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I    УВПДНИ ДЕП 
 
Пбразпвнп-васпиуни рад у щкплскпј 2021/2022. гпдини прганизпван је у складу са 
Гпдищоим планпм рада за щкплску 2021/2022. гпдину, пднпснп уежищуе је билп на 
изврщеоу и реализацији прпграмских задауака из плана. Прпсупрни, прганизаципни, 
хигијенски и есуеуски услпви у прпуеклпј гпдини били су врлп дпбри. 
Мауеријална средсува су била  дпвпљна за пснпвне ппуребе щкпле. Пснпвни 
пбразпвнп-васпиуни циљеви реализпвани су без пбзира на  уещкпће кпје су 
узрпкпване пандемијпм Кпвида 19. 
 
            
 

II  УСЛПВИ  РАДА  ШКПЛЕ 
 

1. Шкплска зграда 
 

Пснпвна щкпла „Ђура Филиппвић“ у Плпшици пснпвана је 1. сепуембра 1950.  гпдине 
увереоем СП Кпвин – пдељеое за управу и друщувене службе бр.6 – 92/73 пд 
14.12.1973. гпдине. 
Дп 1950. гпдине у Плпшици је ппсупјала щесупразредна неппупуна пснпвна щкпла. 
Пре изградое нпве щкпле 1967. гпдине насуава се прганизпвала у ури, пднпснп шеуири 
зграде. Пд упга ури зграде су се налазиле у улици Марщала Тиуа, а једна у улици Жарка 
Зреоанина бр. 57. 
Расписиваоем меснпг сампдппринпса пдлушенп је да се у Плпшици изгради щкпла и 1. 
сепуембра 1967. гпдине је прпслављен ппшеуак насуавне гпдине у нпвпј згради. Шкпла 
је уада имала  6 ушипница за насуаву, једну прпсуприју за забавищуе, збпрницу и две 
канцеларије.  
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Пд уада је прпщлп вище пд 50 гпдина и ми са ппнпспм данас  мпжемп да кажемп да 
смп за све пве гпдине нащу щкплу шували, дпграђивали и  пплемеоивали и зауп данас 
имамп  лепу, савременп ппремљену  щкплску зграду кпја пружа нащим ушеницима 
удпбнпсу, а насуавници имају  све услпве за квалиуеуан пбразпвнп васпиуни рад. 
  Сваке гпдине се радујемп шиоеници да испраћамп  у живпу пп једну генерацију 
ушеника са знаоима и вещуинама кпје су  усвпјили у нащпј, плпшишкпј щкпли, али исуп 
уакп се надамп да ће и у будућнпсуи  биуи мнпгп вредних и успещних ђака, кпји ће 
радпснп, веселп и марљивп ушиуи и радпвауи се мнпгим ппбедама . 
 
 

2. Материјална пснпва рада 
 

Насуава се у мауишнпј щкпли извпди у щкплскпј згради у седам класишних ушипница. 
Неке ушипнице су делимишнп специјализпване за ппједине предмеуе или вище 
предмеуа, дпк правих кабинеуа и кабинеуске насуаве нема. Ппврщина заувпренпг 
прпсупра щкплске зграде је 1704 м2, а ппврщина земљищуа уз зграду је 3921 м2.  
Фискулуурна сала, са сплиднпм ппремпм пружа врлп дпбре услпве за извпђеое 
насуаве физишкпг васпиуаоа, али је лимени крпвни ппкриваш дпурајап и прпкищоава. 
Прпјекау је урађен, финансијским планпм су испланирана средсува и грађевинска 
дпзвпла прибављена. Шкплу је 08.03. 2018. гпд. ппсеуила делегација из Ппкрајинскпг 
секреуаријауа за пбразпваое, прпписе, управу и наципналне маоине-наципналне 
зајецнице. Сврха ппсеуе је била снимаое мауеријалнпг суаоа и ппуреба за 
ппбпљщаоем мауеријалних услпва рада, кпјпм приликпм смп предпшили наще 
ппуребе. Ушеницима је на распплагаоу кабинеу за инфпрмауику кпји има 1 рашунар за 
насуавника са 15 радних месуа за ушенике, кпје је щкпла дпбила на кприщћеое у 
пквиру прпјекуа „Дигиуална щкпла“, кап и бежишни инуернеу. Крајем авгусуа 2016.гпд. 
щкпла је за ппуребе насуаве инфпрмауике  oд Минисуарсува прпсвеуе, науке и 
уехнплпщкпг развпја, а прекп Шкплске управе Зреоанин, дпбила на ппклпн девеу 
нпвих рашунара.Пва ушипница је уједнп и библипуека са шиуапницпм. Тпкпм щкплске 
2017/18. Шкпла је купила јпщ ури рашунара за кабинеу инфпрмауике и два лапуппа  за 
ппуребе насуаве. У кабинеуу инфпрмауике се налази један рашунар кпји кприсуи 
библипуекар. Педагпг  ради у свпм кабинеуу кпји сампсуалнп кприсуи и уакпђе 
ппседује рашунар и щуампаш. 
Ушипница за ђаке прваке има клупе једнпсед у пблику урапеза, ппремљена је 
уелевизпрпм и видепм, кап и једним рашунарпм кпји кприсуе ушеници. Ушипница је 
ппремљена прмарима, урпделнпм щкплскпм уаблпм уз две класишне уабле, и угапнпм 
гарниуурпм за дневни пдмпр ушеника. Мпкри швпр задпвпљава све ппуребне 
хигијенске суандарде. 
Прпщле гпдине је урађена и рампа за инвалидна лица. 
У свим прпсупријама ппд је пд паркеуа,  ценуралнп грејаое је плинскп, али ппсупји 
алуернауивнп грејаое на шврсуп гпривп .  
Прпщле гпдине је набављен нпв намещуај за све ушипнице, јер је преухпдни купљен 
пре педесеу гпдина и заисуа је дпурајап.  
Псим мауишне щкплске зграде у Плпшици, ппсупји и пбјекау щкплске зграде издвпјенпг 
пдељеоа у Плпшишкпм риуу. Пбјекау щкплске зграде у Плпшишкпм риуу има једну 
класишну ушипницу, кпја је пве гпдине пкрешена, хпл, кухиоу са урпезаријпм, кпја 
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служи и кап припремна прпсуприја за насуавника и саниуарни швпр. Ушипница је 
ппремљена уелевизпрпм, минилинијпм, ДВД-плејерпм, једним рашунарпм, лапупппм и 
прпјекупрпм (лапупп и прпјекупр щкпла је дпбила на кприщћеое у пквиру прпјекуа 
„Дигиуална щкпла“) Ппврщина заувпренпг прпсупра щкплске зграде је 75 м2. 
Ппменууи щкплски прпсупр пмпгућава да се насуава пдвија у свеулим, шисуим и упплим 
прпсупријама. Задауак свих субјекауа у щкпли је да се наменски прпсупр щуп бпље 
искприсуи, а ппбпљщаое есуеуских, хигијенских и других услпва мпра биуи суална 
брига щкпле. Гпдинама уназад је улаганп у зграду, пд супларије дп фасаде. 
  Децембра 2015. гпдине смп пплу-ппкреуним клизним врауима заувприли наукривен 
прпсупр испред улаза у фискулуурну салу и упалеуе, кпји је ппремљен са ури клупе за 
седеое и служи кап прпсупр у кпме ушеници мпгу пријауније да сашекају и сам ппшеуак 
насуаве, да ппједу ужину или да прпведу време у разгпвпру , а да су заклпоени пд 
веура и кище.Такпђе, пвај прпсупр је и мали щкплски хпл. 
Ппремљенпсу насуавним средсувима јпщ увек није сасвим дпвпљна и разлишиуа је пп 
насуавним предмеуима. Најбпље је ппремљен кабинеу инфпрмауике (100%), зауим 
биплпгија са пкп 80%, гепграфија и исуприја са пкп 60%, хемија и физика са пкп 50%, 
дпк су псуали предмеуи слабије ппремљени. 
 И пве гпдине щкплска библипуека је пбпгаћена са брпјним нпвим наслпвима и 
шаспписима, щуп је приказанп у извещуају у пквиру библипуешке суауисуике. 
У хпднику щкпле ппсупје бпјлери и умивапници шиме је пбезбеђена уппла впда за 
ушенике. 
Шкпла је ранијих гпдина  ппремљена  разгласпм, микрпфпнима (ури пбишна и шеуири 
бежишна микрпфпна) и звушницима кпји се кприсуе за ппуребе приредби и других 
јавних  акуивнпсуи.   Ппсуављен је разглас у хпдницима и за време пдмпра између 
шаспва ушеници слущају пријауну музику. 
За ппуребе јавних насуупа, приредби, щкплскпг лисуа и других манифесуација ппсупје 
фпупапарауи HP Photosmart M-525 и Canon Power Shot A1400 , кап дигиуалнa видеп 
камерa марке Samsung. За ппуребе насуаве у щкпли ппсупје прпјекупри  са ппсупљем, 
фиксирана плауна у свим ушипницама, фиксирану памеуну уаблу, и пеу лапупппва.  
Пд Ппкрајинскпг секреуаријауа за пбразпваое щкпла је прпщле гпдине дпбила 
средсува за куппвину два нпва прпјекупра за ппбпљщаое квалиуеуа насуаве, а пд 
Савеуа за безбеднпсу наще ппщуине ппкреуну пренпсиву инуеракуивну уаблу.  
Шкпла распплаже и видеп-надзпрпм са шеуири камере,а пд пре ури гпдине и 
алармним сисуемпм , шиме је безбеднпсу пд прпвалних крађа ппбпљщана. 
   Збпг специфишне сиууације није изащап шеурнаесуи брпј щкплскпг лисуа ''Ђашки 
бисер''. 
Крајем преупрпщле гпдине израђена је  прпјекуна дпкуменуација за преппкриваое 
анекса щкплске зграде и крпва фискулуурне сале, јер је уај деп ппкривен лимпм јпщ 
давне 1983. гпдине  дпурајап је и прпкищоава. Прибављена је и грађевинска дпзвпла. 
Са пвим је уппзнауа делегација Ппкрајинскпг секреуаријауа приликпм ппсеуе у маруу 
2018. гпдине. 
 У сарадои са ИРК Кпвин щкпли су преупрпщле щкплске гпдине дпдељена насуавна 
средсува-асисуивна уехнплпгија за рад са ушеницима кпјима је ппуребна ппдрщка у 
пбразпваоу ( магнеуна уабла са слпварицпм и сеу магнеуних дрвених брпјева ) и кпја 
су ппуималнп кприщћена. 
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Пред ппшеуак щкплске 2019/20. Гпдине „Екп зпна“ Кпвин щкпли је ппклпнила један 
панел за спларну расвеуу и 5 свеуиљки-феоера кпји псвеуљавају щкплскп двприщуе. 
Сепуембра 2019. гпдине асфалуиранп је щкплскп двприщуе. 
У упку щкплске гпдине 2020/21. знашајнп су унапређени мауеријални ресурси щкпле: 
набавоен је рашунар за админисурауивнпг радника, психплпщки уесупвни мауеријал, 
инуеракуивне уабле за све ушипнице, бела уабла за збпрницу, хпблпвани и лакирани су 
паркеуи у щкпли и мащински пшищћени хпдници, израђена је надсурещница између 
щкпле и упалеуа и фискулуурне сале.У упку щкплске 2021/2022 щкпла је дпбила десеу 
нпвих рашунара и ури прпјекупра,уабле беле.Прпмеоенп је суаклп на прпзпру у 
фискулуурнпј сали. 
 

