште Јагода Ристић Двориште Живадинка Дојчиновић 

Двориште Иван Крстић Двориште Ана Стојановић 

 

 

 

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА ИНДИВИДУАЛНИХ КОНСУЛТАЦИЈА И 

ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ДУЖИХ ОД 15 МИНУТА: 

 

  Распоред индивидуалних консултација за протекло полугодиште видно је 

истакнут на огласним таблама школе и изгледа овако: 

 

 

  

(у разредној настави консултације се могу обављати сваког радног дана) 

Напомена: док трају мере које је прописао Кризни штаб, консултације са родитељима 

ће се одвијати преко Viber група. 
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Име и презиме 

наставника 

 

Дан 

 

Време  

 

Место 

Бошковић Сања уторак после 6.часа Бунар 

Јелена Арсић Арежина уторак после 6.часа Бунар/Драг 

Јелена Милојковић уторак после 6.часа Бунар/Драг 

Николић Јелена понедељак после 6.часа Бунар/Драг 

Антић Соња среда после 6.часа Бунар/Драг 

Филип Петровић среда после 6.часа Бунар/Драг 

Александар Орлић среда после 6.часа Бунар/Драг 

Јасмина Пејковић петак после 6.часа Бунар 

Ристић Јагода петак после 6.часа Драгоцвет 

Владан Матејић уторак после 6.часа Бунар/Драг 

Ана Стојановић понедељак после 6.часа Драгоцвет 

Звонко Гроздановић петак после 6.часа Драгоцвет 

Драгана Алексић понедељак после 6.часа Драгоцвет 

Ивана Јевтић уторак после 6.часа Драгоцвет 

Весна Васић понедељак после 6. часа Бунар/Драг 

Иван Крстић уторак после 6.часа Драгоцвет 

Учитељице  сваким даном после наставе у  својим одељењима 

 

 

 

 

РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 

Пети разред 

Предмет 

Бунар 

писмени 

задатак 

контролни 

задатак  

 Предмет 

Драгоцвет 

писмени 

задатак 

контролни 

задатак  

Српски 

језик и књ.  

6.10. 4.11.  Српски 

језик и књ.  

8.10. 

15.12. 

4.11. 

30.11. 

Математ. 29.10. 

21.1. 

8.10. 

7.12. 
 Математ. 30.10. 5.10. 

Физика    Физика   

Енглески 

језик 

 20.10.  Енглески 

језик 

 16.10. 

Географија  17.11.  Географија  23.10. 

Шести разред 

Предмет 

Бунар 

писмени 

задатак 

контролни задатак   Предмет 

Драгоцвет 

писмени 

задатак 

контролни 

задатак  

Српски 

језик и књ.  

22.10. 17.11.  Српски 

језик и књ.  

22.10. 

9.12. 

10.11. 

Математ. 15.11./21.1. 12.10./8.12./25.12.  Математ. 2.11. 8.10. 

Физика  28.9.блиц т/26.10..  Физика   

Енглески 

језик 

 15.10.  Енглески 

језик 

 16.10. 

Итал.  20.10.    30.10. 
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Седми разред 

Осми разред 

Предмет 

Бунар 

писмени 

задатак 

контролни 

задатак  

 Предмет 

Драгоцвет 

писмени 

задатак 

контролни 

задатак  

Српски 

језик и књ.  

7.10. 2.11./24.11.  Српски 

језик и књ.  

7.10./7.12. 9.10. 

Математ. 28.10. 30.9.  Математ.  13.10./23.10. 

Физика    Физика  28.9. 

Енглески 

језик 

 13.10.  Енглески 

језик 

 16.10. 

Географија  21.10./17.11.  Географија   

Хемија  30.10./20.11.  Хемија  29.10./26.11. 

Итал.  15.10.  Итал.  30.10. 

 

 

 

 

 

 

4.5.2.ОСТВАРИВАЊЕ КАЛЕНДАРА ЗАЈЕДНИЧКИХ АКТИВНОСТИ 

 

 

 

Годишњим планом рада школе планиране су и остварене следеће активности: 

 

Прво полугодиште 

 Пријем првака – уторак, 01. септембар 2020. године 

 Организовање иницијалних тестова у првој и другој недељи септембра за 

ученике нижих и виших разреда, према упутствима Министарства просвете и 

Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања. 

 Дечја недеља и пријем првака у Дечји савез – друга недеља октобра, 2020. год. 

 Први класификациони период-почетком новембра 2020. г.(седнице одељенских 

и Наставничко веће) 

 Јесењи распуст за ученике, према календару МП 

 Седнице одељенских и Наставничког већа, у децембру 

 Крај полугодишта, уместо планираног 31.12, због новонастале ситуције 

изазване Covid-om,18.12.2020. 

Предмет 

Бунар 

писмени 

задатак 

контролни 

задатак  

 Предмет 

Драгоцвет 

писмени 

задатак 

контролни 

задатак  

Српски 

језик и књ.  

16.10. 17.11.  Српски 

језик и књ.  

16.10./ 

18.12. 

18.11. 

Математ. 4.11. 13.10.  Математ. 9.11. 12.10. 

Физика  26.10.  Физика  28.9./26.10. 

Енглески 

језик 

 20.10.  Енглески 

језик 

 21.10. 

Географија  24.11.  Географија   

Хемија  23.10.  Хемија  22.10./3.12. 

Итал.    Италиј.  6.11. 
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 Пројектна настава- активности наставника из више предмета-прављење и 

реализација  пројекта- на основу акције „2000 дигиталхих учионица“МП и 

ЗУОВ-а 

 Организовање тематских дана у нижим разредима и угледних часова 

 Стављање акцента на међупредметном понезивању и организовању заједничких 

угледних часова. 

 Представљање предметних наставника ученицима четвртог разреда 

 У оквиру пројекта „Школе за 21.век“,наставило  се са применом микробита у 

настави. 

 

 

 

5.ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ 

 
5.1. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНИХ ПРОГРАМА 

 

      И овог полугодишта сви наставници и стручна служба израдили су глобалне и 

оперативне планове за сваки месец за све облике васпитно-образованог рада са 

ученицима.  Глобални планови су саставни део Годишњег плана и налазе се у 

просторијама секретара школе. Оперативне планове наставници предају у 

електронској форми директиру школе до 05-ог у месецу. 

     Динамику реализације наставних планова и програма, анализу успеха и 

дисциплине ученика анализирали смо на крају сваког класификационог периода, 

упоређујући успехе и резултате рада са ранијим успесима ученика. У циљу 

побољшања резултата рада, предузимали смо одговарајуће педагошке мере које су 

реализоване. 

 

 

 

 

5.2.ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНИХ ПРОГРАМА ОБАВЕЗНЕ И ИЗБОРНЕ И 

НАСТАВЕ: 

  На почетку школске године извршено је анкетирање родитеља ученика првог и 

петог разреда и  на основу њиховог изјашњавања формиране су групе за остваривање 

програма изборне наставе. 

   Ученицима је понуђено више предмета, у зависности од материјално- техничких 

и кадровских могућности школе. 

    У школи су ученици поред обавезних изборних предмета, грађанског 

васпитања и веронауке, изучавали чуваре природе, шах и информатику и 

рачунарство. 

    Поред енглеског језика као обавезног предмета, у школи се изучава италијански 

језик и немачки језик.. 

Током целе године у разредној и у предметној настави одржавани су часови 

допунске и додатне  наставеод IV до VIII разреда. Распоред одржавања ове наставе 

видно је истакнут на огласној табли школе-и налази се у овом документу. 

На почетку школске године, ученици ниже и више наставе радили су 

иницијалне тестове, које су наставници анализирали сами и на својим стручним 
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активима. Резултати ових тестова послужили су наставницима и ученицима да боље 

сагледају процес прихватања и разумевања предходнох градива и указали им нашта 

треба посебно обратити пажњу и евентуално, обновити од пређеног градива.  

  У смислу благовременог и потпунијег откривања и развијања способности, 

склоности и талента ученика и њиховог активног одмора и разоноде организовао се и  

рад друштвених и слободних активности, чиме се уједно успешније остварују 

циљеви и задаци основног образовања и васпитања.  

Основни циљ ваннаставних активности ученика је да развијају интересовање и 

пажњу за различите области људске делатности, да ученици неометано испоље своје 

склоности и индивидуалност.    

 

Основни облици ових активности су : 

 секције - везане за поједине области и наставне предмете(није их било ове године због 

епидемиолошке ситуације; 

 спортске секције; 

 друштвено - хуманитарне организације. 

На основу дописа Министарства просвете који је стигао у школу, право на 

бесплатне уџбенике су имали ученици чији родитељи остварују социјалну помоћ. 

У току првог полугодишта  школске 2020/21.године  сви часови редовне наставе 

одржани су према распореду одржавања и ни један час није изгубљен.  

 

 

ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА 

 

  Индивидуални планови и програми наставника (глобални и оперативни) 

редовне, допунске, додатне и припремне наставе за све наставнике, како разредне тако 

и предметне наставе, налазе се у педагошкој документацији школе, а саставни су део 

Годишњег плана рада школе за 2020/21. годину. 

  У настави, у школској 2020/21. години, остваривани су и тематски дани, 

од I до IV разреда. Садржаји су били  реализовани по темама предвиђеним Школским 

програмом, , а ближе одређени  оперативним планом наставника разредне наставе. 

Тематски дани су подробно описани и анализирани у дневницима рада. 

 На основу измена које су наступиле у наставном плану и програму за V,VI,VII и 

VIII разред, у складу са Правилником о изменама и допунама Правилника о наставном 

плану за други циклус образовања,објављеном у Просветном гласникуу  РС 6/2017.ове 

године се приступило промени наставног плана за VII разред према правилнику 

бр.15/2018; 18/2018 и 3/2019.Наставници разредне и предметне наставе су направили 

потребне измене за трећи и седми, као и за предмете Техника и технологија,Физичко и 

здравствено васпитање и Информатика за VIII разред.Такође, у складу са Правилником 

о изменама и допунама Правилника о наставном плану за други циклус образовања, 

прописано је да ученици од 5 до 8 разреда остварују и Слободне активности у оквиру 

фонда од 36 часова годишње. 

Ученицима је  понуђена анкета са три слободне активности: Шах, Чувари 

природе и Свакодневни живот у прошлости. Сви ученици су се изјаснили за слободну 

активност- Шах. 

Ова слободна активност реализовала се у оквиру редовног распореда часова(online). 

 



Полугодишњи извештај о реализацији Школског програма и Годишњег плана рада школе                                                                                                          

ОШ“Бранко Радичевић“, Бунар                                             за школску 2020/21.годину 

 

22 
 

5. 3. ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ 

 

 

 

РАЗРЕДНА НАСТАВА 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

МЕСТО 

 

РАЗРЕД 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

 

1. Снежана Николић Бунар I, IV /1 20 

2. Ана Костадиновић  Бунар II ,III /1,  20 

3. Живадинка Дојчиновић  Драгоцвет I/2 20 

4. Мирјана Милетић Драгоцвет II/2 20 

5. Снежана Дацић Драгоцвет III/2,IV/2 20 

6. Сузана Живановић Лозовик I,II,III,IV 20 

7. Миља Павловић Међуреч I,II, III 20 

8. Данијела Петковић Шуљковац I, III 20 

9. Весна Софронијевић Шуљковац II , IV 20 

10 Катица Илић Шантаровац I,III  20 

11. Милана Божић Шантаровац II, IV 20 

12. Тања Крстић Белица II,IV 20 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

МЕСТО 

 

РАЗРЕД 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

 

1. Јелена Миленковић-Веселиновић Бунар V/1 3 

2. Весна Васић  Бунар VI/1 2 

3. Соња Антић  Бунар VII/1 3 

4. Јелена Миленковић Бунар VIII/1 3 

5. Ана Стојановић  Драгоцвет V/2 6 

6. Звонко Гроздановић Драгоцвет VI/2 5 

7. Ивана Јевтић Драгоцвет VII/2 3 

8. Јелена Арсић Арежина Драгоцвет VIII/2 3 

 

5. 4. ПОДЕЛА НА ПРЕДМЕТЕ И ОДЕЉЕЊА 

 

 

РЕДОВНА НАСТАВА 

 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТ 

 

НАСТАВНИК 

 

МЕСТО 

 

РАЗРЕД 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

Српски језик и 

књижевност 

Сања Бошковић Бунар V – VIII 17 

Ана Стојановић Драгоцвет V – VIII 17 

Енглески језик 

Јелена Арсић-Арежина Бунар, Драгоцвет, Белица I – VIII 18 

Весна Васић Бунар,Драгоцвет,Шуљковац I – IV 14 

Сања Михајловић Лозовик,Међуреч,Шантаровац I – IV 8 

Ликовна култура Јелена Николић Бунар, Драгоцвет V – VIII 10 
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Музичка култура Јелена Милојковић В. Бунар, Драгоцвет V – VIII 10 

Историја Соња Антић Бунар, Драгоцвет V – VIII 14 

Географија Филип Петровић Бунар, Драгоцвет V1-VIII1,V2,VIII2 10 

Географија Драгана Алексић Драгоцвет VI2,VII2 4 

Физика Александар Орлић Бунар, Драгоцвет VI – VIII 12 

Математика Јасмина Пејковић Бунар V – VIII 16 

Звонко Гроздановић Драгоцвет V – VIII 16 

Биологија Јелена Миленковић Бунар, Драгоцвет V – VIII 16 

Хемија Јагода Ристић Бунар, Драгоцвет VII, VIII 8 

Техника и технологија Владан Матејић Бунар, Драгоцвет V-VIII 14 

Физичко и здрав. васп. 
Иван Kрстић Бунар V- VIII 11 

Ивана Јевтић Драгоцвет V- VIII 11 

Информ.и рачунар. 

Јасмина Пејковић Бунар VII1,VIII/1 2 

Звонко Гроздановић Драгоцвет V2VI2 2 

Дејан Јовановић Бунар, Драгоцвет V1,VI1,VII2,VIII2 4 

 

 

 

 

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ОД I ДО IV РАЗРЕДА 

 

 

МАТИЧНА ШКОЛА – БУНАР 

 

 

ПРЕДМЕТ 

БРОЈ УЧЕНИКА  

НАСТАВНИК I II III IV 

Грађанско васпитање 5 / / 4 Снежана Николић  

Грађанско васпитање / 4 5 / Ана Костадиновић 

Веронаука 1 / / / Никола Љубисављевић 

 

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ – ДРАГОЦВЕТ 

 

Грађанско васпитање 7  / / Живадинка Дојчиновић 

Грађанско васпитање / 9 / / Мирјана Милетић 

Грађанско васпитање /  6 / Снежана Дацић 

Веронаука 2 / 1 / НиколаЉубисављевић 

 

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ – БЕЛИЦА 

 

Грађанско васпитање / 2 / 2 Тања Крстић 

 

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ – ЛОЗОВИК 

 

Грађанско васпитање 2 1 3 1 Сузана Живановић 

 

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ – МЕЂУРЕЧ 

 

Грађанско васпитање 1 2 2 / Миља Павловић 

 

 

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ – ШАНТАРОВАЦ 

 

Грађанско васпитање 2 / / 3 Катица Илић  

Грађанско васпитање / 2 6 / Милана Божић 
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ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ – ШУЉКОВАЦ 

 

Грађанско васпитање / / / 5 Весна Софронијевић 

Грађанско васпитање / / 6  Данијела Петковић 

Веронаука 3 9  / НиколаЉубисављевић 

СВЕГА: 

ВЕРОНАУКА 

 

6 

 

9 

 

1 

 

0 

 

 

СВЕГА: 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 

18 

 

20 

 

20 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ОД V ДО VIII РАЗРЕДА 

 

 

МАТИЧНА ШКОЛА – БУНАР 

 

 

ПРЕДМЕТ 

БРОЈ УЧЕНИКА  

НАСТАВНИК V VI VII VIII 

Веронаука 2 /  / Никола Љубисављевић 

Грађанско васпитање 
8 / / / Сања Бошковић  

/ 11 5 11 Весна Васић 

Италијански језик / 11 5 11 Маријана Милошевић 

Немачки језик 10 / / / Маја Милошевић 

 

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ – ДРАГОЦВЕТ 

 

Веронаука 5 6 2 5 Никола Љубисављевић  / 18 / Душица Славић 

Грађанско васпитање 
14 / / / Ана Стојановић  

/ 13 13 13 Весна Васић 

Италијански језик  19 15 18 Маријана Милошевић 

Немачки језик 20 / / / Маја Милошевић 

СВЕГА: 

ВЕРОНАУКА 
5 6 2 5 

 

 

СВЕГА: 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 

20 

 

13 

 

13 

 

13 

СВЕГА: 

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК 

 

20 

 

19 

 

15 

 

18 

 
 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ОД I ДО IV РАЗРЕДА  

 

 

МАТИЧНА ШКОЛА – БУНАР 

 

 

ПРЕДМЕТ 

БРОЈ УЧЕНИКА  

НАСТАВНИК I II III IV 

Чувари природе / / / 4 Снежана Николић  
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                                           ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊА -  ДРАГОЦВЕТ 

 

 

Чувари природе / / / 6 Снежана Дацић 

 

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊА -  БЕЛИЦА 

 

Чувари природе / / / 1 Тања Крстић 

 

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊА -  ЛОЗОВИК 

 

Чувари природе / / / 1 Сузана Живановић 

 

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊА -  МЕЂУРЕЧ 

 

Чувари природе / / / 2 Миља Павловић 

 

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊА -  ШАНТАРОВАЦ 

 

Чувари природе / / / 3 Катица Илић 

 

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊА -  ШУЉКОВАЦ 

 

Чувари природе / / / 5 Данијела Петковић 

 
 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ОД V ДО VIII РАЗРЕДА 

 

 

МАТИЧНА ШКОЛА – БУНАР 

 

 

ПРЕДМЕТ 

БРОЈ УЧЕНИКА  

НАСТАВНИК V VI VII VIII 

Слободна активност-ШАХ 

Бунар 
10 11 5 11 Ивана Јевтић 

 

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ – ДРАГОЦВЕТ 

 

Слободна активност-ШАХ 

Драгоцвет 
20 19 15 18 Иван Крстић 
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5.5.ДОДАТНА НАСТАВА, ДОПУНСКА НАСТАВА, 

 

ДОДАТНА НАСТАВА 

 

У складу са законским одредбама, додатна настава се изводила један час 

недељно у овој школској години и то из следећих области: 

 

 математике, 

 српског језика, 

 енглеског језика, 

 биологије, 

 историје, 

 географије; 

 хемије, 

 физике, 

 италијанског језика 

 

Додатна настава је у садржајном смислу била усклађивана са интересовањима 

ученика, али и наставника, што је омогућавало афирмацију датих интересовања 

како ученика тако и наставника. 

 

 

 

БРОЈ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ЧАСОВА ДОДАТНЕ 

НАСТАВЕ 

 

 IV V VI VII VIII 

П Р П Р П Р П Р П Р 

Математи- 

ка 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Српски 

језик 

4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

Биологија - - 5 4 5 5 5 5 5 4 

Енглески језик - - 4 4 5 5 5 4 5 4 

Италијански 

језик 

  4 4 3 3 4 4 - - 

Историја - - 5 3 5 3 5 4 3 3 

Физика     5 5 5 5 5 5 

Географија   5 5 5 5 4 5 5 5 

Хемија - - - - - - 5 5 5 5 

хор   5 5 4 4 5 5 4 4 

Укупно 9 9 38 35 48 40 48 42 45 44 
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ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

 

 

Допунска настава је реализована током читавог полугодишта, почев од 

новембра  месеца након утврђивања потреба ученика. 

 

 

С обзиром да смо на крају полугодишта постигли солидан успех и остварили 

веома мали број недовољних оцена, можемо констатовати да је допунском наставом 

био обухваћен довољан број ученика и да се са њима на тој настави у образовном 

слислу квалитетно радило. 

 

 

 

 

 

БРОЈ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ЧАСОВА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 

 

 

 
 I II III IV V VI VII VIII 

П Р П Р П Р П Р П Р П Р П Р П Р 

Српски 

језик 

10 5 10 10 10 5 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 

Математика 10 5 10 10 10 5 10 10 5 5 5 5 4 4 5 3 

Биологија - - - - - - - - 5 5 5 5 5 5 5 5 

Енглески језик - - - -   - - 5 5 5 5 5 5 5 5 

Физика - - - - - - - - - - 5 5 5 5 5 5 

Историја - - - - - - -  5 3 5 3 5 4 5 3 

Хемија - - - - - - - - - - - - 5 5 5 5 

Италијански         3 3 3 3 4 4   

∑ 20 10 20 20 20 10 20 20 28 28 35 33 38 37 35 33 
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5.6.ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА И ВЛАДАЊЕ НА КРАЈУ ПРВОГ 

ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2020/21.ГОДИНЕ 

 

Сходно залагањима наставника и ученика у току првог полугодишта, на основу 

одржаних часова редовне, додатне, допунске наставе, као и других активности у 

склопу наставног процеса, остварен је следећи успех ученика: 

 

 
Разред Број ученика позитивних одличних врло добрих добрих дово-

љних 

не утврђ.се 
успех 

I 23 23 - - - - - 

II 29 29 17 7 5 - - 

III 29 29 20 3 6 - - 

IV 20 20 11 6 3 - - 

V 30 24 8 10 6 - 6 

VI 30 21 8 10 4 - 9 

VII 20 12 5 4 3 - 8 

VIII 29 19 10 4 5 - 10 

 

 

Такође, сви ученици су на крају полугодишта остварили су примерно владање, 

осим следећих ученика: Андрије Митића(8/1)  коме је смањена оцена на добар (3). 

Врло добро владање на крају првог полугодишта остварили су следећи ученици; 

Александар Петровић(8/1), Марко Ристић (8/1) и Владимир Димитријевић (6/1). 

Договорено је да се са њима у раду више укључи психолог школе. 

 

 

 

5.7.БРОЈ ИЗОСТАНАКА НА КРАЈУ ПОЛУГОДИШТА  

 

Разред оправдани неоправдани укупно 

1.-4. 845 - 845 

5.-8. 2245 50 2295 

укупно 3090 14 3140 
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6. СТРУЧНИ И РУКОВОДЕЋИ ОРГАНИ ШКОЛЕ 
 

     Сви стручни и руководећи органи школе (Наставничко веће, Одељенска већа, 

Стручна већа за области предмета, Педагошко колегијум, директор школе и 

Школски одбор) на почетку школске године сачинили су програме и планове  рада 

који су у току овог периода реализовани. Динамика рада органа предвиђена је 

Годишњим програмом рада школе. Директор школе поднео је  Школскм одбору 

извештај о свом досадашњем раду и раду школе. Одељенска већа и стручна већа 

поднели су своје извшаје Наставничком већу и они ће бити саставни део овог 

извештаја о раду школе. 

 

6.1.ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ И РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

 

 У протеклом периоду, од септембра 2020.године сви стручни и руководећи 

органи школе сачинили су своје програме на почетку школске године, и то: 

 

Наставничко веће  

Одељенска већа 

Стручна већа за области предмета  

Директор школе 

Савет родитеља  

Школски одбор 

Педагошки колегијум 

 

Програми ових стручних органа састоје се из следећих елемената: садржај 

активности, време реализације и носиоци активности.  

 

ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА 

 

Извештај директор школе ради се као посебан документ у склопу Годишњег 

извештаја. Овде су само напоменуте основне његове активности. 

Директор школе радио је на основу плана и програма, Закона о основној 

школи,Општег и Посебног колективног уговора и других прописа који регулишу рад 

школе, на основу извештаја и закључака рада стручних органа, стручних сарадника 

као и на основу свакодневних консултација и запажања учитеља и наставника, 

педагога о животу и раду школе. 

У току овог полугодишта , на основу плана и програма, радио је  на пословима 

из своје надлежности, укључен је био у рад следећих тимова :Тим за развојно 

планирање, Педагошки колегијум,Тим за самовредновање рада школе.  

Благовремено су предузете све мере за почетак школске 2020/21. године. 

 На време је донет Годишњи програм рада и усвојен Извештај о раду за школску 

2020/21. годину. Обезбеђена је одговарајућа литература и други материјал како би 

благовремено били урађени школски програми од 1. до 8. разреда као и годишњи, 

оперативни и месечни планови рада.  

На почетку године урађене су потребне анкете о опредељењу ученика за, 

обавезне изборне предмете, грађанско васпитање и верску наставу, за други страни 

језик и обавезни изабрани спорт.
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6.2.ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

Наставничко веће као најважнији стручни орган школе чине сви наставници и 

стручни сарадници школе . Наставничко веће броји укупно 36 чланова . Овим већем 

руководи директор школе. Седнице Наставничког веће одржаване су према годишњем 

плану , после одржане наставе. Записник са седнице води Снежана Дацић, професор 

разредне наставе. Наставничко веће радило је сагласно Годишњем програму рада 

школе. У току полугодишта одржане су четири седнице Наставничког већа на којима 

су најчешће разматрана следећа питања: 

 

На седници Наставничког већа одржаној 14.09.2020. донете су следеће одлуке: 

- Усвојен је записник са претходне седнице Наставничког већа 

- Усвојен је извештај о реализацији полугодишњег плана рада школе за школску 

2019/ 2020. фебруар- август 

- Усвојен је полугодишњи извештај о раду директора за школску 2019/ 2020. 

- Усвојен је Годишњи план рада школе за 2020/ 2021. 

- Усвојен је предлог финансијског плана (градски буџет) 

- Усвојен је план о вредновању сталног стручног усавршавања наставника и 

стручних сарадника у установи 

- Разговарано је о екскурзији 

- Размотрен је и усвојен Извештај о остваривању Развојног плана школе за 

школску 2019/ 2020. 

- Размотрен је извештај о резултатима националног и међународног тестирања и 

спровођења мера за обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно- 

васпитног рада 

- Упознавање са изменама Правилника о протоколу поступања у установи у 

одговору на насиље, злостављање и занемаривање 

- Донет је Анекс за школски програм број 3 оперативни план рада школе 

- Усвојене су измене и допуне Правилника о раду Наставничког већа 

 

На седници Наставничког већа одржаној 09.11.2020. донете су следеће одлуке: 

- Усвојен је записник са претходне седнице Наставничког већа 

- Анализирани су успех и дисциплина на крају првог класификационог периода 

- Анализирана је реализација наставног плана и програма рада наставника 

- Разматрана је организација екскурзије због епидемиолошке ситуације 

- Разматран је рад ученичких организација и слободних активности 

- Анализирана је реализација додатне и допунске наставе 

- Договорено је да се родитељски састанци одрже преко постојећих платформи на 

даљину имајући у виду епидемиолошку ситуацију 

- Разматране су мере за побољшање успеха ученика 

- Наставничко веће је информисано о посети инспекцијских служби 

- Договорено је да се користе дигитални уџбеници 

 



Полугодишњи извештај о реализацији Школског програма и Годишњег плана рада школе                                                                                                          

ОШ“Бранко Радичевић“, Бунар                                             за школску 2020/21.годину 

 

31 
 

На седници Наставничког већа одржаној on- line 28.12.2020. донете су следеће 

одлуке: 

- Анализирани су успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта 

- Анализирана је оствареност наставног плана и програма наставника 

- Договорено је да се родитељски састанци одрже on- line 

 

 

 

6.3. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАДА ОДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА 

 

 

ИЗВЕШТАЈИ ОДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА 

НИЖИ РАЗРЕДИ 

 

ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА ПРВОГ РАЗРЕДА 

 
 

Активност: 

Дневни 

ред:                                                                                                                                            

- Анализа успеха и дисциплине на крају првог 

полугодишта                                                 

  -Реализација наставног плана и  

програма                                                                                    

 -Допунска 

настава                                                                                                                                 -

Разно 

Закључак: 

Први разред има 23 

ученика.                                                                                                               

   Ученици првог разреда су  научили сва штампана  слова 

ћирилице,читају,ишчитавају,пишу по диктату,сабирају и одузимају до 9,владају 

појмовима Света око нас.Један ученик у Шантаровцу је на онлајн настави,али је 

долазио на провери знања и све је у реду.У Бунару један ученик спорије напредује. 

   План и програм је реализован.                                                                                          

   Дисциплина је у реду.Допунска се одржава.140 оправданих изостанака. 

 

Подносилац извештаја: Живадинка Дојчиновић 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА ДРУГОГ РАЗРЕДА 

 

Записник са седнице разредног већа 2.разреда 

 

Дневни ред 
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-Анализа успеха и дисциплине на крају првог класификационог периода 

-Анализа реализације допунске наставе 

-Анализа реализације Плана и програма 

-Разно 

 

Седници су присуствовали сви чланови већа другог разреда. 

Други разред има укупно 29 ученика 

Бројно стање по одељењима 

Бунар-4ученика 

Драгоцвет-9 ученика. 

Белица -2 ученика 

Лозивик- 1 ученика 

Међуреч-2 ученика 

Шантаровац-2ученика 

Шуљковац-9 ученика 

Сви ученици другог разреда имају позитиван успех. 

Анализирана је реализација допунске наставе из српског језика и математике која се 

редовно одржава по распореду наставе на даљину . 

План и програм реализовани у потпуности за први класификациони период 

Под тачком разно договор да се родитељски састанци залажу за 16 11.2020. и одрже 

телефонски због целокупне ситуације у којој се налазимо 

 

                                                                   Подносилац извештаја: Мирјана Милетић 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА 

  

Активност 
Дневни ред: 

1. Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта; 

2. Реализација наставног плана и програма; 

3. Допунска настава; 

4. Разно. 

Закључак 
Од 29 ученика трећег разреда сви бележе позитиван успех. 20 ученика има одличан 

успех, 3 ученика имају врло добар успех, а 6 ученика има добар успех на крају првог 

полугодишта. 

Катица Илић је похвалила Ристић Новака за изузетно залагање и постигнути успех у 

овом полугодишту. 

Дисциплина ученика је на задовољавајућем нивоу. 

Реализован је план и програм. 

Допунска настава се редовно одржавала и уредно евидентирала у есДневнику. 

 

 

                                                                               Подносилац извештаја: Снежана Дацић 
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ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА ЧЕТВРТОГ  РАЗРЕДА 

 

      

У 4.разреду има 20 ученика. Број ученика по подручним одељењима је : 

Бунар-4 ученика, Драгоцвет- 6 ученика, Белица -1 ученик, Лозовик -1 ученик, 

Шантаровац-3 ученика, Шуљковац 5 ученика. 

 

Успех ученика по одељењима је следећи: 

Бунар: 2 одлична, 2 врло добра 

Драгоцвет: 3 одлична, 1 врло добра, 2 добра. 

Белица: 1 врло добар 

Лозовик: 1 одличан 

Шантаровац: 2 одлична, 1 добар 

Шуљковац: 3 одлична, 2 врло добра 

Сви ученици имају позитиван успех.  У 4. разреду у ОШ,, Бранко Радичевић“ у Бунару 

укупно 11 ученика има одличан успех, 6 врло добар и 3 добар. Владање свих ученика 

је примерно.  Обзиром да се ради у условима пандемије, часови су скраћени на 30 

минута можемо рећи да смо задовољни резултатима рада. У Драгоцвету један ученик 

ради по ИОП-у српски језик. Због потешкоћа у раду можда ће радити по ИОП-у и 

математику. 

-Допунска и додатна настава се редовно држи по распореду часова. 

-План и програм је реализован 

Због пандемије и услова у којима школа ради договорено је да се родитељски састанци 

не одрже у школи већ да се телефоном са родитељима договори начин поделе 

књижица. 

 

Подносилац извештаја:  Снеана Николић 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА 5. РАЗРЕДА 

 

ЧЛАНОВИ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА:  

1. Јелена Милојковић Веселиновић 

2. Ана Стојановић 

Прва седница разредног већа петог разреда за школску 2020/2021. годину, одржана је 

09. 11. 2020. 

Седници је присуствовало 15 наставника 

 

Дневни ред 

1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог класификационог периода 

2. Индивидуализација и ИОП планови 
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3. Реализација плана и програма 

4. Реализација додатне и допунске наставе 

5. Разно 

Закључак 

1. Од 30 ученика петог разреда, 20 је са позитивним успехом, за 10 ученика се не 

утврђује успех. 

Са 1 недовољном оценом су ученици Михајло Вуловић (енглески језик), Јагода Маслар 

(енглески језик) и Раде Маслар (енглески језик) Са 2 недовољне оцене су ученици 

Лазар Миленковић (енглески језик, математика) и Ђорђе Боцић ( енглески језик, 

историја) 

Са 3 недовољне оцене су ученици Михајло Игњатовић ( енглески језик, историја, 

биологија) и Кристина Марковић ( енглески језик, историја, математика) 

Са 4 недовољне оцене су ученици Александар Боцић ( српски језик, енглески језик, 

историја, математика) и Анастасија Стојановић ( енглески језик, математика, историја, 

биологија) 

Са 6 недовољних оцена је ученик Јован Дакић ( српски језик, енглески језик, историја, 

биологија, математика) 

Сви ученици имају примерно владање. 

 

2. Током првог класификационог периода спроведена је индивидуализација са 

учеником Лазаром Миленковићем и предложен ИОП из неких предмета (ИОП1 – 

историја, географија, немачки језик; ИОП2 – српски језик, енглески језик, биологија, 

математика). Процедура је у току. Рађена је индивидуализација из неких предмета и са 

ученицима Николом Матејићем, Михајлом Игњатовићем, Јованом Дакићем. Пошто 

индивидуализација није дала резултате, на седници је договорено да се са Јованом 

Дакићем ради по ИОП 1 програму из следећих предмета: српски језик, енглески језик, 

немачки језик, математика, историја, географија, биологија. 

Такође, праћено је понашање и напредовање у понашању ученика Богдана Ђурђевића. 

Поднет је захтев за рад по ИОП 2 програму из следећих предмета: српски језик, 

енглески језик, немачки језик, математика, историја, географија, биологија. Родитељи 

су потписали сагласност, у току је процедура израде наставних планова за овај облик 

рада. 

3. Наставни план и програм су реализовани. 

4. Додатна и допунска се редовно одржавају и уредно евидентирају 

5. Због актуелне епидемиолошке ситуације договорено је да родитељски састанак буде 

организован индивидуално, телефонски или личним доласком родитеља у школу од 

понедељка 16.11.2020. 

Седница разредног већа, одржана дана 18. 12. 2020, поводом завршетка првог 

полугодишта. 

 

Дневни ред 

1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта 

2. Реализација плана и програма 
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3. Реализација додатне и допунске наставе 

4. Разно 

Закључак 

1. Од 30 ученика петог разреда (16 дечака, 14 девојчица), 24 је са позитивним успехом, 

за 6 ученика се не утврђује успех. 