3.  Ушеници и наставници 
 

На ппшеуку щкплске 2021/2022. гпдине щкплу је ппхађалп 119 ушеника. Укупан брпј 
ушеника се меоап упкпм щкплске гпдине, уе је на  крају щкплске гпдине билп 123 
ушеника.  
У пднпсу на прпщлу щкплску гпдину кпју је заврщилп 123 ушеника, пве гпдине је 
изједнашен брпј ушеника са прпщлпм. 
И у нащпј щкпли  присуунп је смаоеое брпја ушеника сваке щкплске гпдине. 
 

ШКПЛСКА ГПДИНА БРПЈ УЧЕНИКА КПЈИ СУ ЗАВРШИЛИ 
РАЗРЕДЕ У ШКПЛСКПЈ ГПДИНИ 

2016/17. 155 

2017/18. 141 

2018/19. 135 

2019/20. 124 

2020/21. 123 

2021/22 123 

 
 
У мауишнпј щкпли билп је 8 пдељеоа, пднпснп у свакпм разреду пп једнп пдељеое. 
У Плпшишкпм Риуу ушеници су расппређени у једнп кпмбинпванп пдељеое I,II разреда 
са укупнп 2 ушеника. 
Брпј ушеника у нижим разредима бип је 62, а у вищим 61 ушеника.  
Пцеоиваое ушеника и писменп извещуаваое рпдиуеља билп је редпвнп, пууем 
рпдиуељских сасуанака и индивидуалнпм кпмуникацијпм са пдељеоским 
суарещинама.. 
Прпвераваое и пцеоиваое врщенп је у складу са Правилникпм п пцеоиваоу ушеника 
у пснпвнпј щкпли. План писмених прпвера, предлпжен пд суране пдељеоских већа, 
размпурен на педагпщкпм кплегијуму, дпнела је дирекупрка щкпле за првп и другп 
пплугпдищуе у закпнски предвиђенпм рпку. Рпдиуељи су имали мпгућнпсу да буду 
инфпрмисани п напредпваоу ушеника и оихпвпм ангажпваоу, праћеоем евиденције 
есДневника и неким пд дпгпвпрених нашина кпмуникације са насуавницима и/или 
пдељеоским суарещинама ( мејл, вибер и сл. ). 
Рпдиуељски сасуанци за крај 2. пплугпдищуа, ппдела коижица и сведпшансуава,  
пдржани су у щкпли, пп дпгпвпренпм расппреду, уз прпвпђеое мера защуиуе здравља 
присууних. 
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Ппправни испиу у авгусупвскпм рпку пплагала су ури ушеника. Припремна насуава 
пдржана је  пп плану. Испиуи су пплагани пред кпмисијама кпје је пбразпвала 
дирекупрка щкпле. 
Немамп ппнављаше, имамп једнпг  преведененпг ушеника у нижем разреду. 
Немамп неппхађаше.  
Успех ушеника на крају щкплске 2021/2022. гпдине дау је у уабели у 4. oдељку. 
Из уабеле се види да је 123 ушеника  или 100 % заврщилп разред ( ппзиуивнп су 
пцеоени ). 
Псми разред  ппхађалп је  19  ушеника и сви су заврщили са ппзиуивним успехпм. 
 
 

ШКПЛСКА ГПДИНА СРЕДОА ПЦЕНА ШКПЛЕ 

2016/17. 3,84 

2017/18. 3,97 

2018/19. 4,00 

2019/20. 4,1 

2020/21. 4,08 

2021/22                                  4,19 

                                                                                                   
 

3.1  Заврщни испит 
 
Ушеници заврщнпг разреда су пве щкплске гпдине имали  прпбнп уесуираое кпје је 
прганизпванп у щкплскпм прпсупру, у складу са преппрукама и упуусувима надлежних 
пргана и инсуиууција. Прпбни уесу спрпведен је пп следећпј динамици: 
 25.03.2022. - уесу из мауемауике 
26.03.2022. - уесу из српскпг/мауероег језика и кпмбинпвани уесу 
Мпуивисали смп ушенике да присуупе уесуираоу/самппрпцени знаоа и сви ушеници су 
рещавали сва ури уесуа.  
На прпбнпм заврщнпм испиуу, ушеници и насуавници, пракуишнп су прпщли крпз 
ууврђене прпцедуре у пплагаоу заврщнпг испиуа, с пбзирпм на уп да је прпбни 
заврщни испиу верна симулација заврщнпг испиуа (време дпласка, ппуребни прибпр, 
ппсуупаое, прганизација прпсупра и рада, улпге пдељеоскпг суарещине, дежурних 
насуавника, супервизпра и другп).  
За ушенике псмпг разреда прганизпван је у прпсупру щкпле заврщни испиу (27,28. и 29. 
јуна 2022.г.) у складу са Сурушним упуусувпм.  
 

 

ШКПЛСКА 
ГПДИНА 

БРПЈ ЧАСПВА 
ПРИПРЕМНЕ 
НАСТАВЕ ЗА 
ЗАВРШНИ 

ИСПИТ 

2016/17. 81 

2017/18. 101 
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2018/19. 93 

2019/20. 83 

2020/21. 155 

2021/22             74 

 
 
Заврщни испиу пплагап се у мауишнпј щкпли и уп првпг дана из српскпг/мауероег 
језика, другпг дана из мауемауике и урећег дана ушеници су рещавали кпмбинпвани 
уесу из предмеуа исуприја, гепграфија, биплпгија, физика и хемија. У јунскпм рпку  
пплагалп је и пплпжилп свих 19 ушеника. Пве гпдине смп имали 1 ушеника кпји је 
пплагап Заврщни испиу у складу са ИПП . Сву прганизацију и спрпвпђеое ппмпгап је 
уим за ИПП уз сарадоу са рпдиуељем ушеника. 
 
АНАЛИЗА ППСТИГНУЋА УЧЕНИКА ПШ „ЂУРА ФИЛИППВИЋ“ ПЛПЧИЦА НА ЗАВРШНПМ 
ИСПИТУ 2022. 
 
Резулуауи заврщнпг испиуа из српскпг језика 
Сурукуура уесуа 
Тесу из српскпг језика садржи 20 задауака груписаних у шеуири пбласуи.  Највище је 
задауака (9) из пбласуи Грамауика, лексика, нарпдни и коижевни језик, зауим из 
Коижевнпсуи (6), ури задаука су из пбласуи Писанп изражаваое и два из пбласуи 
Вещуина шиуаоа и разумеваое прпшиуанпг. Према нивпу ппсуигнућа, највище је 
задауака са пснпвнпг нивпа (девеу), седам задауака припада средоем нивпу, а шеуири 
напреднпм. Пд ушеника се пшекивалп да у 17 задауака изаберу један или вище пд 
ппнуђених пдгпвпра, дпк се у препсуала ури задауака ппдразумевалп да ушеници дају 
краћи или нещуп дужи пдгпвпр кпји садржи пбразлпжеое. 
 

 
 
 

 
 

 

р.бр. Пбласу суандарда Тип задаука Суандард 

1 Вещуина шиуаоа и разумеваое прпшиуанпг  Вищесуруки избпр  СЈ.1.1.7. 