Одличан успех има 8 ученика 

Ива Јовановић 5/1 (5,00) 

Ника Милошевић 5/1 (4,58) 

Александар Вукић 5/2 (4,92) 

Ленка Михајловић 5/2 (4,83) 

Филип Михајловић 5/2 (4,75) 

Стефан Ђурђевић 5/2 (4,75) 

Ива Станојевић 5/2 (4,67) 

Јелена Илић 5/2 (4,58) 

Врлодобар успех има 10 ученика 

Татјана Милошевић 5/1 (4,33) 

Лука Стојановић 5/1 (4.25) 

Ива Богдановић 5/1 (3,83) 

Јагода Маслар 5/1 (3,67) 

Јована Ђорђевић 5/2 (4,42) 

Петар Васић 5/2 (4,25) 

Елена Јаковљевић 5/2 (4,17) 

Магдалена Јовановић 5/2 (4,08) 

Душан Арсић 5/2 (4,00) 

Елена Савић 5/2 (3,92) 

Добар успех има 6 ученика 

Немања Јевтић 5/1 (3,33) 

Михајло Вуловић 5/1 (3,17) 

Никола Матејић 5/2 (3,33) 

Кристина Марковић 5/2 (2,92) 

Михајло Игњатовић 5/2 (2,75) 

Богдан Ђурђевић 5/2 (2,58) 

Са 1 недовољном оценом има 5 ученика 

Раде Маслар 5/1 (енглески језик) 

Лазар Миленковић 5/1 (енглески језик) 

Ђорђе Боцић 5/2 (енглески језик) 

Јован Дакић 5/2 (енглески језик) 

Анастасија Стојановић 5/2 (енглески језик) 

Са 5 недовољних оцена је ученик Александар Боцић 5/2 (српски језик, енглески језик, 

историја, биологија, математика). 

Ученици Лазар Миленковић 5/1 и Богдан Ђурђевић 5/2 раде по ИОП2 програму. Јован 

Дакић 5/2 ради по ИОП1 програму. 

Сви ученици имају примерно владање. 



Полугодишњи извештај о реализацији Школског програма и Годишњег плана рада школе                                                                                                          

ОШ“Бранко Радичевић“, Бунар                                             за школску 2020/21.годину 

 

36 
 

 

2. Наставни план и програм су реализовани у складу са коригованим календаром 

образовно-васпитног рада. 

3. Додатна и допунска се редовно одржавају и евидентирају. 

4. Због тренутне епидемиолошке ситуације договорено је да родитељски састанак буде 

одржан online. 

Број изостанака ученика петог разреда, на крају првог полугодишта, износи 340, од 

тога 144 изостанака ученика 5/1 разреда и 196 изостанака ученика 5/2 разреда. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА 6. РАЗРЕДА 

 

ЧЛАНОВИ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА:  

1.Звонко Гроздановић 

         2.Весна Васић 

Записници са седница разредног већа, 09. 11. 2020. 

 

Активност 

Дневни ред: 

1. Анализа успеха и дисциплине на крају првог класификационог периода 

2. Реализација наставног плана и програма 

3. Реализација додатне и допунске наставе 

4. Разно 

Закључак 

Одлуке и закључци: 

1. Од 30 ученика шестог разреда њих 17 има позитиван а 13 негативан успех. Нема 

ученика са свим петицама. Што се негативног успеха тиче, ситуација је следећа: 

-са 1 негативном оценом је 5 ученика ( *Анђела Стевић- математика) 

-са 2 негативне оцене су 4 ученика ( *Ђорђе Маринковић- енглески језик, математика, 

*Жељко Маслар- енглески језик, математика) 

-са 3 негативне оцене су 2 ученика ( *Анђела Весић- енглески језик, историја, 

математика, *Марија Ракић- енглески језик, историја, физика) 

-са 5 негативних оцена је 1 ученик (*Аксо Маслар- енглески језик, историја, биологија, 

физика, италијански језик) 

-са 6 негативних оцена је 1 ученик (*Михајло Нојић- српски језик, енглески језик, 
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историја, биологија, физика, математика). 

Што се тиче владања, сви ученици имају примерно 5 владање сем Владимира 

Димитријевића који има смањену оцену на врлодобро 4 због непримереног понашања 

према друговима и наставницима. 

2.Наставни план и програм је реализован до овог периода како је и планиран. 

3. Допунска и додатна настава се реализују on- line у складу са дописом Министарства 

просвете а у циљу поштовања епидемиолошке ситуације. 

4. Договорено је да се родитељски састанци одрже on- line преко viber група и 

родитељима саветује да редовно прате оцене и активности ученика кроз есдневник. 

Записници са седница разредног већа, 18. 12. 2020. 

 

Активност 

Дневни ред: 

1. Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта 

2. Реализација допунске и додатне наставе 

3. Реализација наставног плана и програма 

4. Разно 

Закључак 

Одлуке и закључци: 

1. У 6.разреду има 30 ученика. На крају првог полугодишта њих 21 има позитиван 

успех а за 9 ученика се не утврђује успех јер имају негативне оцене. 

ПОЗИТИВАН УСПЕХ- 21 ученик: 

*одличан успех 8 ученика: 

1. Анђелка Маслар 6/2- 5,00 

2. Сташа Ђурђевић 6/2- 5,00 

3. Лена Милановић 6/2- 4,86 

4. Мина Марковић 6/2- 4,79 

5. Урош Марковић 6/1- 4,79 

6. Никола Јевтић 6/2- 4,64 

7. Стефан Ђурић 6/2- 4,50 

*врло добар успех 10 ученика: 

1. Арсеније Маслар 6/1- 4,43 
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2. Јелица Јевтић 6/1- 4,36 

3. Андријана Весић 6/2- 4,21 

4. Тамара Огњеновић 6/2- 4,21 

5. Софија Стојановић 6/2- 4,14 

6. Милица Милошевић 6/2- 3,86 

7. Милица Милосављевић 6/1- 3,79 

8. Новак Димитријевић 6/2- 3,64 

9. Владимир Димитријевић 6/1- 3,64 

10. Симона Илић 6/1- 3,64 

*добар успех 4 ученика: 

1. Анђела Весић 6/2- 3,36 

2. Мартина Матејић 6/2- 3,21 

3. Дејан Дајић 6/2- 3,07 

4. Марија Ракић 6/2- 3,00 

 

НЕГАТИВАН УСПЕХ има 9 ученика: 

*са 1 недовољном оценом 5 ученика: 

1. Жељко Маслар 6/1 (енглески језик) 

2. Алекса Павловић 6/1 (српски језик) 

3. Анђела Стевић 6/1 (математика) 

4. Богдан Савић 6/2 (математика) 

5. Катарина Тодоровић 6/2 (математика) 

*са 2 недовољне оцене 3 ученика: 

1. Михајло Нојић 6/2 (енглески језик, математика) 

2. Ђорђе Маринковић 6/1(енглески језик, математика) 

3. Аксо Маслар 6/1 (енглески језик, физика) 

*са 3 недовољне оцене 1 ученик: 

1. Петра Стојановић 6/2 (енглески језик, историја, математика) 

Похваљене су ученице Анђелка Маслар и Сташа Ђурђевић за одличан успех и просек 

5,00. 

Што се владања тиче, сви ученици имају владање примерно 5 сем Владимира 

Димитријевића 6/1 који има владање врло добро 4. 
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2. Часови допунске и додатне наставе су реализовани on- line због епидемиолошке 

ситуације а евидентирани у есдневнику према већ постојећем распореду. 

3. Наставни план и програм је реализован до овог периода како је и планирано. 

4. Договорено је да се родитељски састанци одрже on- line а да одељењске старешине 

попуне књижице и уруче их ученицима када се за то стекну услови. 

 

ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА 7. РАЗРЕДА 

ЧЛАНОВИ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА:  

1.Ивана Јевтић 

         2.Соња Антић 

 

Записник са седнице Одељењског већа одржане 08.11.2019.године у Бунару 

 

Седници су присуствовали сви предметни наставници. 

 

Дневни ред: 

 Анализа успеха и дисциплине на крају I класификационог периода 

 Реализација додатне и допунске наставе 

 Реализација наставнг плана и програма 

 Разно 

 

Одлуке и закључци 

 

Седми разред има укупно 20. ученика (11 дечака и 9 девојчица). Позитиван успех 

на крају I класификационог периода има 12 ученика, а за 8 ученика се успех не 

утврђује. Што се негативног успеха тиче, са једном недовољном оценом је три 

ученика, са две недовољне оцене имамо такође три ученика. 

 -три недовољне оцене има ученик  

 Стефан Савић      VII/2 (историја, математика и физика)  

     -четири негативне оцне има ученик 

       Никола Павић      VII/2 (енглески језик, математика, биологија и физика) 

      Сви ученици имају примерно владање. Ученику Савић Стефану је изречен Укор 

одељењског старешине због непримерног понашања, што је ученик озбиљно схватио и 

види се велики напредак.  

Допунска и додатна настава се реализују и евидентирају у Дневнику осталих 

облика образовно васпитног рада. 

Наставни план је реализован у потпуности за претходни период. 

Због актуелне епидемиолошке ситуације договорено је да родитељски састанак 

буде организован индивидуално, телефонски или личним доласком родитеља у школу 

од понедељка 16.11.2020.године поштујући све епидемиолошке мере. 
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Записник са седнице Одељењског већа одржане 18.12.2020.године у Бунару 

 

Седници су присуствовали сви предметни наставници. 

 

Дневни ред: 

 Анализа успеха и дисциплине на крају I полугодишта 

 Реализација додатне и допунске наставе 

 Реализација наставнг плана и програма 

 Разно 

Одлуке и закључци 

Од укупно 20.ученика (11 дечака и 9 девојчица), позитиван успех на крају првог 

полугодишта има 12 ученика, за 8 ученика се успех не утврђује. 

Позитиван успех: 

-одличан успех (5 ученика) 

Вук Ристић    VII /1 (4,93) 

Марија Марковић VII /1 (4,53) 

Ђорђе Јевтић  VII /2 (4,93) 

Марија Ђокић  VII /2 (4,93)  

Катарина Станојевић VII /2 (4,60) 

 

-врло добар успех (4 ученика) 

Невена Јаковљевић VII /2 (3,73) 

Анастасија Петровић VII /2 (4,40) 

Светлана Ристић   VII /2 (3,93) 

Вук Станојевић   VII /2 (4,33) 

 

-добар успех (3 ученика) 

Михајло Павловић  VII /1 (3,20) 

Матеја Марковић  VII /1 (3,13) 

Давор Миладиновић VII/2  (3,47) 

 

Ученици којима се  успех не утврђује су: 

-са једном негативном оценом 

Милица Којић   VII/1 (информатика) 

Анастасија Арсић VII/2 (енглески) 

Лазар Величковић VII/2 (математика)  

Дашић Ђорђе  VII /2(математика) 

Давор Лукић  VII/2 (математика) 

-са две негативне оцене 

Милица Димитријевић  VII/2 (енглески, хемија) 

Никола Павић   VII/2 (енглески,математика) 

-са четири негативне оцене  

Стефан Савић  VII/2 (математика, историја, енглески, физика) 

 

Владање свих ученика је примерно.  

Наставни план и програм су реализовани у складу са коригованим календаром 

образовно – васпитног рада. 
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Допунска и додатна настава се реализују по већ утврђеном распореду, одржавају се 

„on line“ и уредно се евидентирају. 

Под тачком разно је договорено да се родитељски састанци одрже „on line“ због 

тренутне епидемиолошке ситуације. 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА 8. РАЗРЕДА 

                                                        

 

ЧЛАНОВИ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА:  

                                      1.Јелена Арсић Арежина 

2.Јелена Миленковић 

Записници са седница разредног већа, 09. 11. 2020. 

 

Активност 

Записник са седнице разредног већа 8. разреда. 

Дневни ред: 

1.Анализа успеха ученика на крају првог класификационог периода 

2.Анализа дисциплине ученика 

3.Индивидуализација и ИОП планови 

4.Разно 

Закључак 

Укупно 29 ученика: 7 девојчица и 22 дечака. 

Позитивних - 15 ученика 

Негативних -14 ученика 

Од ученика са позитивним успехом, Михајло Ђурђевић (8/2) има све одличне оцене. 

Ученици са негативним успехом су: 

1. Никола Милошевић -1 недовољна оцена -енглески језик 

2.Александар Дакић - 1 недовољна оцена - биологија 

3. Михајло Стојановић -1 недовољна оцена - математика 

4. Николија Павић - 1 недовољна оцена -математика 

5.Радуловић Мартин - 1 недовољна оцена - математика 

6.Слађан Ђорђевић- 2 недовољне оцене -историја и математика 

7.Гарђић Никола -2 недовољне оцене- математика и хемија 

8.Алекса Маслар -3 недовољне оцене- енглески, биологија, физика 

9. Марко Ристић - 3 недовољне оцене - енглески, биологија, физика 

10. Александар Савић - -3 недовољне оцене- енглески, биологија, физика 

11.Милан Арсић - 3 недовољне оцене- историја, математика, хемија 

12.Марко Ђурђевић - 4 недовољне оцене -историја, математика, физика, хемија 

13.Андрија Митић - 6 недовољних оцена- (српски, енглески,биологија,математика, 

 

Што се владања тиче сви ученици имају примерно владање осим Андрије Митића који 

има добро владање, Александра Петровића који има врлодобро владање и Марка 

Ристића који има врлодобро владање, због недоличног понашања и не обазирања на 
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сталне опомене како предметних наставника тако и одељењског старешине. 

 

Записници са седница разредног већа, 18. 12. 2020. 

 

Активност 

Дневни ред: 

Записник са седнице разредног већа 8. разреда. 

1. Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта 

2. Реализација наставног плана и програма 

3. Реализација допунске и додатне наставе 

4. Разно 

Закључак 

Укупно 29 ученика: 7 девојчица и 22 дечака. 

Са позитивним успехом - 19 ученика 

Са недовољним успехом -10 ученика 

 

Од ученика са позитивним успехом 10 je са одличним успехом, 4 са врлодобрим, 5 

ученика је са добрим успехом и то: 

 

Одлични ученици су: 

1.Михајло Ђурђевић (5.00) 

2.Александар Милутиновић (4.93) 

3.Ива Петровић (4.87) 

4.Лука Гмитровић (4.73) 

5.Косовка Арсић (4.67) 

6.Миљана Ђошић (4.53) 

7.Милош Николић (4.53) 

8.Давид Алексић 4, 67 

9. Милица Јовановић 4, 73 

10. Станислава Маслар 4, 53 

 

Врлодобри ученици су: 

1.Анастасија Милановић (4.27) 

2. Николија Павић (4.20) 

3.Виктор Ђурђевић (3.73) 

4. Мартин Радуловић (4.13) 

 

Добри ученици су: 

1.Лука Ракић (3.47) 

2. Михајло Стојановић (2.80) 

3. Лазар Милосављевић ( 3, 40) 

4. Вељко Милошевић (3, 33) 

5. Марко Ристић (2, 60) 

 

Недовољан успех има 10 ученика: 

- са 1 недовољном оценом су следећи ученици: 

Никола Милошевић (енглески језик) 

Милан Арсић (математика) 

Никола Гарђић (математика) 
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Слађан Ђорђевић (математика) 

Марко Ђурђевић (математика) 

-са 2 недовољне оцене 2 ученика: 

Александар Савић (енглески језик, физика) 

Александар Дакић (енглески, биологија) 

-са 3 недовољне оцене 1 ученик: Алекса Маслар (енглески језик, биологија, физика) 

-са 4 недовољне оцене 1 ученик: Андрија Митић (српски језик и књижевност, енглески 

језик, математика, физика) 

- са 5 недовољних оцена 1 ученик: Александар Петровић (српски језик и књижевност, 

енглески језик, биологија, математика, физика) 

 

Сви ученици имају примерно владање осим следећих ученика: Андрије Митића који 

има добро (3) владање, Александра Петровића који има врлодобро (4) владање и 

Марка Ристића који има врлодобро (4) владање. 

 

 

6.4. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА ОШ“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ 

 

 

ИЗВЕШТАЈ  СТРУЧНОГ  ВЕЋА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ  

 

Извештај стручног већа за разредну наставу  за школску 2019/2020.годину,прво 

полугодиште. 

 

      Стручно веће је на почетку школске године постигло договор о начину сарадње 

са родитељима, о консултацијама,начину реализације ваннаставних 

активности,изради плана секција, правилима понашања у одељењу.  

   Договорено је да се у сарадњи са психологом школе израде корективни планови 

рада за ученике са посебним потребама ,да се са ученицима који спорије напредују 

ради  на часовима допунске наставе, по потреби индивидуализовано.  

     Припремана је и обележена Дечја недеља.Организовано је и пружање помоћи 

ученицима лошег материјалног стања. 

     На крају сваког класификационог периода анализирани су резултати васпитно-

образовног рада, потешкоће са којима се сусрећемо у раду. 

   Анализирана је реализација ваннаставних активности, допунске и додатне наставе, 

анализирани су и одржани огледни часови. Договорена је заједничка израда постера 

и плаката за учионице и хол школе у циљу уређивања радног простора. 

  

   Записник  са седнице  Стручног већа за разредну наставу, 14. 01. 2021.год. 

 

Активност 

1. Израда оперативних планова за месец јануар/фебруар 

2. Обавештавање родитеља о начину рада и трајању часова после распуста 

3. Епидемиолошке мере које морају поштовати и ученици и наставници 

4. Начин поделе књижица и консултације са учитељима 

Закључак 
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Због епидемиолошке ситуације састанак Стручног већа за разредну наставу је одржан 

онлајн. Пријављени су били сви учитељи. 