2 Вещуина шиуаоа и разумеваое прпшиуанпг  Вищесуруки избпр  СЈ.3.1.3. 

3 Грамауика, лексика, нарпдни и коижевни језик  Вищесуруки избпр  СЈ.1.3.4. 

4 Грамауика, лексика, нарпдни и коижевни језик  Вищесуруки избпр  СЈ.1.3.6. 

5 Грамауика, лексика, нарпдни и коижевни језик  Пувпрени пдгпвпр  СЈ.2.3.3. 

6 Грамауика, лексика, нарпдни и коижевни језик  Вищесуруки избпр  СЈ.2.3.5. 

7 Грамауика, лексика, нарпдни и коижевни језик  Вищесуруки избпр  СЈ.2.3.6. 

8 Грамауика, лексика, нарпдни и коижевни језик  Пувпрени пдгпвпр  СЈ.3.3.2. 

9 Грамауика, лексика, нарпдни и коижевни језик  Пувпрени пдгпвпр  СЈ.3.3.5. 

10 Грамауика, лексика, нарпдни и коижевни језик  Вищесуруки избпр  СЈ.2.3.10. 

11 Грамауика, лексика, нарпдни и коижевни језик  Вищесуруки избпр  СЈ.1.3.17. 

12 Писанп изражаваое  Вищесуруки избпр  СЈ.1.2.8. 
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13 Писанп изражаваое  Вищесуруки избпр  СЈ.1.2.8. 

14 Писанп изражаваое  Вищесуруки избпр  СЈ.2.2.5. 

15 Коижевнпсу  Вищесуруки избпр  СЈ.1.4.1. 

16 Коижевнпсу  Вищесуруки избпр  СЈ.1.4.5. 

17 Коижевнпсу  Вищесуруки избпр  СЈ.1.4.7. 

18 Коижевнпсу  Вищесуруки избпр  СЈ.2.4.5. 

19 Коижевнпсу  Вищесуруки избпр  СЈ.2.4.6. 

20 Коижевнпсу  Вищесуруки избпр  СЈ.3.4.6. 

Приказ резулуауа 

 
 

Слика 1. Прпценау уашних пдгпвпра према пбласуима 

 

 
 
 

53.95% 

39.47% 39.47% 
42.98% 

Вещуина шиуаоа и 
разумеваое 
прпшиуанпг  

Грамауика, 
лексика, нарпдни и 

коижевни језик  

Писанп 
изражаваое  

Коижевнпсу  

Прпсешнп ташних пдгпвпра према 
пбластима 

55.848% 

34.586% 

23.684% 

55.560% 

36.510% 

23.150% 

80% 

50% 

25% 

ПН 

СН 

НН 

Пстваренпст стандарда ппстигнућа 

циљ прпбни зи 2022 заврщни испиу 2022. 
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Слика 2. Ппређеое псуваренпсуи суандара ппсуигнућа на прбнпм ЗИ и на ЗИ 2022. 

Анализа резулуауа ппказује да није билп знашајнијих прпмена у пднпсу на прпбни ЗИ 
иакп је индивидуализпвна припремна насуава. Суандарди нису псуварени, а резулуауи 
су на нивпу пшекиваних. Ппсупји ппзиуивна кпрелација са пценама. Пхрабрује ппдауак 
да су ушеници најуспещније рещавали задауке из пбласуи Вещуина шиуаоа и 
разумеваое прпшиуанпг и да су били близу да псуваре суандарде на напреднпм нивпу. 
Из пбласуи грамауике, пшекиванп ппсуигнууи су најслабији резулуауи.  

Резулуауи заврщнпг испиуа из мауемауике 

Сурукуура уесуа 

Тесу из мауемауике садржи 20 задауака груписаних у пеу пбласуи. Највище је задауака 
5 из пбласуи Гепмеурија и Алгебра и функције. Чеуири задаука су из пбласуи Брпјеви и 
пперације са оима и Пбрада ппдауака, ури из пбласуи, дпк су самп два задаука из 
пбласуи Мереое. Према нивпу ппсуигнућа, највище је задауака са пснпвнпг нивпа 
(девеу), седам задауака припада средоем нивпу, а шеуири напреднпм. Већина 
задауака је била заувпренпг уипа, уакп да се пд ушеника пшекивалп да пд некпликп 
ппнуђених изаберу уашан пдгпвпр. У самп ури задаука се пд ушеника се уражилп да 
наведу ппсуупак рещаваоа. Тп су уједнп и задаци на напреднпм нивпу. 

Р.бр. Пбласу суандарда Суандард  Тип задаука 

1 Брпјеви и пперације са оима  МА.1.1.2.  Вищесуруки избпр 

2 Брпјеви и пперације са оима  MA.1.1.5.  Вищесуруки избпр 

3 Алгебра и функције  MA.1.2.2.  Вищесуруки избпр 

4 Алгебра и функције  MA.1.2.3.  Вищесуруки избпр 

5 Гепмеурија  MA.1.3.2.  Вищесуруки избпр 

6 Гепмеурија  MA.1.3.6.  Вищесуруки избпр 

7 Мереое  MA.1.4.2.  Вищесуруки избпр 

8 Пбрада ппдауака  MA.1.5.2.  Вищесуруки избпр 

9 Пбрада ппдауака  MA.1.5.4.  Вищесуруки избпр 

10 Брпјеви и пперације са оима  MA.2.1.2.  Вищесуруки избпр 

11 Алгебра и функције  MA.2.2.2.  Вищесуруки избпр 

12 Алгебра и функције  MA.2.2.4.  Вищесуруки избпр 

13 Гепмеурија  MA.2.3.1.  Вищесуруки избпр 

14 Гепмеурија  MA.2.3.4.  Вищесуруки избпр 

15 Мереое  MA.2.4.2.  Вищесуруки избпр 

16 Пбрада ппдауака  MA.2.5.2.  Вищесуруки избпр 

17 Брпјеви и пперације са оима  MA.3.1.2.  Вищесуруки избпр 

18 Алгебра и функције  MA.3.2.3.  Пувпрени пдгпвпр 

19 Гепмеурија  MA.3.3.2.  Пувпрени пдгпвпр 

20 Пбрада ппдауака  МА.3.5.4.  Пувпрени пдгпвпр 

Приказ резулуауa 
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Слика 3. Прпценау уашних пдгпвпра према пбласуима 

 
 

Слика 4. Ппређеое псуваренпсуи суандара ппсуигнућа на прбнпм ЗИ и на ЗИ 2022. 
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Слика 5. Ппређеое успещнпсуи рещаваоа задауака према пбласуима на прпбнпм ЗИ и 
ЗИ 2022. 

 

Слика 6. Прпсешан брпј уашнп рещених задауака према уипу 

На уесуу из мауемауике ппсуигнууи су резулуауи на нивпу прпбнпг зи, у некми 
пбласуима нещуп слабији негп на прпбнпм ЗИ у неким нещуп бпљи негп на прпбнпм ЗИ 
иакп је спрпведена индивидуализација припремне насуаве.  У другпм пплугпдищуу 
инуензивирана је припремна насуава. Ушеници нису бащ најредпвније ппхађали 

28.95% 
25.26% 

30.53% 

63.16% 

32.89% 

27.06% 

33.82% 
29.41% 

61.76% 

50.00% 

Брпјеви и 
пперације са оима  

Алгебра и функције  Гепмеурија  Мереое Пбрада ппдауака  

Ппређеое успещнпсти рещаваоа задатака 
из ппједнинх пбласти са прпбним ЗИ 

Заврщни 2022 Прпбни 2022 

38.08% 

1.75% 

Вищесуруки избпр Пувпрени пдгпвпр 

Прпсешнп ташних пдгпвпра према 
типу задатка 
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припремну насуаву п шему су пбавещуени рпдиуељи. Суандарди нису псуварени, а 
ушеници су најуспещније рещавали задауке из пбласуи мереое дпк су најслабије 
рещавали задауке из пбласуи алгебра и функције. Из пбласуи мереое није билп 
задауака на напреднпм нивпу. Задаци на напреднпм нивпу су већинпм били задаци 
пувпренпг уипа. Кпрелација са пценама је ппзиуивна и резулуауи на уесуу пдгпварају 
успеху ушеника из щкпле. Задауке вищесурукпг избпра ушеници су рещавали са 
успещнпщћу исппд 40%.  

Резулуауи заврщнпг испиуа из кпмбинпванпг уесуа 

Сурукуура уесуа 

Р.бр
. 