Оперативни планови за јануар и фебруар биће припремљени пре почетка другог 

полугодишта и усклађени са наставним јединицама које је Министарство препоручило, 

да би деца која прате онлајн наставу и она која редовно иду у школу обрађивала исте 

садржаје. 

Учитељи ће контактирати родитеље свих ученика да би проверили какво је њихово 

здравствено стање и да ли су спремни за почетак другог полугодишта. Начин рада и 

трајање часова нису промењени, настављамо као што је било у првом полугодишту. 

Сви ученици и наставници и даље морају поштовати епидемиолошке мере заштите 

које су ступиле на снагу од почетка школске године. И даље је обавезно ношење маски. 

Сви учитељи који су родитељски састанак одржали онлајн и који нису имали прилике 

да поделе попуњене ђачке књижице, моћи ће то да ураде првог радног дана у другом 

полугодишту. 

   

         Председник Стручног већа за разредну наставу 

                         Ана Костадиновић 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

                                                ЗА ПЕРИОД СЕПТЕМБАР 2019 – ЈАНУАР 2020. 

  

ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ ВЕЋА:  

1. Ана Стојановић 

2. Сања Бошковић 

РУКОВОДИЛАЦ ВЕЋА: Ана Стојановић 

У овом периоду одржано је пет  седница Стручног већа за српски језик и књижевност. 

 Чланови Стручног већа за српски језики књижевност су Ана Стојановић и Сања 

Бошковић. 

 

                     СЕПТЕМБАР 2020. 

 

 

На првом састанку Стручног већа за српски језик и књижевност, анализом рада у 

протеклој школској години утврђено је да је веће ефикасно радило пре и након 

увођења ванредног стања, да су успешно спроведене све активности, остварено 

планирано градиво кроз наставу на даљину и успешно спроведен пробни завршни и 
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завршни испит за ученике 8. разреда. 

У школској 2020/21. години, одлуком Педагошког колегијума, Тима за обезбеђивање 

квалитета и развој установе и Наставничког већа школе договорено је да се настава 

српског језика и књижевности  спроводи у складу са упутствима Министарства 

просвете поводом актуелне епидемиолошке ситуације. 

- часови су скраћени на 30 минута 

- настава у Бунару се одвија по класичном моделу, уз присуство свих ученика од 5. до 

8. разреда 

- настава у Драгоцвету се одвија по комбинованом моделу у 5,6. и 8. разреду. Ученици 

су подељени у 2 групе и прате непосредно наставу у школи једног дана, а наредног 

дана се упућују на наставу на даљину на РТС -у и онлајн наставу преко Гугл учионице 

и Вибер групе. Групе се смењују на дневном и недељном нивоу. 

- у 7. разреду у Драгоцвету настава се одвија по класичном моделу због довољног броја 

ученика, присуствује цело одељење. 

Договорено је да се током боравка у школи строго поштују мере заштите, обавезно 

дезинфиковање руку и обуће, као и ношење маски на ччасовима. 

Настава се реализује према наставним јединицама по препоруци ЗУОВ -а које прате 

наставне јединице на РТС -у. 

Направљен је план писмених задатака и писмених провера за целу школску годину. 

Ученици се редовно и благовремено обавештавају о предстојећим активностима. 

Крајем септембра скоро сви ученици имају обезбеђене уџбенике за српски језик и 

књижевност. 

Током септембра ради се индивидуализација са једним бројем ученика како би се са 

некима у наредном периоду радило по ИОП програму. 

Од октобра се планира држање додатне или допунске наставе преко Гугл учионице. 

                                                         

                                                     ОКТОБАР 2020. 

У претходном периоду успешно су спроведене све планиране наставне активности.  

Индивидуализација је током септембра и октобра  рађена у Бунару са учеником 

Лазаром Миленковићем 5-1, у Драгоцвету са следећим ученицима: Богдан Ђурђевић, 

Никола Матејић, Јован Дакић, Михајло Игњатовић ( 5-2), Михајло Нојић (6-2). 

Од 27.10.2020. са учеником Богданом Ђурђевићем ( одељење 5-2) ради се по 
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измењеном ИОП 2 програму, након што је утврђено да индивидуализовани рад не даје 

очекиване резултате. Од истог датума ученик борави на часовима у присуству мајке као 

асистента у раду. 

Допунска и додатна настава се редовно држе  путем Гугл учионице.  

У настави се користе дигитални уџбеници кад год то градиво или време дозвољавају. 

Писмени задаци и писмене провере знања се несметано одржавају. 

Поново је урађена анализа резултата завршеног испита из српског језика и 

књижевности у школској 2019/20. години и констатовано је да су сви ученици 

положили завршни испит, као и да су резултати у складу са њиховим оценама из 

српског језика и књижевности. 

Дечја недеља је обележена писањем састава и разним активностима под слоганом 

"Подељена срећа два пута је већа". У школама су постављене изложбе дечјих радова. 

 

    НОВЕМБАР 2020. 

Стручно веће за српски језик и књижевност је редовно држало састанке у претходном 

периоду. Анализирани су резултати рада и прилагођавање наставних садржаја 

различитим облицима извођења наставе ( класичан модел у Бунару, комбиновани модел 

у Драгоцвету) 

ИОП планови су састављени и предати психологу школе, уз сагласност родитеља. 

Ученицима који су се определили за наставу од куће редовно су слати материјали за 

рад. 

Наставни процес се ослања на наставне материјале са интернета ( Супер школа) и РТС 

часове, као и на непоредан рад са ученицима. 

Редовно се поштују све мере заштите на часовима. 

Допунска и додатна настава се шаљу као онлајн материјал због ванредне 

епидемиолошке ситуације. Сваки напредак ученика је редовно праћен и евидентиран 

кроз педагошке свеске. Констатовано је да има ученика који не улажу ни минималан 

труд да поправе оцену. 

Од 30.11.2020. одлука Министарства просвете је да се пређе на онлајн наставу. Чланови 

Стручног већа су се договорили које ће писмене провере у наредном периоду бити 

одржане, као и који начин рада ће се примењивати. Ученици 6,7, и 8. разреда упоредо 

са материјалом који ће им се слати пратиће и часове на РТС -у. За ученике 5. разреда 
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дошло је  до неслагања у броју часа и наставне јединице зато што се часови емитују 

четири пута недељно. Зато су ученици 5. разреда  упућени да прате редован план и 

програм и материјал који шаљу наставници српског језика. 

ДЕЦЕМБАР 2020. 

На састанку Стручног већа за српски језик и књижевност који је одржан онлајн у 

складу са препоруком Министарства просвете,  констатовано  је  да је настава у  првом 

полугодишту у поптпуности реализована и прилагођена моделу наставе на даљину. 

Реализован је предложени план рада у случају непосредне ратне опасности и других 

ванредних услова. Часови су држани преко различитих платформи ( Гугл учионица, 

Вибер групе, Гугл мит апликација) и у свим разредима осим у 5. поклапали су се са 

наставним јединицама на РТС -у. 

Часови за 5. разред на РТС -у емитовали су се четири пута недељно, тако да су каснили 

за нашим редовним часовима. 

Ученици су свакодневно обавештавани о наставним јединицама које су се обрађивале, 

уз редовно слање наставних материјала, углавном са портала Супер школа и других 

сличних едукативних садржаја. 

Већина ученика је активно учествовала у раду. Постоји група ученика која није 

пратила наставу, нису одговарали на поруке наставника и нису слали домаће задатке. 

Број недовољних оцена из српског језика и књижевности је : 

једна недовољна оцена у 5-2 

једна недовољна оцена у 6-1 

две недовољне оцене у 8-1 

Сви остали ученици имају позитиван успех из српског језика и књижевности. 

По упутству Министарства просвете ученицима су прво упућени предлози закључних 

оцена и остављена могућност да се јаве и поправе оцену. Није било таквих ситуација 

па су свима оцене закључене по предлогу предметних наставника. 

Директору школе је током децембра упућен захтев за уплату котизације за Републички 

зимски семинар на Филолошком факултету у Београду који ће се ове године, у складу 

са општом ситуацијом, одржати онлајн. 

Ученицима који раде по ИОП 1 или ИОП 2 програму слати су посебни материјали за 

рад и наставни садржаји на које су они делимично одговарали. 
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Пошто је дошло до промена у школском календару, друго полугодиште почиње 

18.1.2021. 

ЈАНУАР 2021. 

Због актуелне епидемиолошке ситуације састанак Стручног већа за српски језик и 

књижевност одржан је онлајн.  

Месечни планови за јануар су припремљени и прилагођени наставним јединицама на 

начин који је препоручило Министарство просвете. 

Договорено је да се настава одвија на исти начин као пре преласка на онлајн наставу. У 

Бунару се настава одвија по класичном моделу, часови су скраћени на 30 минута. У 

Драгоцвету се настава одвија по комбинованом моделу и групе А и Б се смењују на 

недељном нивоу, часови су скраћени на 30 минута. 

Обављени су сви договори и припреме за почетак наставе српског језика и 

књижевности у другом полугодишту. Исланиране су писмене провере знања у 

договору са другим предметним наставницима. Договорено је на који начин ће се 

ученици оцењивати, како ће се радити са ученицима који су на ИОП 1 или ИОП 2 

програму учења, као и са ученицима који се буду определили за онлајн наставу од 

куће. 

У Бунару сви ученици истовремено похађају наставу, тако да нема потребе за слањем 

додатних онлајн материјала. У Драгоцвету ће се, као и до сада, материјал са часа и 

додатни садржаји слати ученицима преко Вибер група или Гугл учионица. 

Уколико буду одобрена средства, планирано је да наставници српског језика и 

књижевности похађају онлајн Републички зимски семинар у Београду од 29.01. до 

31.01.2021, за шта је поднет захтев директору школе у пртеходном периоду. 

Чланови стручног већа за српски језик:  

Ана Стојановић 

Сања Бошковић 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ АКТИВА НАСТАВНИКА СТРАНИХ ЈЕЗИКА 

 

Председник стручног већа: ЈЕЛЕНА АРСИЋ АРЕЖИНА 

професор енглеског језика 

Записници са седница стручних већа, 30. 09. 2020. 
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Активност 

Дневни ред: 

1. Доношење плана рада Стручног већа наставника страних језика за школску 

2020/2021. 

2. Писање глобалних и оперативних планова као и планова додатне и допунске наставе 

за школску 2020/2021. 

3. Планирање писмених и контролних задатака и усклађивање распореда тих 

активности са осталим активима 

4. Обележавање 26. септембра - Светског дана језика 

5. Разно 

Закључак 

1. План рада Стручног већа наставника страних језика за школску 2020/2021. је 

донет и једногласно усвојен. 

2. Договорено је да се оперативни планови, планови додатне и допунске наставе 

и даље пишу месечно и наставници их могу предати месечно или за целу 

школску годину. 

3. Планови писмених и контролних задатака су усклађени са осталим активима, 

а на предлог Педагошког колегијума направљен је распоред одржавања 

планираних писмених провера који је заснован на годишњим оперативним 

плановима. Законом о основној школи и Правилником о оцењивању предвиђено 

је да ученици могу имати највише две писмене провере недељно, те су планови 

Зако и усклађени. План месечних писаних провера биће истакнут на огласној 

табли за родитеље и ученике и евидентиран у ЕС дневнику. Распоред допунске 

и додатне наставе ће такође бити истакнут на огласној табли. 

4. Ученици су обавештени о активностима које ће бити одржане поводом 26. 

септембра- дана Страних језика. 

5. У сарадњи са Стручним тимом за инклузивно образовање, договорено је да се 

прати редовно рад ученика са слабијим постигнућима или са даровитим 

ученицима. Уколико буде потребе, уз сагласност родитеља, за слабије ученике 

биће направљени ИОП планови из одређених предмета. 

Записници са седница стручних већа, 30. 10. 2020. 
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Активност 

Дневни ред : 

1. Формирање секција у зависности од интересовања ученика 

2. Усаглашавање критеријума о оцењивању 

3. Обележавање Дечје недеље по упутствима министарства просвете 

4. Разно 

Закључак 

1. Немс заинтересованих ученика за секције страних језика 

2. Оцењивање ученика је усклађено са Правилником о оцењивању 

3. Дечја недеља је обележена на тему “ Да право свако дете ужива лако”. Са ученицима 

је разговарамо о дечјим правима, објашњена им КР Конвенција о дечјим правима и 

спроведене ду активности 

4. Није било коментара под тачком “разно” 

 

Записници са седница стручних већа, 30. 11. 2020. 

 

Активност 

Дневни ред: 

1. Анализа успеха и дисциплине на крају првог класификационог периода 

2. Разно 

Закључак 

Одлуке и закључци: 

1. Већина ученика на крају првог класификационог периода има позитивне оцене из 

страних језика. Са ученицима који имају негативне оцене биће појачана допунска 

настава. 

2. На основу слабијих постигнућа до овог периода и немогућности праћења наставног 

плана и програма договорено је да се са тим ученицима ради по ИОП-у. За ученика 

Богдана Ђурђевића 5/2 су предвиђени посебни задаци имајући у виду да ученик прати 

наставу по ИОП-у 2. 

Записници са седница стручних већа, 08. 12. 2020. 

 

Активност 
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Дневни ред: 

1. Појачане активности допунске наставе због завршетка првог полугодишта 

2. Припрема ученика за школско такмичење из страних језика 

3. Активности везане за предстојеће празнике 

4. Разно 

Закључак 

Одлуке и закључци: 

1. Због постојеће епидемиолошке ситуације, овај састанак је одржан on- line. Имајући у 

виду допис Министарства просвете који је стигао у школу и којим се наставници 

обавештавају о скраћењу полугодишта због епидемије, одлучено је да се појача 

допунски рад са ученицима којима је потребно како би био остварен што бољи успех 

за кратко време. 

2. С обзиром на ситуацију, школска такмичења а тиме и припреме за иста се одлажу. 

3. У млађим разредима (I- IV) организоване су активности поводом предстојећих 

празника (Божић, Нова година): ученици праве честитке, декорације и сл. 

У старијим разредима (V-VIII) је кроз одабране текстове посвећена пажња овим 

празницима. Ови ученици су од 30.11.2020. on- line тако да је ученицима дата слобода 

да одаберу текст о празницима. 

4. Због тренутне епидемиолошке ситуације а кроз допис Министарства просвете 

представљен је измењен школски календар, којим се прво полугодиште завршава 

18.12.2020. када почиње зимски распуст који ће трајати до 17.01.2021. Први наставни 

дан и почетак другог полугодишта је 18.01.2021. 

Записници са седница стручних већа, 15. 01. 2021. 
 

Активност 

Дневни ред: 

1.Израда оперативних планова за јануар на основу дописа Министарства просвете 

2.Договор око почетка другог полугодишта 

3.Дидактичко- методичко усавршавање посетом Зимског семинара за наставнике 

страних језика 

4.Разно 

Закључак 
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Одлуке и закључци: 

1.Седница је одржана 14.01.2021. on- line и сви наставници страних језика су били 

присутни. 

На основу дописа Министарства просвете којим се почетак другог полугодишта 

реализује као почетак ове школске године, дакле по истом моделу, наставници страних 

језика су се договорили око израде оперативних планова у наредном периоду и 

поделили задужења. 

2.Све је спремно за почетак другог полугодишта имајући у виду да су оперативни 

планови спремни. Радиће се по већ усвојеном распореду часова од почетка школске 

године. 

3.Наставници нису до сада добили ниједну понуду за семинар тако да се није 

реализовала ниједна обука до сада. 

4.Није било коментара под овом тачком. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА 

МАТЕМАТИКЕ, ТИТ-а ,ФИЗИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА  

 

ЧЛАНОВИ ВЕЋА: 

 

1. Јасмина Пејковић - математика, информатика и рачунарство 

2. Звонко Гроздановић - математика, информатика и рачунарство 

3. Александар Орлић - физика 

4. Дејан Јовановић - информатика и рачунарство 

5. Владан Матејић - техника и технологија (до 25.11.2020.) 

6. Јасмина Обрадовић - техника и технологија (од 26.11.2020.) 

 

СЕПТЕМБАР 2020. 

Председник Стручног већа ове школске године је Јасмина Пејковић. 

Анализом рада у протеклој школској години утврђено је да је веће ефикасно радило. 

У школској 2020/21. години настава ће се спроводити на више начина: 
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- часови су скраћени на 30 минута 

- настава у Бунару се одвија по класичном моделу, уз присуство свих ученика од 5. до 

8. разреда 

- настава у Драгоцвету се одвија по комбинованом моделу у 5,6. и 8. разреду. Ученици 

су подељени у 2 групе и прате непосредно наставу у школи једног дана, а наредног 

дана се упућују на наставу на даљину на РТС -у и онлајн наставу преко Гугл учионице 

и Вибер групе. Групе се смењују на дневном и недељном нивоу. 

- у 7. разреду у Драгоцвету настава се одвија по класичном моделу због довољног броја 

ученика, присуствује цело одељење. 

Настава се реализује према наставним јединицама по препоруци ЗУОВ -а које прате 

наставне јединице на РТС -у. 

Направљен је план писмених задатака и писмених провера за целу школску годину. 

Током септембра ради се индивидуализација са једним бројем ученика како би се са 

некима у наредном периоду радило по ИОП програму. 

Од октобра се планира држање додатне или допунске наставе преко Гугл учионице. 