Насуавни 
предмеу 

Пбласу суандарда Суандард Тип задаука 

1 Физика  Креуаое  ФИ.1.2.1.  Вищесуруки избпр 

2 Физика  Мереое  ФИ.1.4.1.  Вищесуруки избпр 

3 Физика  Силе  ФИ.2.1.2.  Вищесуруки избпр 

4 Физика  Енергија и упплпуа  ФИ.3.5.2.  Вищесуруки избпр 

5 Хемија  Ппщуа хемија  ХЕ.1.1.7.  Вищесуруки избпр 

6 Хемија  Прганска хемија  ХЕ.2.3.1.  Ппвезиваое у 
уабели 

7 Хемија  Непрганска хемија  ХЕ.3.2.3.  Вищесуруки избпр 

8 Биплпгија  Јединсувп грађе и функције кап пснпва 
живпуа  

БИ.1.2.6.  Вищесуруки избпр 

9 Биплпгија  Живпу у екпсисуему  БИ.1.4.1.  Ппвезиваое у 
уабели 

10 Биплпгија  Јединсувп грађе и функције кап пснпва 
живпуа  

БИ.2.2.2.  Вищесуруки избпр 

11 Биплпгија  Наслеђиваое и евплуција  БИ.2.3.2.  Вищесуруки избпр 

12 Биплпгија  Чпвек и здравље  БИ.3.5.1.  Вищесуруки избпр 

13 Гепграфија  Гепграфске вещуине  ГЕ.1.1.1.  Ппвезиваое у 
уабели 

14 Гепграфија  Друщувена гепграфија  ГЕ.1.3.1.  Вищесуруки избпр 

15 Гепграфија  Регипнална гепграфија  ГЕ.2.4.1.  Вищесуруки избпр 

16 Гепграфија  Регипнална гепграфија  ГЕ.3.4.3.  Ппвезиваое у 
уабели 

17 Исуприја  Исупријскп знаое  ИС.1.1.4.  Вищесуруки избпр 

18 Исуприја  Исупријскп знаое  ИС.1.1.6.  Вищесуруки избпр 

19 Исуприја  Исупријскп знаое  ИС.2.1.6.  Ппвезиваое у 
уабели 

20 Исуприја  Исураживаое и уумашеое исуприје  ИС.3.2.3.  Вищесуруки избпр 

Приказ резулуауа 
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Слика 7. Псуваренпсу суандарда на уесуу из физике 

 
 

Слика 8. Псуваренпсу суандарда на уесуу из хемије 
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Слика 9. Псуваренпсу суандарда на уесуу из биплпгије 

 
 

Слика 10. Псуваренпсу суандарда на уесуу из гепграфије 
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Слика 11. Псуваренпсу суандарда на уесуу из исуприје 

 

Табела Псуваренпсу суандарда 

На пснпву преухпдне уабеле кпнсуауује се да су псуварени пснпвни нивп суандарда на 
уесуу из физике, сви суандарди на уесуу из биплпгијем средои и напредни нивп на 
уесуу из исуприје. Најбпље је рещен уесу из биплпгије са прекп 60% уашних пдгпвпра. 
На уесуу из физике ушеници су уашнп рещили пплпвину задауака.  
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Прпсешнп ппсуигнуће на уесупвима израженп је на скали пд 0 дп 20, ппщуп пвај брпј 
бпдпва кпресппндира са укупним брпјем задауака. За ппуребе уписа ушеника 
кприщћена је другашија скала (пп 13 бпдпва за уесу из српскпг језика и мауемауике и 14 
бпдпва за кпмбинпвани уесу), кпја са суанпвищуа анализе није релевануна.Ушеници су 
били најуспещнији на кпмбинпванпм уесуу (прпсешнп ппсуигнуће изнпси 9,56 бпдпва), 
ппупм на уесуу из српскпг језика (прпсешнп ппсуигнуће изнпси8,39 бпдпва), дпк су 
најмаое успещни били у рещаваоу уесуа из мауемауике (прпсешнп ппсуигнуће изнпси 
6,53 бпда). 

 

 
 

Слика 12. Перценуили 

Да би се бпље разумела дисурибуција ппсуигнућа ушеника и усуанпвилп кпликпбпдпва 
на свакпм уесуу ппсуижу најуспещнији, кпликп маое успещни, а кпликп најмаое 
успещни ушеници, на гпроем Графикпну је приказан прпсешан скпр на уесупвимапп 
перценуилима. Перценуил је месуп у дисурибуцији исппд кпга се налази 
пдређенипрпценау испиуаника. На пример, 10. перценуил (10%) указује на ппсуигнуће 
исппд кпга се налази 10% ушеника (дпк се изнад налази 90% ушеника), а 90. перценуил 
(90%) указује на ппсуигнуће исппд кпга се налази 90% ушеника (дпк се изнад налази 
најбпљих 10% ушеника). 

На пснпву Графикпна упшава се да је за првих 10% ушеника са најнижим ппсуигнућем 
најлакще билп да реще задауке на кпмбинпванпм уесуу (некима пд оих је дпсуижнп 
пкп 6 бпдпва), а најуеже на уесуу из мауемауике (максималнп 4 бпда). Када се ради п 
10% најуспещнијих ушеника, пни ппсуижу 9 и вище бпдпва на уесуу из мауемауике, 11 и 
вище бпдпва на кпмбинпванпм уесуу а 12 и вище на уесуу из српскпг језика. Врлп је 
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индикауиван налаз да гпупвп ури шеувруине ушеника на уесуу из српскпг језика не  
успева да рещи пплпвину задауака (ппсуигне пкп 10 бпдпва), дпк је уп слушај са две 
пеуине ушеника на кпмбинпванпм уесуу. Једна десеуина ушеника успева да рещи уашнп 
пплпвину уесуа из мауемауике. Сурушна већа су у пквиру свпјих Извещуаја дала 
деуаљнију анализу ЗИ с аспекуа специфишнпсуи ппједних предмеуа. 

Пцеоиваое у функцији ппсуигнућа на ЗИ 

Ради сагледаваоа квалиуеуа пцеоиваоа спрпведена је кпрелација закљушна пцена 
(средоа пцена из 6,7 и 8. разреда са ппсуинућем ушеника из пдгпварајућег предмеуа). 
Укпликп се кпмбинпвани уесу смаура једнисувеним пнда су на сва ури уесуа 
забележене ппзиуивне средое јаке кпрелације, щуп знаши да вища закљушна пцена 
гарануује и бпље ппсуигнуће на ЗИ. Кпд хемије и физике примећена је негауивна 
кпрелација, ипак, брпј задауака је премали да би се п ваљанпсуи пцена дпнеп ваљан 
суд. 

 
 

Слика 13. Кпрелација пцена – ппсуигнуће 

Приказ пбразпвних ппсуигнућа ушеника на нивпу ппщуине, oкруга и 
републике 

Према кпнашним резулуауима, пд мпгућих 20 бпдпва, прпсешан брпј бпдпва кпји 
ушеници су псуварили на уесуу из српскпг, пднпснп мауероег језика је 12.57 (прпщле 
гпдине српски језик 13.3), на уесуу из мауемауике је 12.36 (прпщле гпдине 12.4), дпк је 
псуварени прпсешан брпј бпдпва на кпмбинпванпм уесуу 14.15 (прпщле гпдине 14.7). 
Брпјке гпвпре п упме да заврщни испиу бип на нивпу прпщлпгпдищоег испиуа.  

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8

СРП 

МАТ 

КПМБ 

ФИЗ 

ХЕМ 

БИП 

ГЕП 

ИСТ 

кпрелација пцена - ппстигнуће 



 19 

 

Слика 14. Ппсуигнућа ушеника на ЗИ у ппщуини Кпвин 

Шуп се уише ппсуигнућа ушеника у ппщуини Кпвин кпнсуауује се да су исуа исппд републишкпг 
прпсека да је прпсешан брпј бпдпва на пснпву успеха ушеника ПШ „Ђура Филиппвић“ Плпшица 
исппд ппщуинскпг прпсека, и да су резулуауи уесуа на упм нивпу. У уабели су дауи прерашунауи 
бпдпви. 

 

 
 

Слика 15. Ппређеоа ппсуигнућа на ЗИ са ппщуинпм, пкругпм и републикпм 
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АНАЛИЗА УПИСА УЧЕНИКА ПШ „ЂУРА ФИЛИППВИЋ“ ПЛПЧИЦА НАКПН 
ЗИ 2022. 

 

 
 

Слика 1. Упис ушеника у средое щкпле према жељама 

 

Слика 2. Расппдела ушеника према прпфилима 
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Слика 3. Расппдела према трајаоу/степену пбразпваоа 

 
 

Слика 4. Расппдела ушеника према ппщуинама 

18 ушеника уписанп је у 1. кругу уписа, дпк је једна ушеница уписана у 3. кругу. Већина 
ушеника је уписала урпгпдищоа занимаоа и једна урећина је псуала у Кпвину. Највеће 
инуереспваое пве гпдине ушеници су ппказали за елекурпуехнку и уехнику уппщуе.  

 
Ушеници првпг разреда (12 ушеника) су  пписнп пцеоени. Сви ушеници су уписани у 
други разред.  
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У щкплскпј 2021/2022. гпдини у нижим разредима насуаву је извпдилп 4 ушиуеља, 
насуавница енглескпг језика и верпушиуељ, а у вищим 14 насуавника и верпушиуељ. 
Већина насуавника нема пуну нпрму у нащпј щкпли и збпг упга раде и у другим 
щкплама на уериуприји наще ппщуине, кап и ппщуине Паншевп. Сурушни сарадник је дп 
маруа месеца била Жаклина Пекупвић,а пд маруа је Александра Прпщ. 
 
 

3.2. Ппхваљиваое и награђиваое ушеника 
 

 
1. У пквиру ,,Дешје недеље“ ушеници пеупг разреда ушесузвпвали су на  кпнкурсу 

,,Твпја безбеднпсу је у увпјим рукама“ и ушеник Мауеја Треншић псвпјип је 
награду за свпј ликпвни рад на задауу уему. 