 

ОКТОБАР 2020. 

У претходном периоду настава је у Бунару извођена по класичном моделу, у 

Драгоцвету по комбинованом моделу. Успешно су спроведене све планиране наставне 

активности. За предстојећу седницу Одељењских већа већина ученика ће бити 

оцењена. 

Индивидуализација је рађена у Бунару са учеником петог разреда Лазаром 

Миленковићем, а у Драгоцвету са следећим ученицима: Богдан Ђурђевић, Никола 

Матејић, Јован Дакић, Михајло Игњатовић ( пети разред), Михајло Нојић (шести 

разред). 

Допунска и додатна настава се редовно држе путем Гугл учионице. У настави се 

користе дигитални уџбеници кад год то градиво или време дозвољавају. Писмени 

задаци и писмене провере знања се несметано одржавају. 

Урађена је анализа резултата завршеног испита из математике и физике у школској 

2019/20. години и констатовано је да су сви ученици положили завршни испит, као и да 

су резултати у складу са њиховим оценама из наведених предмета. 

НОВЕМБАР 2020. 

На почетку већа констатовано је да је дошло до промене наставника Технике и 

технологије. Уместо Владана Матејића дошла је Јасмина Обрадовић. 

На основу дописа Министарства просвете, од 30.11.2020. настава се одвија on- line. 
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Према наведеној Уредби у периоду од 30. новембра до 18. децембра 2020. године, 

ученици ће пратити часове на РТС -у и радити преко платформи са предметним 

наставницима. 

Дошло је и до измена школског календара за текућу школску годину. 

На састанку је договорено да ће се часови додатне и допунске, по потреби, и даље 

реализовати on-line по устаљеном распореду. 

Наставници су се договорили, да у складу са прописима којима се уређује оцењивање 

ученика у основном образовању и васпитању, прате и вреднују развој, напредовање и 

ангажовање ученика, односно оцењују ученике у току остваривања наставе на даљину. 

Примењиваће се различите технике за праћење резултата учења. Посебна пажња биће 

посвећена формативном учењу. 

О извођењу писмених провера биће накнадно донета одлука. 

Инсистираће се само на битним и кључним садржајима. 

Одлаже се школско такмичење из математике које је ттрербало да се одржи у петак 

04.12.2020. године. Нови датум одржавања биће дефинисан накнадно. 

Следећи састанак Стручног већа заказан је пред завршетак полугодишта. 

ДЕЦЕМБАР 2020. 

Састанак чланова Стручног већа одржан је on-line. 

Чланови Стручног већа констатовали су да је настава у потпуности реализована и 

прилагођена моделу наставе на даљину. 

Реализован је предложени план рада у случају непосредне ратне опасности и других 

ванредних услова. 

Већина ученика је активно учествовала у раду. Постоји група ученика која није 

пратила наставу, нису одговарали на поруке наставника и нису слали домаће задатке. 

По упутству Министарства просвете ученицима су прво упућени предлози закључних 

оцена и остављена могућност да се јаве и поправе оцену.  

Директору школе упутиће се захтеви за уплату котизације за зимски семинар који ће се 

ове године, у складу са општом ситуацијом, одржати on-line. 

ЈАНУАР 2021. 

Чланови Стручног већа констатовали су да је настава у поптпуности реализована и 

прилагођена моделу наставе на даљину. 
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Реализован је предложени план рада у случају непосредне ратне опасности и других 

ванредних услова. Часови су држани преко различитих платформи. Емитовани часови 

на РТС-у су се, такође, користили при раду. 

Већина ученика је активно учествовала у раду. 

По упутству Министарства просвете ученицима су прво упућени предлози закључних 

оцена и остављена могућност да се јаве и поправе оцену. 

У друом полугодишту биће "појачана" допунска настава због повећаногг броја 

јединица.  

Директору школе ће у току следеће недеље бити упућен захтев за уплату котизације за 

Републички зимски семинар наставника математике који ће се ове године, у складу са 

општом ситуацијом, одржати онлајн. 

На почетку полугодишта са директором и разредним старешинама осмог разреда биће 

договорен начин набавке збирки задатака за полагање завршног испита. 

ФЕБРУАР 2021. 

Због актуелне епидемиолошке ситуације, као и због начина досадашњег рада са 

ученицима (рад on-line, скраћени часови) договорено је да се не организују школска 

такмичења. У прилог овој одлуци иде и чињеница да није било заинтересованих 

ученика за такмичење. 

Оперативни планови се редовно праве и наставне јединице прилагођавају предлогу 

ЗУОВ-а. 

У току је набавка збирки за завршни испит. Ученици их самостално набављају. 

Уколико буду одобрена средства, планирано је да наставници математике похађају on-

line Републички зимски семинар од 20.02. до 21.02.2021. 

                                                                        

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ИСТОРИЈУ И ГЕОГРАФИЈУ 
Чланови већа: 

                                                                        Филип Петровић, наставник географије 

                                                                                  Драгана Алексић, наставник 

географије 

                                                                                  Соња Антић, наставник историје     

Септембар 

На састанку Стручног већа одржаног 30.09.2020. године у канцеларији ОШ „Бранко 

Радичевић“ у Бунару, чланови већа су дискутовали о ангажовању наставника историје 

и географије са учитељема у циљу ефикаснијег рада са ученицима V разреда. Једна од 
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тема је била и давање смерница наставницима од стране учитеља о ученицима са 

отежаним радом као и са ученицима који имају проблем са читањем и писањем. Такође 

се разговарало о плану и програму, динамици предавања и утврђивања градива. 

Наставна средства су такође заузела значајан део током седнице Стручног већа. 

Сходно актуелној ситуацији наставници су дискутовали и о изабраним моделима 

васпитно-образовног рада током школске 2020/2021. године. Непосредан рад у 

комбинацији са комбинованим моделом по групама за сада показује одличну 

функционалност. Наставници су се определили за алат Viber, преко кога наставници не 

само комуницирају са ученицима већ им шаљу сав потребан материјал, од лекција, 

преко презентација, слика, графикона, квизова, едукативних кратких филмова итд. 

Октобар 

На састанку Стручног већа одржаног 28.10.2020. године у канцеларији ОШ „Бранко 

Радичевић“ у Бунару, наставници историје и географије су сагледавали способности 

ученика V разреда ради успешнијег савладавања наставних предмета историја и 

географија. Такође се дискутовало о могућим мерама за отклањање свих могућих и 

упчених проблема. Једна од тема на Стручном већу је била и израда тематских паноа 

који ће се одрадити у школској години 2020/2021. Наставници су закључили да могу да 

искористе корелацију предмета да израде заједнички пано који ће ученицима помоћи у 

процесу учења ради пвоезивања не само наставних јединица истог предмета већ и 

наставних јединица које се реализују у оквиру наставних предмета историје и 

географије. Наставна средстава су била незаобилазна тема и на октобарској седници. 

Дискутовало се и о могућности употребе модерних технологија (наставна средства) у 

настави ради олакшаног савладавања васпитно-образовног процеса током школске 

године 2020/2021. 

Новембар 

Састанак Стручног већа наставних предмета географије и историје одржан је у 

канцеларији ОШ „Бранко Радичевић“. Главна тачка састанка је била анализа ученика у 

првом класификационом периоду. Може се рећи да одређен број ученика није испунио 

очекивања наставника док са друге стране, рад и залагање појединих ученика је знатно 

већи у односу на исти период школске 2019/2020. године. Наставници користе сва 

расположива наставна средства и додатно објашњавају ученицима важне и занимљиве 

чињенице и податке у оквиру обрађиваних наставних јединица како би ученици 

постигли што позитивније резултате на крају првог полугодишта школске 2020/2021. 

године, што је уједно и једна од тачака дневног реда на седници Стручног већа. Такође 

су наставници дискутовали о инклузивно образовном процесу и ученицима који ће 

радити по истом. Ученици који ће радити по програму ИОП-1 су Лазар Миленковић 

(V/1) и Јован Дакић (V/2). По програму ИОП-2 ради ученик Богдан Ђурђевић (V/2). 
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Децембар 

Састанак Стручног већа наставних предмета географије и историје је одржан 

16.12.2020. године. Због тренутне епидемиолошке ситуације, састанак је одржан online. 

Теме састанка су биле анализа успеха на крају првог полугодишта школске 2020/2021. 

године, избор и прирпема ученика за потенцијална такмичења током другог 

полугодишта, рад у оквиру градских актива историје и географије као и анализа 

реализације наставног плана и програма током првог полугодишта. Једна од тема 

стастанка је била и ангажовање ученика у васпитно-образовном процесу на даљину 

који је почео 30.11.2020. године. Велики проценат ученика редовно учествује и 

извршава своје обавезе од почетка васпитно-образовног процеса који се остварује 

online. Предметни наставници су са ученицима комуницирали и све потребне 

материјале (наставне јединице, презентације, едукативне видео клипове, едукативне 

квизове) како преко званичне платформе школе Google classroom (Гугл учионица) тако 

и преко одељенских Viber група. За потенцијална такмичења, ученици ће изборити 

пласман преко школских такмичења која ће се одржати јануара месеца (крај јануара, 

могућа померања у зависности од датума општинских такмичења). 

Јануар 

На online седници Стручног већа за историју и географију одржаној 13.01.2021. године, 

чланови Стручног већа су дискутовали како о припремама за друго полугодиште 

школске 2020/2021. године тако и о потенцијалном побољшању наставних средстава 

ради лакше реализације наставних тема, односно наставних јединица. Такође се 

анализирао рад са изабраним уџбеницима за 7. разред за школску 2020/2021. годину 

као и потенцијалним уџбеницима 7. и 8. разреда током школске 2021/2022. године. 

Једна од тачака дневног реда Стручног већа  је био и избор ученика за потенцијална 

такмичења и припрема потенцијалног школског такмичења. Такође се дискутовало и о 

стручном усавршавању наставника као и о набавци збирки задатака за полагање 

завршног испита из историје и географије.  

Фебруар 

Седница Стручног већа за месец фебруар одржана је 10.02.2021. године. Тачка која се 

нашла на дневном реду је била организовање школског такмичења. Због актуелне 

епидемиолошке ситуације на активима за географију дошло се до закључка да се 

општинска такмичења не одржавају за школску 2020/2021. годину. Наставници су се 

сложили да се у оквиру школе спроведу школска такмичења у одељењима у којима има 

заинтересованих ученика а да се као награда и подстрек за даљи напредак, ученику са 

највећим бројем поена додели одлична оцена. 
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ИЗВЕШТАЈ  СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА БИОЛОГИЈЕ И ХЕМИЈЕ  

 

 

 

Председник већа: Миленковић  Јелена 

Члан већа: Ристић Јагода 

 

Циљеви и задаци: 

- Популаризација биологије и хемије као природних наука  

- Осавремењивање васпитно-образовне праксе, укључивање у актуелне Пројекте у 

образовању 

- Сарадња са другим већима  и институцијама  

 

 
Садржај: 

 

СЕПТЕМБАР: 

  
1. Доношење плана рада Стручног већа наставника биологије и хемије- план сачињен и 

предат 

 

  

2. Писање оперативних месечних планова за школску 2020/2021. Годину - реализовано на 

месечном нивоу 

 

  

3. Писање и усавршавање планова за додатну и допунску наставу - реализовано 

 

  

4. Опремање и сређивање учионица - реализовано 

 

  

5. Стручна усавршавања- реализовано 

 

 ОКТОБАР: 

  

   

1. Организација и реализација допунске и додатне наставе - реализовано по распореду 

 

  

   

2. Часови активне наставе ( планирање, припрема, реализација и анализа ) - реализовано 

 

  

 

3. Обележавање Дана здраве хране - на часу биологије, са наставником биологије кроз 

пројектну наставу, учествовали су ученици петог и шестог разреда 

 

НОВЕМБАР: 

  

   

1. Обележавање месеца борбе против болести зависности - реализовано на часу додатне 

наставе 

 

 

  

2. Корекција плана наставника биологије и хемије - реализовано кроз месечне састанке 
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3. Усаглашавање око мера индивидуализације за ученике испод и изнад просека - 

реализовано кроз месечне састанке 

  

   

ДЕЦЕМБАР: 

 

  

1. Реализација допунске и додатне наставе - реализовано по распореду 

 

  

2. Припрема ученика за школско такмичење - реализовано на додатној настави   

 

 Због пандемије већина састанака је одржана online а записници са састанака 

уредно су вођени. 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА УМЕТНОСТИ 

 

НОСИОЦИ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА УМЕТНОСТИ: 

Наставник ликовне културе: Јелена Николић 

Наставник музичке културе:  Јелена Милојковић Веселиновић 

 

 

 

Реализовано у септембру:                                                                 

- сарадња са колегама,тематско планирање 

-упознавање ученика са новим моделом рада и одржавања наставе и придржавањем  

прописаних мера епидемиолошке ситуације 

-провера опремљености учионица и ученика  

-увођење петог разреда у наставу (опремљеност ученика, хигијена и поштовање  

прописаних мера услед епидемиолошке ситуације ) 

Реализовано у октобру: 

-уређивање учионица и припрема изложбе ликовних радова поводом обележавања 

Дечје  

недеље 

-сарадња са предметним наставницима у оквиру обележавања Дечје недеље  

-у оквиру изложбе на више тема поводом Дечје недеље ученици излагали у холу школе  

-pадови на конкурсима 

Реализовано у новембру: 

-рад ликовне секције на конкурсу  Железница очима деце 

-украшавање ходника на тему  Јесен 

Реализовано у децембру: 

  -Услед преласка на наставу на даљину, ученици од петог до осмог разреда су своје 

радове презентовали онлајн 

-По одлуци Министарства просвете прво полугодиште је завршено у децембру 
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-Стручно веће уметности је одржало састанак на тему успеха ученика и релизације 

плана и програма и закључено је да су планови реализовани а настава успешно 

завршена у првом полугодишту.  

-Измене планова и програма оба предмета Стручног већа услед превременог завршетка 

полугодишта су усклађене за почетак другог полугодишта.                                                                               

План и програм у измењеном режиму рада је у потпуности  реализован по упутству 

Министарста просвете. 

 

НОСИОЦИ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА УМЕТНОСТИ: 

Наставник ликовне културе: Јелена Николић 

Наставник музичке културе:  Јелена Милојковић Веселиновић 

 

 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 

НОСИОЦИ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА: 

Ивана Јевтић 

Иван Крстић 

СЕПТЕМБАР 

Записник са седнице одржане 11.09.2020.године. 

 Избор председника Стручног већа 

 Анализа рада Стручног већа у протеклој школској години 

 План и програм рада за школску 2020/21 годину, као и одржавање школских такмичења 

 Планирано извођење наставе због актуелне епидемиолошке ситуације 

 Набавка реквизита за школску 2020/2021 годину 

 Утврђивање критеријума оцењивања у складу са стандардима 

 Разно 

 

Одлуке и закључци 

 

 Стручно веће наставника физичког и здравственог васпитања чине два члана: Иван 

Крстић и Ивана Јевтић. За председника Стручног већа ове године је изабрана Ивана Јевтић. 

 Анализом рада у претходној школској години утврђено је да је веће радило ефикасно и 

пре и након увођења ванредног стања, као и да је успешно спроведено и остварено планирано 

градиво, које је прилагођено новонасталој ситуацији, кроз наставу на даљину. 

 У шкоској 2020/21. Години, одлуком Педагошког колегијума, настава физичког и 

здравственог васпитања одвијаће се на следећи начин: 

 -непосредан рад са ученицима, један час недељно 

 -настава на даљину, два часа недељно (viber, google classroom) 

 -часови су скраћени и трају 30 минута 

У Бунару се настава одвија по класичном моделу, уз присуство свих ученика од 5. до 8. 

разреда, док се настава у Драгоцвету одвија по комбинованом моделу за 5. 6. и 8. разред, где су 

ученици подељени у две групе. Групе се смењују на дневном и недељном нивоу. У 7. разреду 
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се настава одвија по класичном моделу, због мањег бројчаног стања, уз присуство свих 

ученика. 

 Што се школских такмичења тиче за ову шкоску годину, поступаће се по 

инструкцијама надлежних. 

 Договорено је да се током боравка у школи строго поштују мере заштите, обавезно 

дезинфиковање руку и обуће, као и ношење маски у школи. 

 Направљен је попис постојећих реквизита и донета је одлука да се у овој години не 

врши набавка нових до даљњег. 

 Оцењивање ученика је у складу са Правилником о оцењивању. 

 Следећи састанак је заказан за крај октобра, а по потреби и раније. 

 

ОКТОБАР 

Записник са седнице одржане 29.10.2020.године. 

 Анализа рада Стручног већа наставника физичког и здравственог васпитања 

 Општинско такмичење у стрељаштву 

 Општинско такмичење у стоном тенису 

 

Одлуке и закључци 

 

 Наставници физичког и здравственог васпитања успешно спроводе све активности, 

како у школи тако и када је у питању настава на даљину. Што се наставе на даљину тиче, 

добијамо повратне информације од ученика који нас извештавају о свом раду и напретку у 

истом. 

 На општинском такмичењу у стрељаштву, које је одржано у петак 09.10.2020.године, 

ОШ „Бранко Радичевић“ није имала свог представника. 

 На општинском такмичењу у стоном тенису које је одржано 19.10.2020. године нисмо 

имали представника због здравственог стања (болести) ученика, који је био изабран да 

представља школу на овом такмичењу. 

 Наредни састанак тима Стручног већа заказан је за крај новембра, а по потреби и 

раније. 

 

НОВЕМБАР 

Записник са седнице одржане 30.11.2020.године. 

 Анализа успеха ученика на крају првог класификационог периода 

 Припрема ученика за школска такмичења 

 Критеријум оцењивања 

 Разно 

 

Одлуке и закључци 

 

 Због тренутне епидемиоошке ситуације и пооштравање мера, састанак је одржан „on 

line“ путем вибер-а. 
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 На основу дописа Министарства просвете, од 30.11.2020. године настава ће се одвијати 

на даљину. У периоду од 30. новембра до 18. децембра 2020. године, ученици ће пратити 

часове на РТС-у и радити преко платформи са предметним наставницима. Представљен је и 

измењени школски календар, којим се прво полугодиште завршава 18.12.2020.године, када 

почиње зимски распуст који ће трајати до 17.01.2021.године. Први наставни дан и почетак 

другог полугодишта је 18.01.2021.године. 

 Анализом успеха ученика на крају првог касификационог периода утврђено је да сви 

ученици имају позитиван успех што се предмета физичког и здравственог васпитања тиче. 

 Због погоршања епидемиолошке ситуације, такмичења из предмета физичког и 

здравственог васпитања се не организују у овом периоду. 

 Договорено је да за оне ученике који немају техничких могућности да прате наставу на 

даљину, да се обезбеди штампани материјал. 

 У овом периоду се посебна пажња посвећује формативном оцењивању ученика. 

 Договор око наставе на даљину и прилагођавање наставних јединица насталој 

ситуацији. 

 

ЈАНУАР 

Записник са седнице одржане 14.01.2021.године. 

 Припрема и писање месечних оперативних планова за јануар 

 Припрема за почетак другог полугодишта 

 Договор око обучавања клизања и скијања ученика 

 Разно 

Одлуке и закључци 

 

 Састанак Стручног већа за физичко и здравствено васпитање одржан је онлајн због 

актуелне епидемиолошке ситуације. Састанку су присуствовали чланови: Иван Крстић и Ивана 

Јевтић. 

 Месечни планови за јануар су припремљени и прилагођени наставним јединицама на 

начин на који је препоручило Министарство просвете. Настава се одвија на исти на исти начин 

као и пре одласка на онлајн наставу. У Бунару се настава одвија по класичном моделу, часови 

трају 30 минута. У Драгоцвету се настава одвија по комбинованом моделу, где се груа А и Б 

смењују на недељном нивоу, сем у седмом разреду који ради исто по класичном моделу, 

часови су такође скраћени на 30 минута. 

 Обављени су сви договори и припреме за почетак наставе физичког и здравственог 

васпитања у другом полугодишту. У Драгоцвету ће се, као и до сада, материјал са часа и 

додатни садржаји слати ученицима преко Вибер група или Гугл учионица, док у Бунару сви 

ученици истовремено похађају наставу, тако да нема потребе за слањем додатних онлајн 

материјала. 

 У сарадњи са Јагодинским спортским савезом, који организује бесплатни превоз за 

ученике, наставници физичког и здравственог васпитања водиће ученике на Градско 

клизалиште и Градско скијалиште, како би прошли обуку клизања и скијања. Наравно уз 

поштовање свих епидемиолошких мера. 

 Наредни састанак Стручног већа биће одржан у фебруару, а по потреби и раније. 

 

Подносилац извештаја:наставник физичке културе,Ивана Јевтић 
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6.5. ИЗВЕШТАЈ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

 

Чланови Педагошког колегијума: 

 

Слободан Кнежевић - директор школе 

Радмила Грујичић - стручни сарадник 

Ана Костадиновић - веће учитеља 

Ана Стојановић - веће наставника српског језика 

Звонко Гроздановић - веће наставника математике  

Јелена Арсић Арежина - веће страних језика 

Соња Антић- веће наставника историје и географије 

Јелена Миленковић - веће наставника биологије и хемије 

Јелена Николић- веће уметности 

Ивана Јевтић - веће наставника физичког васпитања 

 

 Састанци Педагошког колегијума одржавани су према устаљеној динамици. 

Чланови Педагошког колегијума састали су се дискутовали су о: 

 

Септембар 

 Набавка материјала, наставних средстава и опреме у школској години, 

 Унапређивање наставе (обуке, семинари, стручна литература ...) 

 Активности у вези са почетком школске године, размена нових информација 

 Снабдевеност уџбеницима у школи 

 Осигурање ученика 

 Текућа питања. 

Новембар 

 Реализација часова у првом тромесечју и број слабих оцена по предметима 

 Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 1. класификационог периода са 

посебним освртом на први и пети разред 

 Организација допунске и додатне наставе 

 Предузимање мера за поправљање успеха у наредном класификационом 

периоду 

 Текућа питања. 

Јануар 

 Оперативни план рада ОШ ,,Бранко Радичевић“ Бунар за друго полугодиште од 

18.1.2021. у условима пандемије COVID - 19 

 Распоред часова за сва одељења 

  О сваком састанку, као у о донетим одлукама, предлозима, коментарима чланова 

постоји уредна евиденција у свесци са записницима са сваког од састанака. Последњи 

састанак је одржан online. 
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6.6.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 

15.09.2020. 

Састанку Школског одбора су присуствовали следећи чланови: 

Весна Васић- заменик председника Школског одбора 

Ђорђе Миленковић-члан 

Иван Крстић- члан 

Јелена Јовановић- члан 

Слободан Кнежевић- директор школе 

Гордана Симић- секретар школе. 

На седници су донете следеће одлуке: 

-усвојен је записник са претходне седнице Школског одбора 

-разматран је и усвојен извештај о остваривању Развојног плана школе за школску 

2019/ 2020. 

-разматран је и усвојен извештај о извођењу екскурзије за 2019/ 2020. 

-разматран је и усвојен извештај о остваривању плана стручног усавршавања за 

школску 2019/ 2020. 

-разматран и усвојен Полугодишњи извештај о реализацији Годишњег плана рада 

школе за 2019/ 2020. за период фебруар- август 2020. 

-усвојен Полугодишњи извештај о раду директора школе за 2019/ 2020. за период 2019/ 

2020. за период фебруар- август 2020. 

-разматран и усвојен је Годишњи план рада школе за 2020/ 2021. 

-чланови Школског одбора су упознати са Правилником о посебном програму 

образовања и васпитања 

-размотрене су и усвојене измене и допуне Школског програма 

-усвојен је Правилник о набавкама 

-усвојене су измене и допуне Пословника о раду Школског одбора 

-усвојена су Документа о вредновању сталног стручног усавршавања наставника и 

стручних сарадника у ОШ“Бранко Радичевић“ у Бунару 

-дата је сагласност на измене и допуне Правилника о систематизацији послова и 

радних задатака 

-усвојен је Ребаланс финансијског плана школе за 2020. 

-усвојене су измене Плана набавки за 2020. 
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-усвојен је предлог финансијског плана за 2021. 

-изабрани су чланови школских тимова- представника јединице локалне самоуправе, 

односно стручњака за поједина питања 

-именовање чланова стручног актива за развојно планирање 

-обавештење о осигурању ученика, Црвеном крсту и ђачком динару 

-обавештење о снабдевању ужином у школској 2020/ 2021. 

-организација екскурзије у школској 2020/ 2021. 

02.11.2020. 

Због епидемиолошке ситуације овај састанак је одржан телефонским путем. Позвани 

су следећи чланови Школског одбора: 

1. Горан Миленковић 

2. Гордана Недељковић 

3. Јелена Јовановић (лично присутна) 

4. Марија Маринковић 

5. Весна Васић (лично присутна) 

6. Слободан Кнежевић (лично присутан) 

На састанку су усвојене следеће одлуке: 

-Размотрене су и усвојене измене и допуне Правилника о раду. На основу дописа 

послатог од стране локалне самоуправе а у вези са исплатом солидарне помоћи 

помоћним радницима за ублажавање последица других ванредних догађаја, 

чланови Школског одбора су обавештени о истом и упитани да ли се слажу да се 

исплати солидарна помоћ. Сви чланови су се изјаснили да су сагласни са 

предлогом. 

6.7.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ПСИХОЛОГА 

 

За период од  септембра до фебруара 

 

У оквиру четрдесеточасовне радне недеље законом  су предвиђене 

активности школског психолога, ове активности се по природи  често преплићу и 

током једног радног дана има више различитих области у којима се активности 

реализују. Реализација испланираних активности реализована је у складу са општом 

ситуацијом због пандемије Covid 19 која је у битној мери променила начин 

реализације плана и програма свих запослених у школама и тражила од свих нас да 

своје активности приолагодимо датим околностима. Од почетка године кренули смо 

по редовном плану у школу  али уз предузете заштитне мере касније смо током 

полугодишта прешли на делимично он лине наставу тако што су млађи наставили да 

редовно долазе у школу а старији су пратили он лине наставу од куће. У таквим 
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околностима је завршено прво полугодиште које је и промењено , односно календар 

активности је измењен због пандемије.Током овог полугодишта, а у складу са 

школским развојним планом и програмом рада школе, реалзиација је остварена кроз  

праћење часова редовне наставе. О посети ових часова се  води евиденција. Сваки 

наставник на крају часа добија сажет преглед и мишљење о посећеном часу са 

сугестијама које психолог предлаже у даљем раду како би се унапредила настава. 

Часове сам обилазила док су наставници редовно имали наставу а касније сам од њих 

добијала информацију да је регуларан ток реалзације наставе.  

У другом делу полугодишта када су само млађи разреди ишли у школу 

обилазила сам разреде и посебно пратила рад ученика по иопу.  Са некима од њих сам 

и сама радила. 

Што се тиче саветодавних  сусрета, како са ученицима школе тако и са 

родитељима ученика током полугодишта знатно је измењен режим.  Са ученицима сам 

обављала разговоре уз поштовање прописаних мера у самој школи или мојој 

канцеларији док сам родитеље примала ван зграде школе. Углавном су разлог 

разговора били побољшање успеха и дисциплине у разреду.  

Током целог полугодишта и тимови су радили по измењеном режиму, углавном 

смо имали контакте преко вибера да се не би окупљали.  

Посебно сам координирала рад тимова: тим за превенцију злостављања и 

занемаривања деце, тим за инклузивно образовање, припрема ученика за прелазак на 

иоп2 за два ученика петог разреда. 

Током овог полугодишта разговарала сам на тему  профеисоналне орјентације 

са ученицима седмог и осмог разреда у Бунару и Драгоцвету и упутила их на тестове 

везане за проф. орјентацију.   

Од значајмних тема разговарала сам са уелницима и на тему –како учимо 

различите предмете, организација и начини учења различитог градива., неагресивна 

комуникација., асертивна комуникација., како решеавамо конфликте. У осмом разреду 

имали смо и разговор на тему болест зависности – алкохолизам.  

Током првог полугодишта нисмо имали случајеве појачаног васпитно 

образовног рада .  

 

Психолог школе:Радмила Грујичић 
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7.ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАДА СТРУЧНИХ АКТИВА 
 

 

7.1.ИЗВЕШТАЈ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

 

Радио је у  у саставу : 

 
Радмила Грујичић-руководилац 

чланови:Соња Антић 

Јасмина Пејковић 

Данијела Петковић 

Весна Софронијевић 

 

 
Као најзначајније измене у школском програму у овом полугодишту  су биле 

измене у трећем и седмом разрду по питању плана ипрограма рада као и у погледу 

адаптације на рад у условима ковида и прелазак на он лине наставу. 

Школску 2020-2021. годину смо кренули , по савету Министраства просвете по 

редовном програму да би касније  прешли у старијим разредима на он лине а у млађим 

је настава текла редовно, због мањег броја деце. Једино је један разред у Драгоцвету 

ишао у две групе и то 3 и 4/2 разред,  као и у Шуљковцу 2 и 4 разред.  У предметној 

настави ове школске године било је измена школског програма у настави свих 

предмета за  7.  и 3. разред . У  трећем разреду пормењени су називи  предмета и додат 

је нов предмет-  физичко се зове физичко и здравствено васпитање и додат је нов 

предмет- пројектна настава као обавезан предмет.  Због пандемије ковида договор је да 

за све предмете постоји јединствени план на нивоу Републике Србије  - по коме раде 

све школе у Србији.   Активности које се тичу културних активности школе , програм 

слободних активности ученика, програм школског спорта и спортских активности 

значајно је измењен и проилагођен новонасталим условима .  

Због превентивних мера поштовали смо све задате обевезе превенције  те смо 

родитеље и трећа , незапослена лица, примали у школском дворишту без да улазе у 

прострије школске зграде.  

  

7.2.ИЗВЕШТАЈ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

Стручни актив за развојно планирање чине: представници наставника и 

стручних сарадника, представници јединица локалне самоуправе и представници 

Савета родитеља. Стручни актив именује Школски одбор коме и одговара за свој рад.  
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   Задаци чланова стручног актива су: предлагање развојног плана школе, 

праћење реализације истог и предлагање нових и бољих критеријума за вредовање 

планираних активности. 

 

ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ СУ: 

руковод.Слободан Кнежевић 

чланови:Радмила Грујичић 

Гордана Симић 

Јасмина Пејковић 

Весна Софронијевић 

Александар Орлић 

Соња Антић 

Ана Костадиновић 

Милица Јовановић,Учен.парл.8.р 

Јелена Јовановић– родитељ 

 

  

  У вези прве тачке,   школски програм и годишњи план рада ово прво полугодиште  

2020-2021 године карактерише налог и упутство  Министраства просвете да сви 

имамо усаглашене  и јединствене планове по којима се ради под условим апандемије 

Ковида 19.  

 Што се тиче области настава и учење , и ова област је у првом полугодишту 

подређена вандредним условима рада у посебним условима. Посебно се ово односи на 

старије разреде који су радили делимично измењено , јер су часови трајали пола сата , 

једно време је настава одржавана он лине , као и праћењем наставе преко ртс док су 

млађи све време ишли   у школу и радили једино по скраћеном режиму, где су чсови 

трајали тридесет минута.  

 Што се тиче квалитативне анализе успешности ученика, приметно је опадање 

квалитета успешности ученика  јер наставници углавном пријављују слабију 

мотивисаност  код  ученика, посебно у старијим разредима, слабију контролу од стране 

родитеља те су активности ученика сведене на њихов лични ентузијазам . Критеријуми 

оцењивања су операционализовани кроз јасне инструкције  неопходног нивоа знања за 

одређену оцену као што су и на известан начин снижени критеријуми .  Све посете 

инстутуцијама, тематски часови, размене и међусобне посете  као и  културне 

манифестације су отказане или одржане без присуства деце ( школска слава Свети 

Сава) у складу са предлозима Кризног штаба.   

Што се тиче области подршка ученицима  највећи степен подршке ученицима пружан 

је контунирано кроз он лине подршку  као и кроз сведене захтеве који се од њих 

очекују.   

Такође,  током целе године континуирано је праћење релазације плана ученика који 

раде по иопу. Наставнции су благовремено достављали психологу своје планове као и 

евлалуације постигнутог. Психолог је у више наврата обилазила часове и пратила рад 

ових ученика, а такође је током целе године  имала сарадњу са другим институцијама   
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( центар за соц., општина - одсек друштвене делатности, интерресорна комисија ) које 

су укључене у реализацију ових планова.   

У овом полугодишту психолог школе је ускладила  с ановим правилником Мере 

превеције насиља у нашој школи са јасним опративним планом свих активности и 

актера школе. Такође дефинисала је јасан протокол праћења који је у складу са новим 

правилником превеције насиља. Што је школски одбор на својој редовној седици 

прихватио.   

 

 

 

8.ИЗВЕШТАЈИ ТИМОВА ЗА ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ ОБРАЗОВНО- 

ВАСПИТНОГ РАДА 
 

 

 

8.1.ИЗВЕШТАЈ ТИМА 

ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ,НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

Тим је радио у следећем саставу: 

 

 
Слободан Кнежевић- руководилац 

Радмила Грујичић,психолог 

Гордана Симић,секретар 

Снежана Николић,наст.разр.наст. 

Ана Стојановић,наст.српског.ј.и књ. 

Јелена Јовановић,предст.родитеља 

Горан Миленковић,предст.лок.сам. 

Михајло Ђурђевић ,Учен.парл.8.р. 

 

    

Током овог првог полугодишта школске 2020/2021. психолог је у свим 

разредима школе у Бунару одржала по неколико часова на којима је причала са 

ученицима о значају безбедности деце у условима пандемије Covid-19 . Разговарали 

смо о томе колико су мере заштите важне,  какав став имају њихови родитељи и 

колико је важно да поштујемо мере док смо у школи. За потребе школе психолог је 

одштампала илустације које објашњавају поступања у околностима у којима смо.  

Психолог је обавила, током овог полугодишта, неколико разговора са родитељима 

неких наших ученика како због нередовних долазака у школу као и неблаговремено 

правдање изостанака, тако и  због значајне хигијенске запуштености ученика како у 

изгледу тако и по питању школског прибора. Потребу за разговором изразили су 

одељенске старешине као и предметни наставници. О овоме је обавештен и директор 
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школе који је изразио спремност да се помогне овим породицама.   Родитељима је 

речено да је школа спремна да помогне, што се тиче школског прибора као и 

средства за хигијену, само је неопходно да они искажу потребу да им се помогне и да 

прихвате помоћ.     

Сви ови разговори су евидентирани.   