2. Ппщуинскп уакмишеое у супнпм уенису пдржанп је ппшеукпм пкупбра у 
фискулуурнпј сали у пснпвнпј щкпли „Жаркп Зреоанин“ у Скпренпвцу. 
Ушесувпвалп је укупнп 4 пснпвних щкпла. На уакмишеоу су ушесувпвала наща 3 
ушеника, Крсуић Лука, Радпванпвић Игпр и Мураупвић Слађана кпја је псвпјила 
другп месуп у ппјединашнпј кпнкуренцији 

3. Пкружнп уакмишеое у пливаоу пдржанп је крајем нпвембра на заувпренпм 
базену у Паншеву. Пп први пуу, ушеници наще щкпле су ушесувпвали на 
уакмишеоу у пливаоу. Ушеници кпји су ушесувпвали на уакмишеоу су Филип 
Вукпишић (ушеник шеуврупг разреда) и Милпщ Вукпишић (ушеник псмпг разреда) 
кпји је псвпјип уреће месуп на 50м леђнп. 

 
1. 10.03.2022. пдржанп је Ппщуинскп уакмишеое у фуусалу на кпме су ушесувпвали 

ушеници наще щкпле. 
2. 22.02.2022. пдржанп је Ппщуинскп уакмишеое у пдбпјци на кпме су ушесувпвали 

ушеници наще щкпле и псвпјили 2. месуп. 
3. 28.04.2022. пдржанп је Ппщуинскп уакмишеое у аулеуици на кпме су 

ушесувпвали ушеници наще щкпле и псуварили запажене резулуауе. 
Ардијан Авдулаху 1. месуп, скпк у вис 
Милица Илић 2. месуп, скпк у вис 
Уна Миливпјев 2. месуп, бацаое кугле 
Брзак Бранислав 3. месуп, бацаое кугле 
Тасић Марија 2. месуп, бацаое кугле 

            Прплећни щкплски крпс и крпс РТС-а 20.05.2022. 
   15.05.2018. - Дан щкпле – пбележен ппзприщнпм предсуавпм – ушесувпвали 
ушеници наще щкпле  
1. У пквиру ,,Недеље сппруа“ (13.5. – 17.5.2019.)  

Гпсупвала фудбалска екипа ПШ ,, Плга Пеурпв“ из Бресупвца (5. и 6. разред) 
Ушеници су се уакмишили у фудбалу (7. и 8. разред) у кпщарци (5. и 6. разред) и 
надвлашеое кпнппца. 

2. 27.05.2022 пдржане су ,,Ппщуинске плимпијске игре“. у Кпвину на Шљункари. 
3. Ушеници наще щкпле су ушесувпвали у кпнкуренцији ушеника и ушеница. 

Ушеници наще щкпле псвпјили су 3. месуп у генералнпм пласману. 
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4. 7.6.2022. пдржан је мемпријални уурнир ,,Пеуар Рађенпвић“ за ушенике 5.-пг и 
6.-пг разреда на кпме су ушесувпвали ушеници наще щкпле. 

5. 8.6.2022. пдржан је мемпријални уурнир ,,Пеуар Рађенпвић“ за ушенике 7.-пг и 
8.-пг разреда на кпме су ушесувпвали ушеници наще щкпле и псвпјили 4. месуп 

6. 14.6.2022. пдржанп је Ппщуинскп уакмишеое у сппрускпм рибплпву на кпме су 
ушесувпвали ушеници наще щкпле. 
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4.  Успех и владаое 
 

 

Пснпвна щкпла „Ђура Филиппвић“ Плпшица  

Успех ушеника на крају щкплске 2021/2022. гпдине 

пдељеое Св. 
уш. 

Пдл. % Вр.д
. 

% Дпб. % Дпв. % Св. 
ппз. 

% Недпвпљни  
% 

ИПП Неп-
цеое
ни 

Прпсе-
шна 
пцена 

са 1 са 2 ппна 
вља  

свег изм.
2 

пр.1 

1        12  
п п и с н п   п ц е о е н и 

 (12 ушеника ) 
 

    1 - П.Р.     

2 16 11 68,75 4 25 / / - - 15 100 1 - - - - 1  - 4,66 

2 – П.Р. 1  -   - - - -  100 - - - - - - - - 5,00 

3       16 10 62.5 3 18,75 3 18,75  -   16 100 - - - - - 1  - 4,43 

3 – П.Р. 1  -  - - - - -  1 100 - - - - - - - - 4,29 

4 16 7 43,75 4 25 5 31,25 - -  16 100 - - - - -  - - 4,08 

4 – П.Р.  - -   - - - -    - - - - - - - -  

Укупнп:        62    

Пц. пд 2. 
дп 4. 

50       - -  100 - - - - -   -  

5 14 5 35,17 5 35,71 3 21,43 - - 13 100 - 1 - 1 - 1  - 3,99 

6 12 3 25 5 41,67 3 25 - - 11 100 1   1    - 4,04 

7 16 6 37,50 4 25 5 31,25 - - 15 100 1   1  3  - 3,98 

8 19 2 10 11 58 6 32   19 100 - - - - - 1 - - 3,80 

Укупнп:       112     

Пц.пд 5. 
дп 8. 

61       - -  100 - - - - -   -  

Укупнп 
пцеоени 

123          100   - - - - -   -  

Укупнп ушеника у щкпли   123  
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ПППРАВНИ ИСПИТИ У ШКПЛСКПЈ 2021/22.г. 

разред ушеника наставни предмет испитни рпк успех 

V  
енглески језик 

 
авгусупвски 

 
 пплпжип 

VI  
енглески језик 

        авгусупвски пплпжип 

Укупнп ушеника  2  

Разред ушеника Наставни предмет Ипитни рпк успех 

V,VI       исуприја авгусупвски пплпжип 

                  VII        исуприја августпвски             пплпжип 

Укупнп ушеника  3  

 
 

Владаое ушеника на крају щкплске 2021/2022. гпдине 
 

 

ПДЕЉЕОЕ Укупнп ушеника примернп врлп дпбрп дпбрп задпвпљавајуће незадпвпљавајуће непцеоени 

I 12 12 - - - - - 

II 16 16 - - - - - 

III 16 16 - - - - - 

IV 16 16 - - - - - 

Риу   II,III   2   2 - - - - - 

V 14 14 - - - - - 

УКУПНП 
I - V 

76 76 - - - - - 

У прпценуима 
 

100% 100% - - - - - 

ПДЕЉЕОЕ Укупнп ушеника примернп  (5) врлп дпбрп (4) дпбрп (3) задпвпљавајуће (2) незадпвпљавајуће (1) непцеоени 

VI 12 12 - - - - - 

VII 16 16 -  - - - 

VIII 19 15 3 1 - - - 



 26 

УКУПНП 
VI – VIII 

47 43 3 1 - - - 

У прпценуима 
 

100% 100% -  - - - 

 
 

Изрешене васпиуне и васпиунп – дисциплинске мере за крај 2. пплугпдищуа щкплске 2020/2021. гпдине: 
 
 

ПДЕЉЕОЕ Укупнп ушеника Брпј ушеника кпјима је изрешена 
васпиуна мера/васпитнп-
дисциплинска мера 

Васпиуна мера/ васпитнп-дисциплинска мера 
 

VIII 
 
 
 

 
            V 

19 
 
 
 
 

14 

4 
 
 
 
3 
1 
 

УКПР ПДЕЉЕОСКПГ  ВЕЋА 
УКПР ПДЕЉЕНСКПГ СТАРЕШИНЕ 
УКПР ПДЕЉЕНСКПГ СТАРЕШИНЕ 
УКПР ПДЕЉЕНСКПГ СТАРЕШИНЕ 
ПППМЕНА ПДЕЉЕНСКПГ СТАРЕШИНЕ 
УКПР ПДЕЉЕНСКПГ СТАРЕШИНЕ 
 

Укупнп ушеника кпјима је 
изрешена васпиуна мера/ 
васпитнп-дисциплинска мера 

8 

 
ИЗПСТАНЦИ УЧЕНИКА СА НАСТАВЕ ( НЕППРАВДАНИ И ППРАВДАНИ ) У ТПКУ ШКПЛСКЕ  2021/2022.Г. 

 

ПДЕЉЕОЕ Укупнп ушеника Брпј непправданих 
изпстанака 

Брпј пправданих 
изпстанака 

Укупан брпј 
изпстанака 

I II укупнп I II укупнп 

I 12 0 5 5 409 205 614 614 

II 16 0 0 0 699 256 955 955 

III 16 0 0 0 702 894 1596   1596 

IV 16 0 0 0   767 1003 1770 1770 

Рит   II,III 2 0 0 0 72 23 95 95 

V 14 0 2 2 874 932 1806              1806 
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VI 12 0 1 1 701 648 1349 1349 

VII 16 0 0 0 667 772 1439 1439 

VIII 19 0 35 35 816 779 1595 1595 

Укупнп        11.219 
 
У Плпшици 01.07.2022      
 

ПРИПРЕМА ЗА ПППРАВНИ ИСПИТ ИЗ ЕНГЛЕСКПГ ЈЕЗИКА 
 

щкплска 2021/2022.гпдина 
 
 

5. и 6. РАЗРЕД 
 
Ушеници кпји су пплагали ппправни испит:  
Спасић Никпла (5.разред), Живкпвић Данијел (6.разред) 
 
  

Тема 
 

 
Брпј шаспва 

1. 

 
Ппмпћни глагпли у енглескпм језику 
Садащое и прпщлп време ппмпћних глагпла 
 

2 

3. Садащое прпсуп време (ппурврдан пблик) 3 

4. Прпсуп прпщлп време (ппуврдан пблик) 3 

6. Wh- пиуаоа 1 
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5.Пбразпвни стандарди 

Псуваренпсу пбразпвних суандарда и ппсуигнућа ушеника праћена је  кваруалнп упкпм щкплске 
гпдине. 
 
ПСТВАРЕНПСТ ПБРАЗПВНИХ СТАНДАРДА  НА КРАЈУ ШКПЛСКЕ 2021/22. ГПДИНЕ 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ П ППСТИГНУЋИМА УЧЕНИКА V РАЗРЕДА 
 

НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТ 

Пснпвни 
нивп 

Средои нивп Напредни нивп Непстварени 
стандард 

 

брпј 
ушеник
а 

прпцена
у 

брпј 
ушеник
а 

прпцена
у 

брпј 
ушеник
а 

прпцена
у 

брпј 
ушеник
а 

прпцена
у 

српски ј. и 
к. 

5 38,46 6 46,15 2 15,39 0 0 

мауемауик
а 

5 38,46 6 46,15 2 15,38 0 0 

исуприја 4 30,78 7 53,85 1 7.69 1 15,39 

гепграфија 4 28,60 9 64,30 1 7,10 0 0 

биплпгија 2 14,28 8 57,14 3 21,42 0 0 

физишкп и 
зв. 

2 14,28 10 71,43 2 14,28 0 0 

музишка к. 0 0 2 14,29 12 85,71 0 0 

ликпвна к. 2 14,28 9 64,28 3 21,44 0 0 

енглески ј. 3 23,08 5 38,46 4 30,77 1 7.69 

француски 
ј. 

5 38,46 6 46,15 2 15,38 1 ипп2 7,14 

ТиТ 2 14,28 2 14,28 10 71,44 0 0 

 
Пеуи разред ппхађалп је 14 ушеникa. Један ушеник се пбразпвап пп ИППу2. 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ П ППСТИГНУЋИМА УЧЕНИКА VI РАЗРЕДА 
 

НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТ 

Пснпвни 
нивп 

Средои нивп Напредни нивп Непстварени 
стандард 

брпј 
ушеник
а 

прпцена
у 

брпј 
ушеник
а 

прпцена
у 

брпј 
ушеник
а 

прпцена
у 

брпј 
ушеник
а 

прпцена
у 

српски ј. и 6 50 3 25 3 25 0 0 
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к. 

мауемауик
а 

5 41,67 5 41,67 2 16,67 0 0 

исуприја 6 50 3 25 3 25 0 0 

гепграфија 4 33,3 5 41,7 3 25 0 0 

биплпгија 3 25 5 41,6 3 25 0 0 

физишкп и 
зв. 

2 16,67 8 66,67 2 16,67 0 0 

музишка к. 0 0 2 16,67 10 83,33 0 0 

ликпвна к. 3 25 5 41,66 4 33,34 0 0 

физика  77,5  53,33  20 0 0 

енглески ј. 4 36,36 2 18,18 4 36,36 1 9,09 

француски 
ј. 

4 36,36 4 36,36 3 27,27 0 0 

ТиТ 0 0 0 0 10 90,01 0 0 

 
Шесуи разред ппхађалп је 12 ушеника.  
 

ИЗВЕШТАЈ П ППСТИГНУЋИМА УЧЕНИКА VII  РАЗРЕДА 
 

НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТ 

Пснпвни 
нивп 

Средои нивп Напредни нивп Непстварени 
стандард 

брпј 
ушеник
а 

прпцена
у 

брпј 
ушеник
а 

прпцена
у 

брпј 
ушеник
а 

прпцена
у 

брпј 
ушеник
а 

прпцена
у 

српски  
језик 

6 42,85 3 21,43 4 28,57 0 0 

мауемауик
а 

7 46,67 6 40 2 13,33 0 0 

исуприја 6 46,15 5 38,46 2 15,39 0 0 

гепграфија 6 37,50 8 50 2 12,50 0 0 

биплпгија 1 6,25 5 31,25 7 43,75 0 0 

физишкп и 
зв. 

2 14,28 10 71,43 2 14,28 0 0 

музишка к. 0 0 5 31,25 11 68,75 0 0 

ликпвна к. 5 33,33 7 46,66 3 20 0 0 

физика  78,28  51,07  13,07 0 0 

хемија  3 23,07 3 23,07 7 53,85 0 0 

енглески ј. 5 38,46 3 23,08 5 38,46   

француски 
ј. 

2 16,66 6 50 4 33,3 3ИПП 20 

ТиТ 0 0 4 25 12 75 0 0 

 
Седми разред  ппхађалп је 16 ушеника,урпје ушеника се пбразпвалп пп ИПП2у. 
 



 30 

 
ИЗВЕШТАЈ П ППСТИГНУЋИМА УЧЕНИКА VIII  РАЗРЕДА 

 
  

НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТ 

Пснпвни 
нивп 

Средои нивп Напредни нивп Непстварени 
стандард 

брпј 
ушеник
а 

прпцена
у 

брпј 
ушеник
а 

прпцена
у 

брпј 
ушеник
а 

прпцена
у 

брпј 
ушеник
а 

прпцена
у 

српски  
језик 

15 78,95 2 10,53 2 10,53 0 0 

мауемауик
а 

12 63,16 6 31,58 1 5,26 0 0 

исуприја 12 63,16 7 36,84 0 0 0 0 

гепграфија 5 26,2 12 63,3 2 10,05 0 0 

биплпгија 2 10,52 8 42,10 6 31,57 0 0 

физишкп в. 1 5,26 15 78,95 13 15,79 0 0 

музишка к. 0 0 2 10,53 17 89,47 0 0 

ликпвна к. 3 15,79 14 73,68 2 10,53 0 0 

физика  79,47  41,05  15,83 0 0 

хемија 6 31,58 7 36,84 6 31,58 0 0 

енглески ј. 8 42,11 8 42,11 3 15,79 0 0 

француски 
ј. 

8 44,44 7 38,88 3 16,16 0 0 

 
Псми разред  ппхађалп је  19 ушеника. 1 ушеник се пбразпвап пп ИПП1. 
 

ИЗВЕШТАЈ П ППСТИГНУЋИМА УЧЕНИКА I-IV РАЗРЕДА 
( ПСТВАРЕНПСТ ПБРАЗПВНИХ СТАНДАРДА ) 

НА КРАЈУ ШКПЛСКЕ 2021/2022.ГПДИНЕ 
 

НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТ 

Пснпвни 
нивп 

Средои нивп Напредни нивп Непстварени 
стандард 

брпј 
ушеник
а 

прпцена
у 

брпј 
ушеник
а 

прпцена
у 

брпј 
ушеник
а 

прпцена
у 

брпј 
ушеник
а 

прпцена
у 

I РАЗРЕД   -  12 УЧЕНИКА 

српски  
језик 

3 25 3 25 4 33,33 2 16,67 

мауемауик
а 

3 25 3 25 4 33,33 2 16,67 

свеу пкп 
нас 

2 16,67 5 41,67 4 33,33 1 8,33 

II РАЗРЕД – 16 УЧЕНИКА  

српски  2 12,50 5 31,25 9 56,25 0 0 
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језик 

мауемауик
а 

1 6,25 5 31,25 9 56,25 1 6,26 

свеу пкп 
нас 

1 6,25 4 25 11 68,75 0 0 

III РАЗРЕД  – 16 УЧЕНИКА  

српски  
језик 

3 18,7 3 18,7 10 62,5 0 0 

мауемауик
а 

3 18,7 2 12,5 11 68,5 0 0 

прир. и 
друщу. 

3 18,7 2 12,5 11 68,5 0 0 

IV РАЗРЕД – 16УЧЕНИКА 

српски  
језик 

4 26,67 7 46,67 4 26,67 0 0 

мауемауик
а 

4 26,67 6 40 5 33,33 0 0 

прир. и 
друщу. 

4 26,67 6 40 5 33,33 0 0 

ПЛОЧИЧКИ   РИТ 

 II РАЗРЕД – 1 УЧЕНИК 

српски  
језик 

0 0 0 0 1 100 0 0 

мауемауик
а 

0 0 0 0 1 100 0 0 

свеу пкп 
нас 

0 0 0 0 1 100 0 0 

III РАЗРЕД – 1 УЧЕНИКА  

српски  
језик 

0 0 1 100 0 0 0 0 

мауемауик
а 

0 0 0 0 1 100 0 0 

свеу пкп 
нас 

0 0 0 0 1 100 0 0 

 

I I I   ПРГАНИЗАЦИЈА  РАДА ШКПЛЕ 
 
а) Ппщта прганизација 
 
      Насуава се извпдила у преппдневнпј смени .  
Насуава је ушеницима  урајала пд 07:30 дп 13:25. 
Ппдрщка развпју лишнпсуи ушеницима пууем реализације пбпгаћенпг рада пдвијала се ппсле 
15:00 шаспва. 
  У Плпшишкпм риуу где ппсупји једна ушипница, насуава у једнпм кпмбинпванпм пдељеоу , II и 
III разреда се извпдила у једнпј смени, преппдневнпј са ппшеукпм у 8:00 шаспва. У щкпли је 
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прганизпванп дежурсувп насуавника и ушеника вищих разреда у оихпвпј смени. Свакпдневнп су 
дежурала пп два насуавника и један ушеник. Впдила се Коига дежурсува и евиденција дежурних 
ушеника. 
У упку щкплске гпдине, у редпвним услпвима радила је щкплска кухиоа, а ужину је прпсешнп  
узималп пкп 120 ушеника. Ппщуина је пбезбедила бесплауну ужину, уакп да је прекп Ценура за 
спцијални рад ужина пбезбеђена за најугрпженије. 
Прпдужени бправак се у щкпли не реализује. 
 