 

 

 

8.2 ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

 

Састав тима:  

Весна Васић,наст.р.н.руководилац 

Катица Илић,наст.разр.н.чланови 

Весна Савић, предст.родитеља 

Слађана Суботић, предст.лок.сам. 

Станислава Маслар, Учен. парл.8.р. 

 

 

СЕПТЕМБАР 2020. 

Дневни ред: 

1. Избор председника и заменика тима за професинални развој 

2. Разно 

Одлуке и закључци: 

1. За председника тима је једногласно изабрана Весна Васић, која је за заменика 

предложила Катицу Илић што је једногласно усвојено. 

2. Дискутовано је о даљем раду имајући у виду епидемиолошку ситуацију, тако да 

је договорено да се не праве дугорочни планови. 

*Усвојен је план рада тима. 

 

 

         ОКТОБАР 2020. 

         Дневни ред: 

1. Имплементација програма ПО 

2. Подршка у имплементацији програма ПО 

Одлуке и закључци: 

1. Договорено је да се почетак програма реализује кроз радионице које ће бити 

одрађене у наредном периоду на тему „Самоспознаја“. 
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2. Подршка радионицама биће психолог школе који је већ обавио разговор са 

ученицима 7. и 8. разреда о томе колико сматрају да су спремни за средњу 

школу; чиме се баве њихови родитељи и да ли су у могућности да их школују. 

 Одељењске старешине ће на ЧОС-у обавити разговор са ученицима о томе 

колико познају себе и колико су свесни својих способности. 

 Након свих обављених активности резултати ће се сублимирати како би тим 

наставио рад у правом смеру. 

 

НОВЕМБАР 2020. 

Дневни ред: 

1. Имплементација програма ПО (радионице на тему „Самоспознаја“) 

2. Разно 

Одлуке и закључци: 

1. На састанку тима је договорено да се у наредном периоду настави са 

радионицама на тему „Самоспознаја“. Ученици ће бити упућени на сајт 

„Водич за основце“ где постоје тестови које могу да ураде за професионалну 

оријентацију како би лакше изабрали будуће занимање. 

( www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs- upitnik- po.php) 

 Ученици који су заинтересовани да ураде тест а немају могућности код куће, 

могу да ураде тест у школи, у кабинету за информатику. 

2. Под овом тачком није било коментара. 

 

ДЕЦЕМБАР 2020. 

Дневни ред: 

1. Имплементација програма ПО (радионице на тему „Информисање о 

занимањима) 

2. Подршка у имплементирању програма ПО (сарадња са водитељем- ментором) 

Одлуке и закључци: 

1. Ученици су, већ по договору, пратили сајт „Водич за основце“ и радили тест 

за професионалну оријентацију. Кроз разговор са њима, уз сарадњу са 

психологом школе, дошло се на идеју да је добро спровести анкету кроз коју 

бисмо сазнали више о интересовањима наших ученика и могућностима 

њихових родитеља, имајући у виду средину у којој живе. 

2. Тим поводом је тим за професионални развој уз помоћ психолога школе, која 

је помогла у састављању питања, спровео анкету за ученике. 

 Анкетом су обухваћени ученици 8. разреда. На следећем састанку тим ће 

анализирати резултате анкете. 

 

 

 

http://www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs-/
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8.3. ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

 

Стручни тим у редовном саставу : 

 

 

 

 

 

 

 

Током првог полугодишта стручни тим за инклузивно образовање у саставу: 

Радмила Грујичић – психолог и координатор иоп тимова , Јамсина Пејковић, Ана 

Стојановић, Снежана Николић састајали  су се током овог полугодишта  како би 

разматрали захтеве и предлоге за  покретање  ИОП-1 као и  ИОП-2 за ученике наше 

школе .  Прво полугодиште је кренуло са индивидуализацијом  реодвне настве и даљим 

праћењем рада ученика. У зависности од њиховоих постигнућа мењао се и приступ 

рада са овим ученицима. Значајно су изменили начин рада и околности рада под 

пандемијом те смо током године прилагођавали начине рада у зависноти од доступних 

средстава и могићности самих ученика.  Прво полугодиште те по иоп-ма ради 

неколико ученика, неки од њих по први пут а неки су наставили на овај начин као пто 

су и прошле школске године радили . Ученици са којима смо радили по иопу су : Петар 

Филиповић 4/2 ИОП-1.,  Лазар Миленковић ученик 5/1 разреда  ИОП 1 и ИОП 2  ., 

Богдан Ђурђевић 5/2 ИОП-1 и ИОП 2 , Михајло Нојић 6/2  по ИОП- 1 , Јован  Дакић 

5/2 ИОП 1. 

За ученика Богдана Ђурђевића смо, због агресивнијег понашања према 

друговима у школи, укључили мајку као персоналног асистента , и то у договору са 

просветним саветником надлежне школске управе .  Током полугодисшта имали смо и 

порблема у сарадњи са родитељима који се  нису благовремено и редовно одазивали на 

позиве наставника или психолога али смо и то до некле решили.   

 

 

 

Радмила Грујичић,псих.руководилац 

Јасмина Пејковић,наст.мат. 

Снежана Дацић, наст.разр.наст. 

Милена Петровић, предст.родитеља 

Гордана Недељковић, пред.лок.сам. 

Марија Марковић, Учен. парл.7.р. 

Радмила Грујичић,псих.руководилац 
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8.4.ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ НАРКОМАНИЈЕ У ШКОЛИ 

 

Чланови Тима за здравствену превенцију су: 

 
Тања Крстић,наст.р.н.- руководилац 

Владан Матејић,наст.тех.и т.-чланови 

Ивана Јевтић,наст.физ.васп. 

Александар Јевтић, предст.родитеља 

Миладин Петковић, предст.лок.сам. 

Вук Ристић, Учен.парл.7.р. 

 

                Током првог полугодишта план за превенцију наркоманије у школи је 

реализован на часовима одељењског старешине, на часовима грађанског васпитања у 

нижим и вишим разредима  и кроз саветодавни рад психолога са ученицима и 

родитељима.  

                  

 

 

 

 

8.5.ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

 

Чланови тима 
Мирјана Милетић,наст.р.н.- руковод. 

Катица Илић,наст.разр.н.- чланови 

Јелена Арсић Арежина,наст.енгл.ј. 

Филип Петровић ,наст.геогр. 

Ранка Јевтић, предст.родитеља 

Миладин Петковић,предст.лок.сам. 

Милица Јовановић,Учен. парл.8.р. 

 

 

Подносилац извештаја 

                                                                       Мирјана Милетић 

                                     

Кључна област –ЕТОС 

Подручја вредности- Углед и промоција школе 

-Организација рада 

ПЛАН –Септембар 

Избор теме и израда плана за 2020/2021. 

ТИМ се састао 28.09 2020.уз присуство свих чланова изабрао тему за нову школску 

годину под називом  ЕТОС. Етос је термин који се односи на општу атмосферу која 

влада у школи.Заједнички смо направили план по месецима .Наш ТИМ  ће се бавити 

прикупљањем информација свих одељења заједно са подручним пошто је велика 

разуђеност школе. 
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ОКТОБАР-30.10.2020. 

-Организација рада 

-Предмети-наставници 

-Календар васпитно-образовног рада 

-Школски тимови 

-Дан отворених врата-Разредно старешинство 

-Конвенција о правима детета 

-Извештаји о реализацији Дечје недеље 

-Ђачка ужина 

-Распоред школског звона 

Састанку су присуствовали сви чланови. Разговарали смо о организацији рада уз 

поштовање свих правила социјалне дистанце .Разредне старешине су по одељењима 

још у септембру  направили радну атмосферу  и правила се поштују  од првог до трећег 

разреда ученици нису подељени у групе, сви остали раде у две групе.У школи постоје 

и други тимови који међусобно сарађују. 

Дечја недеља је у октобру носила назив ПОДЕЉЕНА СРЕЋА ДВА ПУТА ЈЕ ВЕЋА –

спроведена је за све ученике 

Све функционише у школи по распореду уз скраћене часове у трајању од 30 минута. 

НОВЕМБАР 

-Ђачки кутак 

-Дан заштите животне средине 

-Ученички парламент 

-Међународни дан толеранције 

13.11.2020. одржан је онлајн- састанак због ситуације COVID – 19 

За дискусију поводом прве  тачке јавила се ученица из Ђачког парламента Милица 

Јовановић која је потврдила да је лепо што постоји Ђачки кутак (Пано-огласна табла) 

Друга тачка- Дан заштите животне средине у Свету се обележава 5. јуна тако да од 

септембра са почетком школе до краја јуна направимо заједнички пано свих одељења у 

школи где могу учествовати сви разреди .у новембру је Међународни дан толеранције 
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и ученици  Ђачког парламента су потврдили да у школском дворишту постоји 

поштовање,толеранција и старији разреди воде рачуна о ученицима нижих разреда. 

ДЕЦЕМБАР 

-Професионална оријентација 

-Зимски сусрети 

Састанак је одржан на даљину и чланова су се једногласно сложили да ове теме 

пребацимо за касније због распуста који је Министарство просвете најавило од 

18.12.2020. 

 

 

 

 

8.6.ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ 

 

Тим је радио у следећом саставу: 

 

Слободан Кнежевић– руководилац 

Радмила Грујичић – психолог 

Ана Стојановић, наст.српског.ј.и књ. 

Звонко Гроздановић,наст.мат. 

Саша Марковић,предст. родитеља 

Горан Миленковић,предст.лок.сам. 

Вук Ристић, Учен. Парл.7.р. 

 

 

 

Због актуелне епидемиолошке ситуације и скраћивања трајања првог полугодишта, у 

овом периоду су одржана само два састанка Тима за обезбеђивање квалитета и развој 

установе. 

                                         ПРВИ  САСТАНАК ТИМА одржан је 21.8.2020. у Бунару 

Овај састанак је посебно важан јер је на њему донета одлука о облицима 

одржавања наставе у текућој школској години.  

Састанку су присуствовали сви чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развоја 

установе. Председавао је Слободан Кнежевић, директор школе. Записник је водила 

Ана Стојановић, запослена у школи. У сарадњи са Стручним већима и Педагошким 

колегијумом школе договорено је да ће ученици од 1. до 4. разреда имати 4 часа дневно 

по 30 минута, а да ће ученици од 5. до 8. имати највише 5 часова у истом трајању. Сви 

остали часови неће бити непосредан рад са децом, већ ће бити држани онлајн. У школи 

ће се обавезно поштовати епидемиолошке мере и препоруке надлежног министарства. 



Полугодишњи извештај о реализацији Школског програма и Годишњег плана рада школе                                                                                                          

ОШ“Бранко Радичевић“, Бунар                                             за школску 2020/21.годину 

 

76 
 

Пружена је могућност родитељима кроз анкету да се изјасне за наставу на даљину или 

за долазак ученика у школу уз поштовање мера. Облици рада у школи су следећи: због 

броја ученика настава у Шуљковцу се одвија у две групе у 2. и 4. разреду, као и у 3. и 

4. разреду у Драгоцвету. У Бунару се у старијим разредима настава одвија по 

класичном моделу, а у Драгоцвету по комбинованом моделу.  

 

                 ДРУГИ   САСТАНАК ТИМА ОДРЖАН ЈЕ  1.12.2021. У БУНАРУ 

Састанку су присуствовали сви чланови Тима за обезбеђивање квалитета и развоја 

установе. Председавао је Слободан Кнежевић, директор школе. Записник је водила 

Ана Стојановић, запослена у школи. На другом   састанку су донете следеће мере и 

одлуке: прегледани су извештаји Педагошког колегијума, стручних већа школе, тимова 

и актива. Констатовано је да се наставни план и програм спроводе по препоруци 

Министарства просвете. Број болесних ученика се редовно прати и евидентира.  Од 

30.11.2020. спроводи се настава на даљину. Завршетак првог полугодишта планиран је 

за 18.1.2021,  а наредни састанак Тима за фебруар 2021.  

 

 

 

 

8.7.ИЗВЕШТАЈ РАДА ТИМА ЗА МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ И                

ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

 

   ЗА ПЕРИОД СЕПТЕМБАР 2019 – ФЕБРУАР 2020. 

На првом састанку Тима донет је  план рада Тима  .           

   Чланови тима су: 

Слободан Кнежевић– руководилац 

Радмила Грујичић,псих. 

Сања Бошковић, наст.српског.ј.и књ. 

Соња Антић,наст.историје 

Михајло Ђурђевић, Учен. парл.8.р. 

Виолета Савић,предст. родитеља 

Горан Миленковић, пр.лок.сам. 

 

На седници Наставничког већа 20.2.2019. формиран је Тим за међупредметне 

компетенције и предузетништво. План рада Тима додат је као анекс Годишњем 

програму рада школе и озваничен на састанку Школског одбора.  

               Чланови тима су: 

1. Слободан Кнежевић, директор школе 

2. Радмила Грујичић, психолог и стручни сарадник 

3. Соња Антић, професор историје 

4. Сања Бошковић, професор српског језика 

5. Јелена Јовановић, представник Савета родитеља 
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6. Горан Миладиновић, представник локалне самоуправе 

 

 

Састанцима председава директор школе Слободан Кнежевић, Записник води 

Сања Бошковић 

СЕПТЕМБАР 2020. 

- Направљена анализа и извештај о раду  досадашњих активности и он се 

налази у Годишњем плану рада школе 

- Направљен и усаглашен план активности за текући школску годину. 

ДЕЦЕМБАР 2020.  

- Дана 14.3. 2020. обележен је Дан школе комбинацијом пројектних 

активности и спортских такмичења. Ученици 5-8. разреда у Бунару и 

Драгоцвету били су носиоци активности, као и ученици подричних одељења.   

- Пројеткне активности и тематски дани реализовани су у разредној настави 

на следеће теме: 

- Школски биоскоп поново ради 

- Завичају, мили крају 

- Празници 

- Рециклажа 

- Дигитални свет; Дигитални уређаји 

Тематски дани: 

-     Осташе нам после Вука лепа слова и азбука 

-     Лик и дело Светог Сава 

 

Пројектне активности су реализоване онлајн у нижим разредима због ситуације 

са коронавирусом. 

- Дана 30.11..2020. је уцениди од 5-8. раздеда прешли су на онлајн наставу 

због шитења пандемије вируса корона и настава је организована на даљину. 

У реалузацији онлајн наставе, ученици и наставници су користили различите 

web алате ( платформе за учење, вибер групе, мејлове ). На тај начин су и 

ученици и наставници, практично, усавршавали своја теоријска знања из 

информатике и развијали своје дигиталне компетенције. Развијали смо  

тимски рад и савестан однос према друштву, а  наставници и ученици су 

међусобно пружали подршку једни другима јер смо се сви по први пут 

нашли у новонасталој ситуацији. 

- Састанак је држан онлајн. 

 

ФЕБРУАР 2021. 

На овом сатанку је урађен извештај за претходни период и направљен договор 

за даљи рад. 
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8.8.ТИМ ЗА ПРОЈЕКТЕ И ПРОЈЕКТНУ НАСТАВУ 

 

Чланови тима: 
Данијела Петковић,наст.р.н.- руковод. 

Ана Костадиновић, наст.р.н.-чланови 

Снежана Николић, наст.раз.наст. 

Милица Ђорђевић, предст. родитеља 

Слађана Суботић, предст.лок.сам. 

Станислава Маслар, Учен.парл.8.р. 

 
 

Тим за пројекте и пројектну наставу имао је три састанка. 

На првом састанку одржаном на почетку школске године формиран је Тим, односно 

састали су се сви чланови Тима и изабрани су представник Тима и његов заменик. 

На другом састанку одржаном на крају првог класификационог периода је констатовао 

да се пројектна настава реализује по предвиђеном плану и програму. На том састанку 

су и обавештени чланови Тима да учесници пројекта ,, Дигитална учионица“ треба да 

предају домаћи задатак како би добили уверење и похађању семинара. 

На трећем састанку које је реализован на крају првог полугодишта на састанку је 

констатовао да је предвиђени план за школску 2020/21. реализован.  

У складу са ситуацијом састанци су реализовани и он лајн преко Вибер  групе. 

 

Извештај предала Данијела Петковић 

 

 

9.ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ КОМИСИЈА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 
 

 

9.1.ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА РАД ЂАЧКЕ КУХИЊЕ 

 

Састав комисије: 

Катица Илић- руководилац 

Ана Костадиновић 

Јагода Ристић 

 

 

У периоду  првог  полугодишта школске 2020/2021.године, 

ученици су узимали ужинуу од 1.11.2020.г, од пекаре ,,Арома“ са ценом од 50 динара 

по дану за ужину .Ужина није   обавезна . Била  је разноврсна. 
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9.2.ИЗВЕШТАЈ  КОМИСИЈЕ  ЗА  ПРЕГЛЕД  ПЕДАГОШКЕ  

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Састав комисије: 

 
Данијела Петковић- руководилац 

Тања Крстић 

Весна Софронијевић 

Ана Костадиновић 

Звонко Гроздановић 

Ана Стојановић 

 

            Комисија за преглед педагошке документације је матичне листове за први и 

пети разред, као и ес дневнике .  

           У току је унос часова, података и извештаја од почетка школске године у 

електронски дневник.  

 

 

9.3.ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ВОЂЕЊЕ ЗАПИСНИКА 

 

Састав комисије: 

 
Снежана Дацић- руководилац 

Ана Стојановић 

Сања Бошковић 

  

Комисија је у току школске 2020-21.године уредно водила записнике са седница 

Одељенских већа и Наставничког већа.  