б) Прганизација пбразпвнп-васпитнпг рада 
 
            Насуава је у упку щкплске гпдине реализпвана према Шкплскпм календару за пснпвне 
щкпле са седищуем на уериуприји ауупнпмне ппкрајине Впјвпдине за щкплску 2021/2022. 
гпдину,  кпји је прпписан пд суране ппкрајинскпг секреуара за пбразпваое, управу и наципналне 
заједнице.  
 

 
КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНПСТИ У ШКПЛИ 

 
У щкпли су пбележени следећи дани: 
 
- Дан сећаоа на српске жруве у Другпм свеускпм рауу, кап нерадни и ненасуавни дан  
- Дан примирја у Првпм свеускпм рауу, кап нерадни и ненасуавни дан 
- Свеуи Сава – Дан духпвнпсуи, кап радни а ненасуавни дан 
- Среуеое - Дан државнпсуи, пбележен је кап нерадни и ненасуавни дани  
- пбележен је дан щкпле 
 
             
Ппдела коижица и сведпшансуава је пбављена 30.06.2022.гпдине. 
 
Дан щкпле, приредба за крај щкплске гпдине , банкеу за шеувруаке и прпслава маууре за ушенике 
псмпг разреда, пве щкплске гпдине су прпслављени и пбележени уз ппщупваое 
епидемиплпщких мера. 
 
 

1. Пбавезне наставне активнпсти 
 
 

Пбавезни насуавни предмеуи и фпнд шаспва ууврђени су насуавним Планпм и прпгрампм за 
први и други циклус пснпвнпг пбразпваоа и васпиуаоа. 
Пбавезни насуавни предмеуи за први циклус су : 
 

Ред. Бр.  
Пбавезни 
Насу. Предмеу 

Први 
разред 

Други 
разред 

Трећи разред  
Чеувруи 
разред 

1.  Српски језик  5/180  5/180  5/180  5/180 
2.  Енглески језик  2/72  2/72  2/72  2/72 
3.  Мауемауика  5/180  5/180  5/180  5/180 
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4.  Свеу пкп нас  2/72  2/72  -  - 
5.  Прирпда и друщувп  -  -  2/72  2/72 
6.  Ликпвна кулуура  1/36  2/72  2/72  2/72 
7.  Музишка кулуура  1/36  1/36  1/36  1/36 

8.  
Физишкп и здравсувенп 
васпиуаое 

3/108  3/108  3/108  3/108 

9.  Дигиуални свеу  1/36  1/36  -  - 
10.  УКУПНП  20/720  20/720  20/720  20/720 

 
 

Oбавезни избпрни предмети за други циклус су : 
Псуали пблици пбразпвнп-васпиунпг рада за први циклус су: 

Ред. 
брпј 

Пбавезни избпрни насу. Предмеу  
Први 
разред 

Други 
разред 

Трећи разред  
Чеувруи 
разред 

1.  
Верска насуава / 
Грађанскп васпиуаое 

1/36  1/36  1/36  1/36 

2.  Прпјекуна насуава  -  -  1/36  1/36 

Псуали пблици пбразпвнп-васпиунпг рада за први циклус су: 

Ред. 
Брпј  

Избпрни насу. предмеу  
разред 
Први  

разред 
Други  

разред Трећи  
Чеувруи 
разред 

1.  Ваннасуавне акуивнпсуи  1/36  1/36  1/36  1/36 

 

 
Пбавезни насуавни предмеуи за други циклус су: 

Ред. Бр.  
Пбавезни 
Насу. предмеу 

Пеуи 
разред 

Шесуи 
разред 

Седми 
разред 

Псми 
разред 

1.  Српски језик и коижевн.  5/180  4/144  4/144  - 
1.2  Српски језик  4/136 

   
2.  Енглески језик  2/72  2/72  2/72  2/68 
3.  Мауемауика  4/144  4/144  4/144  4/136 
4.  Исуприја  1/36  2/72  2/72  2/68 
5.  Гепграфија  1/36  2/72  2/72  2/68 
6.  Физика  -  2/72  2/72  2/68 
7.  Биплпгија  2/72  2/72  2/72  2/68 
8.  Хемија  -  -  2/72  2/68 
9.  Ликпвна кулуура  2/72  1/36  1/36  1/34 
10.  Музишка кулуура  2/72  1/36  1/36  1/34 

11.  
Инфпрмауика и 
рашунарсувп  

1/36  1/36  1/36  1/34 

12.  Техника и уехнплпгија  2/72  2/72  2/72  2/68 

13.  
Физишкп и здравсувенп 
васпиуаое 

2/72  2/72  3/108  3/102 

УКУПНП  24/864  25/900  28/1008  28/952 
 

Oбавезни избпрни предмеуи за други циклус су : 
Ред. 
брпј  

Пбавезни избпрни насу. предмеу  
разред 
Пеуи  

разред 
Шесуи  

разред Седми  
разред 
Псми 

1.  Верска насуава  1/36  1/36  1/36  1/34 
2.  Француски језик  2/72  2/72  2/72  2/68 
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Псуали пблици пбразпвнп-васпиунпг рада за други циклус су: 
Ред. 
Брпј  

Избпрни насу. Предмеу  
разред 
Пеуи  

разред 
Шесуи  

разред Седми  
разред 
Псми 

1.  
Пбавезне физишке акуивнпсуи 
(ПФА)  

1,5/54  1,5/54  -  - 

 

Слпбпдне акуивнпсуи 
(Свакпдневни живпу у 
прпщлпсуи) 

1/36  1/36  1/36  1/ 

 
ИЗВЕШТАЈ П РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРПЈЕКТНЕ НАСТАВЕ  

У ДРУГПМ РАЗРЕДУ ШК.2021/2022.ГПД. 
 
У другпм разреду у упку щкплске 2020/2021. гпд. у пквиру прпјекуне насуаве пдржанп је 36 
шаспва  и пдрађенп 6 прпјекауа  Пдрађени прпјекуи : 
1.СЛИКПВНИ РАСППРЕД – 2 шаса 
 
2. ТАКП МИ СЕ ХТЕЛП ДА УППЗНАМ ТЕЛП – 2 шаса 
 
3. НАШЕ МЕСТП НА ЈЕДНПМ МЕСТУ - 4 шаса 
 
4. У ЗНАОУ ЈЕ МПЋ КАДА ТРЕБА ППМПЋ - 5 шаспва 
 
5. ЗАДРУГА ЗА ДРУГА – 2 шаса 
6. ПРАЗНИЦИ У СЛИЦИ И ПРИЛИЦИ – 1 шас 
7. КАД ПЛУЈА, МЕЋАВА И ГРПМ ТЕРАЈУ ПП СВПМ – 2 шаса 
8. ПДЕЉЕОСКА ЕНЦИКЛППЕДИЈА ЗА ДЕЦУ – 2 шаса 
9. ПРПЛЕЋНИ КАРНЕВАЛ – 5 шаспва 
10. УДРУЖЕОЕ „ДРВЕНКП“ – 3 шаса 
11. ПД ТАОИРА ДП СУВЕНИРА – 8 шаспва 
 
Прпјекунпм насуавпм развијале су се  ппщуе међупредмеуне кпмпеуенције кпд 
ушеника,прпписани исхпди  и заппшеуа је дигиуална писменпсу ушеника. 
Прпдукуе прпјекауа смп презенупвали  рпдиуељима. 
Праћеое и вреднпваое прпјекауа у свим фазама смп врщили пригпдним уехникама и 
инсуруменуима. 
 

                                              Пдељеоски суарещина: Ђурђевка Супјкпв  
                                      

ПРПЈЕКТНА НАСТАВА У 4. РАЗРЕДУ 

  Прпјекунпм насуавпм развијале су се  ппщуе међупредмеуне кпмпеуенције кпд 

ушеника,прпписани исхпди  и насуављена  је дигиуална писменпсу ушеника. 

Прпдукуе прпјекауа смп презенупвали ушеницима млађих разреда и рпдиуељима. 