Седнице Одељенсих већа претходе седницама Наставничог већа и уско су 

повезне са класификационим периодима у току године. Записници представљају 

писане трагове свих образовно-васпитних активности у оквиру школе. 

 

 

 

9.4.ИЗВЕШТАЈ  КОМИСИЈЕ  ЗА  РАСПОРЕД  ЧАСОВА 

 

 

Састав комисије: 

 
Милана Божић- руководилац 

Весна Васић 

Звонко Гроздановић 

 

Комисија је на почетку школске 2020-21.године направила распоред часова. Он 

се спроводи.Ученици у главном имају по 5 часова непосредне наставе, последњи 

часови су онлајн, као и часови додатне и допунске наставе и часови одељенског 

старешине. 
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9.5.ИЗВЕШТАЈ  ДИСЦИПЛИНСКЕ КОМИСИЈЕ 

 

 

Састав комисије:  

 
Весна Васић- руководилац 

Снежана Дацић 

Мирјана Милетић 

 

 

 

У периоду септембар 2020.- децембар 2020. није било покретања дисциплинских 

поступака. 

 

 

9.6.ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА 

 

 

                                                                                                Састав комисије: 

 
Драгана Алексић- руководилац 

Владан Матејић 

Мирјана Милетић 

 

 

Izveštaj o stručnom usavršavanju nastavnika za ŠG 2020/21 

Sanja Bošković 

Zimski republički seminar (online) 

 

Ana Stojanović 

Zimski republički seminar za nastavnike srpskog jezika 24 boda (29-31.01.2021.) 

 

Aleksandar Orlić 

Snimanje časova za RTS 

Stručne posete definisane razvojnim planom škole  

Koordinator za ES dnevnik 

Akreditovani seminari Ministarstva prosvete 

 

Danijela Petkovć 

Vebinar GSUITE (Google classroom) 

Akreditovani vebinar: Tipovi inerakcije - nastavnik kao medijator komunikacije 

Vebinar prezentacije udžbenika 

Online seminar ZUOV Digitalna učionica 

Digitalni svet 
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Seminar društva učitelja: Projektna nastava u funkciji obrazovanja i vaspitanja učenika u 

funkciji smanjenja rizika od prirodnih nepogoda 

 

Snežana Nikolić 

Program obuke nastavnika razredne nastave za predmet Digitalni svet 

 

Rada pedagog 

Seminar društva psihologa Srbije: Podrška u radu školskih psihologa 

 

Snežana Dacić 

Projektna nastava u funkciji obrazovanja i vaspitanja učenika osnovnih škola za smanjenje 

rizika od prirodnih nepogoda 

Obuka za digitalnu učionicu: Digitalno kompetentan nastavnik - uvođenje elektronskih 

udbenika i digitalnih obrazovnih materijala 

 

Jelena Đorđević 

Obuka za digitalnu učionicu: Digitalno kompetentan nastavnik - uvođenje elektronskih 

udbenika i digitalnih obrazovnih materijala   

 

Dragana Aleksić 

Obuka za digitalnu učionicu: Digitalno kompetentan nastavnik - uvođenje elektronskih 

udbenika i digitalnih obrazovnih materijala 

Vebinar GSUITE (Google classroom)  

Prezentacije udžbenika za 8. razred (Klett, Logos, Freska) 

 

Vesna Vasić 

Seminar: Program obuke za zaposlene u obrazovanju, Digitalna učionica, Digitalno 

kompetentan nastavnik, Uvođenje elektronskih udžbenika i digitalnih obrazovnih materijala 

 

Mira Miletić 

Seminar: Program obuke za zaposlene u obrazovanju, Digitalna učionica, Digitalno 

kompetentan nastavnik, Uvođenje elektronskih udžbenika i digitalnih obrazovnih materijala 

 

Dika Dojčinović 

Digitalna učionica i program obuke razredne nastave za predmet Digitalni svet  

 

Tanja Krstić 

Vebinar: Prezentacije novih udžbenika za 4. razred (IK Freska, Novi Logos, Klett, Vulkan 

znanje) 

Stručni skup tipovi interakcija - nastavnik kao medijator komunikacije 

Vebinar Vanredno stanje psihe - kako sačuvati sebe u vanrednim okolnostima 

Vebinar Od dobrog plana preko efikasne evidencije do najboljih rezultata 

Vebinar Nova generacija Edukinih udžbenika za 4. razreda 

 

Filip Petrović 

Seminar: Program obuke za zaposlene u obrazovanju, Digitalna učionica, Digitalno 

kompetentan nastavnik, Uvođenje elektronskih udžbenika i digitalnih obrazovnih materijala  

 

NAPOMENA: Svi seminari su održavani online zbog nastale situacije sa Covidom.  
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9.7.ИЗВЕШТАЈ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ 

 
 

Састав комисије: 

 

 
Гордана Симић 

Весна Васић 

Сузана Живановић 

 

У овом периоду расписан је један конкурс и то за физичко и здравствено 

васпитање са пуним фондом за матичну школу у Бунару и подручно одељење у 

Драгоцвету. Конкурс је расписан јер је директор у првом мандату. На конкурс је 

примљена Ивана Јевтић, професор физичке културе. 

 

 

 

9.8.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ХУМАНИТАРНУ ПОМОЋ 

 

Комисија је радила у саставу: 

Живадинка Дојчиновић- 

руковод. 

Снежана Николић 

Филип Петровић 

 

У току школске год.2020/2021. организовано је више активности које су се састојале у 

прикупљању средстава.као и гардеробе за ученике слабијег материјалног стања.Ове 

акције су спровођене у договору са свим запошљенима у школи. 

Комисија за хуманитарну помоћ сарађивала је и са Центром за социјални рад.  

 

 

 

 

9.9. КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНУ И ЈАВНУ ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ 

 

Весна Софронијевић -руководилац 

Иван Крстић 

Јелена Николић 
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Реализовано у септембру: 

-Дочек ђака првака организован је по упутству Министарства просвете у складу са 

епидемиолошким мерама заштите (организација: учитељице четвртог разреда ) 

-Сви ученици школе упознати са новим моделом рада и одржавања наставе по упутству 

Министарста просвете 

Реализовано у октобру: 

-Направљена изложба ликовних и литерарних радова у холу школе на тему „Дечја недеља“    

-Учешће на  ликовним конкурсима 

 

Реализовано у новембру:  

-Учешће на  ликовном конкурсу  “Железница очима деце”, оплемењивање   и украшавање 

школског простора и учионица дечјим радовима и постерима 

 

Реализовано у децембру: 

-Због преласка на онлајн наставу по званичној објави Министарства и превременог завршетка 

полугодишта није се боравило у просторијама школе 

 

Реализовано у јануару: 

-Реализација Светосавске свечанoсти  је ове године по упутству Министарства просвете 

обележена само присуством наставника у просторијама школе уз  придржавање свих 

еподемилолошких мера заштите 

 

План и програм, уз измене у преласку на онлајн наставу, у потпуности реализован за прво 

полугодиште. 

 

 

 

 

9.10.ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА САРАДЊУ СА РОДИТЕЉИМА  

               У ТОКУ ПРВОГ  ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ    2019/2020.ГОДИНЕ 

 

 

Миља Павловић- руководилац 

Звонко Гроздановић 

Јелена Милојковић – Веселиновић  

 

Сарадња са родитељима, је за ову школску годину предвиђена следећим садржајима 

рада:  

Родитељским састанцима(на почетку школске године и на класификационим 

периодима) 

Индивидуални разговори и саветодавни рад (према потреби,разговор са наставницима) 

Сарадња са родитељима ученика којима је потребна додатна подршка. 
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Организовање културних забава и забавних догађаја у школи(важних датума-Свети 

Сава,Дан школе итд) 

Учешће  родитеља у раду  Школског одбора (родитељ члан), Савета родитеља 

 ( представници свих одељења),Тим за заштиту ученика од насиља(састанци,разговори  

и присуство ) 

У овој школској години,дошло је до промене и  сарадња са родитељима се одвијала  на 

даљину преко група:вајбер,месинџер,,фејса и мејла,због пандемије,,Корона   

вирус“КОВИД-19. 

У знак подршке деци, од свих наставника,разредних старешина, договор је са 

родитељима   да морају више да се посвете деци,јер је сада њихова улога више 

заступљенија а за лакше преброђавање свега. 

Сарадња је била  у позитиву обострана ,јер су родитељи схватили да је то за добробит 

њихове деце. 

Сарадња са родитељима је реализована до сад на родитељским  састанцима на почетку 

школске године у септембру ,на крају првог класификационог периода и на крају првог 

полугодишта . 

Поред родитељских састанака сарадња се одвијала и индивидуалним разговором са 

родитељима у циљу праћења  успеха  и понашања њихове деце. Кроз састанке Савета 

родитеља(свако одељење има свог представника ) (састанци  су одржавани онлајн)  

У млађим разредима сарадња је скоро свакодневна(онлајн),пре и после школе,  

консултације чешће,јако значе  за добробит деце. 

Код старијих разреда ,консултације су на заказивање  и онлајн. 

Одржавање  прослава( само са децом),због тренутне  ситуације ковида19–школска 

слава- Светога Саве.  

Анкетирањем деце и родитеља ,ради пријављивања злостављања и занемаривања деце 

–није било проблемских ситуација. 

Хуманитарна акција помоћ деци ,где родитељ учествује показујући пример Друг –

другу,много значи.У свему досад није било проблема ,сарадња је у првом полугодишту 

окончана добро са жељом да се настави још и боља на даље!  

У знак подршке деци, од свих наставника,разредних старешина, договор је са 

родитељима   да морају више да се посвете деци,јер је сада њихова улога више 

заступљенија а за лакше преброђавање свега. 

Сарадња је била  у позитиву обострана ,јер су родитељи схватили да је то за добробит 

њихове деце. 
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Информације су увек биле на време,слањем и узвраћањем те исте назад,што се 

показало на многим задацима,успехом ученика и добром сарадњом. 

Закључак је да и овакав вид сарадње може бити успешан за добробит деце,уз још 

бољу сарадњу и даље. 

 

 

9.11.КОМИСИЈА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЂАЧКИХ ЕКСКУРЗИЈА 

 

Комисија ради у саставу: 

Соња Антић-руководилац 

Јелена Арежина-Арсић 

Данијела Петковић 

 

И ове године ученици наше школе иду на екскурзијууколико епидемиолока 

ситуација дозволи.Иста ће бити реалзована у априлу месецу, према Годишњем плану 

рада школе. Исцрпнији извештај следи по реализацији, ако је буде. 

 

Подносилац извештаја,Соња Антић 

 

 

 

 

10.ОСТВАРИВАЊЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

 
10.1. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

ИЗВЕШТАЈО РАДУ ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

    Ђачки парламент наше школе већ успешно ради више година. Чине га 

представници ученика седмог и осмог разреда који својим ангажовањем и 

креативним идејама доприносе побољшању квалитета рада школе. 

     Од пре пет година на иницијативу Ђачког парламента  покренут 

  је Тим за решавање ученичких проблема који активно ради. Такође се отпочело и са 

радом на формирању новинарске секције, која би имала задатак да из дечијег угла 

прати сва дешавања у школи. 

     Представници парламента осмислили су и посебни пано на коме ће се налазити 

све информације о раду парламента и свим значајним дешавањима у школи. 

Ове године велики акценат је стављен на –ВРШЊАЧКУ ЕДУКАЦИЈУ. 

 Чланови Парламента уз координацију наставника задуженог за ову ђачку 

организацију,успешно пружају помоћ својим друговима који заостају у савладавању 

неког предмета. 

Ученици су то прихватили са радошћу,тако да су постигнути мањи успеси сходно 

преласку на онлајн наставу и епидемиолошку ситуацију. 

   Представници парламента и даље активно учествују на седницама Наставничког 

већа и Школског одбора, коме и подносе извештај о свом раду. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ ЗА ПЕРИОД СЕПТЕМБАР-ФЕБРУАР 

 

      

Вођа организације, наставник Сања Ђорђевић 

 

 

Због епидемијолошких разлога ове године приредбе нису организоване.На основу 

плана и програма тим је учествовао у реализацији Дечје недеље чија је тема 

била ,,Подељена срећа, два пута је већa”.Праћене су и спроведене активности које су 

предвиђене програмом за Дечју недељу.Ученици из Драгоцвета групно су учлањени 

у Градску библиотеку . Приредба за Светог Саву није организована ни у матичној 

школи ни у подручним одељењима.У току су припреме и организација школских 

такмичења.Ученици који се буду пласирали ,биће представници наше школе на 

вишим нивоима такмичења уколико се текмичења буду одржала 

 

 

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА РАД ЦРВЕНОГ КРСТА 

 

 

 

 

    У школској 2020/21. години постигнут је договор да се неће сакупљати 

средства за потребе Црвеног крста. 

 

                                                                                                      

Подносилац извештаја:Живадинка Ђорђевић 

 

 

10.2.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКАРА 

 

 

Посао библиотекара обавља Богдан Миловановић, професор разредне наставе са 50% 

норме      (20 сати недељно). 

Књижевни фонд библиотеке садржи : школску лектиру -дела из програма матерњег 

језика , дела из осталих предмета, енциклопедије, речнике, сликовнице, приручну 

литературу, уџбенике и приручнике за све предмете као и књижевну и научно-

популарну литературу.  

Корисници библиотеке су: ученици, наставници, сарадници као и остали запослени у 

школи. Све књиге су заведене у књиге инвентара за монографске публикације. 

Задуживање корисника библиотеке врши се преко читалачког картона (карте читаоца).  

Континуиране активности библиотекара у првом полугођу обухватале су следеће:  

- Упис нових чланова библиотеке 
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- Издавање књига  

- Вођење евиденције и статистике  

- Набавка књига  

- Сарадња са градском библиотеком и другим културним установама  

- Сарадња са издавачким кућама и књижарама 

- Подела бесплатних уџбеника. 

- Стручно усавршавање 

- Сарадња са директором школе, психологом и наставницима је континуирана и 

подразумева консултације, тимско планирање и реализацију свих предвиђених 

активности. Због актуелне епидемиолошке ситуације и измена у наставном плану и 

програму  сталне радионице и секције, манифестације и свечаности, које организује 

школска библиотека, нису реализоване на  традиционалан начин. 

 

библиотекар: Богдан Миловановић 

 

 

11.САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 
 

 

11.1.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА 

 

 

Савет родитеља броји 18 чланова  представника родитеља. Савет родитеља се у 

овом периоду састао два пута и расправљао о питањима из његове надлежности. 

 

11.09.2020. 

Седница Савета родитеља одржана је у школском дворишту због епидемиолошке 

ситуације са почетком у 11 часова. Састанку су присуствовали следећи чланови Савета 

родитеља: 

Бунар – Милена Петровић 1. и 4.р. 

- Јелена Јовановић 5.р. 

- Ранка Јевтић 6.р. 

- Саша Марковић 7.р. 

- Виолета Савић 8.р. 

Драгоцвет- Александар Јевтић 3. и 4.р. 

- Наташа Јаковљевић 1.р. 
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- Милица Ђорђевић 5.р. 

- Милена Ђошић 8.р. 

Међуреч- Марко Петровић 1., 2., 3.р. 

Шантаровац- Драгана Лазаревић 1. и 3.р. 

На седници су донете следеће одлуке: 

-усвојен је записник са претходне седнице 

-изабрани су председник и заменик председника Савета родитеља 

-усвојена је измена и допуна Пословника о раду Савета родитеља 

-изабран је представник за локани Савет родитеља 

-изабран је представник родитеља за састав школских тимова 

-размотрен је Годишњи план рада школе за школску 2020/ 2021. 

-разматран је извештај о остваривању програма образовања и васпитања и годишњи 

план рада за 2019/ 2020. за период фебруар- август 2020. 

-разматран је извештај о раду директора школе за школску 2019/ 2020. за период 

фебруар- август 2020. 

-разматран је извештај о остваривању развојног плана школе за школску 2019/ 2020. 

-разматран је извештај о завршном испиту 

-разматран је извештај о резултатима националног и међународног тестирања и 

спровођења мера за образовање и унапређивање квалитета образовно- васпитног рада 

-разматран је извештај о извођењу екскурзија школске 2019/ 2020. 

-донете су одлуке за осигурање ученика, ђачки динар и Црвени крст 

-донета је одлука о снабдевању ужином у школској 2020/ 2021. 

-разматрано је о организацији екскурзије у школској 2020/ 2021. 

 

 

12.ЕВАЛУАЦИЈА И ПРЕДЛОЗИ МЕРА ЗА ПОБОЉШАЊЕ РАДА 

ШКОЛЕ 

 
     Током периода од почетка ове школске године школа је у највећој мери своје 

активности базирала у складу са програмом и планом рада школе за 

школску  2020/21.  годину.   

     Настава  се  одвијала  несметано  током  полугодишта до 30.11. када се прешло 

на online према препоруци надлежног министарства. Такође је дошло до промене 

званичног распореда за текућу школску годину, па је распуст почео 18.12.2020.г. 

И у оваквим околностима није дошло до неког великог одступања од планираног 

Годишњим планом рада школе. 
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     План  и  програм  рада  је  у потпуности  реализован. 

   Реализацију свих  активности у школи вршили су  директор школе, психолог, 

стручна већа, одељењска већа, Педагошки колегијум и Наставничко веће. 

     На основу анализа свих поменутих актера школе донеће се смернице за даље 

напредовање процеса рада, и отклањање евентуалних неправилности и пропуста у 

остваривању наведених активности. 

 