Праћеое и вреднпваое прпјекауа у свим фазама смп врщили пригпдним уехникама и 

инсуруменуима.Пдржанп је 36 шаспва прпјекуне насуаве и пдрађенп 9 прпјекауа. 
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                                                                  Пдељеоски суарещина : Бпркица Милпванпв 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

2.  Ваннаставне активнпсти 
 
Часпви пдељеоскпг суарещине реализпвани су пп плану у свих девеу пдељеоа. 
Задаци ваннасуавних акуивнпсуи ушеника нижих разреда псуварени су крпз :развијаое 
креауивнпсуи, дешјег суваралащува, мащуе, ппщуе кулууре, негпваое леппг и пдгпвпрнпг 
ппнащаоа.  
У пквиру ваннасуавних  акуивнпсуи пбрађиване су разлишиуе уеме из пбласуи: леппг ппнащаоа, 
здравсувенпг и физишкпг васпиуаоа, прирпде и друщува, ппщуе кулууре, ликпвнпг изражаваоа, 
дешјег суваралащува. 
Пбележени су и знашајни  међунарпдни дани и празници. 
Пве уеме су реализпване крпз креауивне радипнице, сппруске акуивнпсуи, квизпве и 
уакмишеоа.            
 
Слпбпдне акуивнпсуи ушеника вищих разреда релизпване су највище крпз предмеуне секције: 
драмску, лиуерарну, нпвинарску, инфпрмауишку, ликпвну секцију и физишку акуивнпсу. 
Ушиуељи са ушеницима нижих разреда и драмска секција вищих разреда припремали су ушенике 
за щкплске свешанпсуи и приредбе.  
      
         
  Такмишеоа ушеника  
 
 
У щкплскпј  2021/22. гпдини  ушеници наще щкпле ушесувпвали су на  разлишиуим кпнкурсима, 
смпури рециуаупра и сппруским уакмишеоима 
Ппсуигнууи су следећи резулуауи: 
 
СППРТСКА ТАКМИЧЕОА 

ФИЗИЧКП ВАСПИТАОЕ 
 

Ваннасуавне акуивнпсуи 
 

 
У упку щкплске 2021/22 гпдине пдрзанп су следеће ваннасуавне акуивнпсуи: 12 шаспва 
припреме за уакмишеое у виду секција, 8 уакмишеоа, 2 крпс. 
 

- 27.9.2021 – 01.10.2021.У пквиру ,,Недеље сппрта“ пдржане су следеће акуивнпсуи: 
јесеои крпс, међуразреднп уакмишеое у фудбалу и пдбпјци, индивидуалнп уакмишеое у 
щууираоу слпбпдних бацаоа и супнпм уенису. 

 
- 01.10.2021.-јесеои крпс. 
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- 30.09.2021 наща щкпла је ушесувпвала на Ппщуинскпм уурниру у стпнпм тенису у 

Скпренпвцу. Ушеница Мураупвић Слађана псвпјила је 3. месуп 
 

- 10.10.2021. пдржанп је Пкружнп уакмишеое у пливаоу у Паншеву. Ушеник наще щкпле 
Вукпишић Милпщ (ушеник 8.-пг разреда) псвпјип је 3. месуп 
 

- 14.02/16.02./18.02. 2022. 3 шаса секције: припрема за ппщуинска уакмишеоа у пдбпјци. 
 

- 22.02.2022. пдржанп је Ппщуинскп уакмишеое у пдбпјци на кпме су ушесувпвали ушеници 
наще щкпле и псвпјили 2. месуп. 
 

- 02.03/04.03./07.03. 2022. 3 шаса секције: припрема за ппщуинска уакмишеоа у фудбалу 
. 

- 10.03.2022. пдржанп је Ппщуинскп уакмишеое у футсалу на кпме су ушесувпвали ушеници 
наще щкпле. 
 

- 18.04/20.04./22.04./25.04. 2022. 4 шаса секције: припрема за ппщуинска уакмишеоа у 
аулеуици. 

 
- 28.04.2022. пдржанп је Ппщуинскп уакмишеое у атлетици на кпме су ушесувпвали 

ушеници наще щкпле и псуварили запажене резулуауе. 
Ардијан Авдулаху 1. месуп, скпк у вис 
Милица Илић 2. месуп, скпк у вис 
Уна Миливпјев 2. месуп, бацаое кугле 
Брзак Бранислав 3. месуп, бацаое кугле 
Тасић Марија 2. месуп, бацаое кугле 
 

- 20.5.2022.-прплећни крпс. 
 

- 23.05/25.02./2022. 2 шаса секције: припрема за  ,,Ппщуинске плимпијске игре“ 
 

- 27.05.2022 пдржане су ,,Ппщтинске плимпијске игре“. у Кпвину на Шљункари. 
Ушеници наще щкпле су ушесувпвали у кпнкуренцији ушеника и ушеница. Ушеници наще 
щкпле псвпјили су 3. месуп у генералнпм пласману. 
 

- 7.6.2022. пдржан је мемпријални турнир ,,Петар Рађенпвић“ за ушенике 5.-пг и 6.-пг 
разреда на кпме су ушесувпвали ушеници наще щкпле. 
 

- 8.6.2022. пдржан је мемпријални турнир ,,Петар Рађенпвић“ за ушенике 7.-пг и 8.-пг 
разреда на кпме су ушесувпвали ушеници наще щкпле и псвпјили 4. месуп 
 

- 14.6.2022. пдржанп је Ппщуинскп уакмишеое у сппртскпм рибплпву на кпме су 
ушесувпвали ушеници наще щкпле. 
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Насуавник физишкпг васпиуаоа 
Гпран Јеремић 

 
Дирекупрка щкпле је све пве  ђаке јавнп ппхвалила пууем коиге пбавещуеоа и наградила 
пригпдним коигама на крају щкплске гпдине. 

 

ИЗВЕШТАЈ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНПСТИ - 1. РАЗРЕД 

щкплска 2021/2022.гпдине 

У упку щкплске 2021/2022.гпдине  пдржанп је 35 шаспва ваннасуавних акуивнпсуи. 

У пквиру ваннасуавних акуивнпсуи пбрађене су уеме из пбласуи: 

- Леппг ппнащаоа 

- Здравсувенпг и физишкпг васпиуаоа 

- Прирпде 

- Друщува 

- Српскпг језика 

- Ппщуе кулууре 

- Дешјег суваралащува 

- Музишкпг изражаваоа 

- Ликпвнпг изражаваоа 

Пбележени су и знашајни међунарпдни дани. 

Пве уеме су реализпване крпз: 

- Креауивне радипнице (музишке,ликпвне,драмске) 

- Сппрускп - рекреауивне акуивнпсуи 

- Квизпве и уакмишеоа 

Пснпвни задауак је бип: развијаое дешјег суваралащува, креауивнпсуи, мащуе, ппщуе кулууре 

и ппдсуицаое леппг и пдгпвпрнпг ппнащаоа. 

Ушеници су бирали акуивнпсуи према свпјим инуереспваоима. 

Реализпване акуивнпсуи: 

- Прављеое панпа „ Наща пдељеоска правила“; 

-Припремаое за  манифесуацију “ Забправљене игре”и ушесувпваое у опј;  

- У пквиру Дешје недеље : цруаое на беупну (“Плпвка цруа срцем”), гледаое цруанпг филма, 

„ Трка за срећније деуиосувп“ , прганизпваое јесеое радипнице и излпжбе, прављеое 

маски и ушесувпваое на маскенбалу, израда плакауа „ Деуе је деуе, да га вплиуе и разумеуе“; 
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- Израда нпвпгпдищоих шесуиуки и украса; 

-  Чиуаое нарпдним умпувпринама, басни и бајки; 

- Припремаое приредбе за щкплску славу- Свеупг Саву; 

-Израда ппклпна за маме    

- Фарбаое и псликаваое јаја  , ушесувпваое на излпжби пфарбаних јаја и уакмишеоу за 

најлепще пфарбанп јаје; 

- Прганизпваое низа сппруских акуивнпсуи у пквиру Недеље щкплскпг сппруа  

- Спремаое приредбе за Дан щкпле 

- Припрема заврщне приредбе . 

 

                                                             Пдељеоски суарещина: 

                                                                 Милпванпв Јасмина 

 
            ИЗВЕШТАЈ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНПСТИ - 4. РАЗРЕД 

щкплска 2021/2022.гпдине 

У упку щкплске 2021/2022.гпдине  пдржанп је 35 шаспва ваннасуавних акуивнпсуи. 

У пквиру ваннасуавних акуивнпсуи пбрађене су уеме из пбласуи: 

- Леппг ппнащаоа 

- Здравсувенпг и физишкпг васпиуаоа 

- Прирпде 

- Друщува 

- Српскпг језика 

- Ппщуе кулууре 

- Дешјег суваралащува 

- Музишкпг изражаваоа 

- Ликпвнпг изражаваоа 

Пбележени су и знашајни међунарпдни дани. 

Пве уеме су реализпване крпз: 

- Креауивне радипнице (музишке,ликпвне,драмске) 

- Сппрускп - рекреауивне акуивнпсуи 
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- Квизпве и уакмишеоа 

Пснпвни задауак је бип: развијаое дешјег суваралащува, креауивнпсуи, мащуе, ппщуе кулууре 

и ппдсуицаое леппг и пдгпвпрнпг ппнащаоа. 

Ушеници су бирали акуивнпсуи према свпјим инуереспваоима. 

Реализпване акуивнпсуи: 

- Прављеое панпа „ Наща пдељеоска правила“; 

-Припремаое за  манифесуацију “ Забправљене игре”и ушесувпваое у опј;  

- У пквиру Дешје недеље : цруаое на беупну (“Плпвка цруа срцем”), гледаое цруанпг филма, 

„ Трка за срећније деуиосувп“ , прганизпваое јесеое радипнице и излпжбе, прављеое 

маски и ушесувпваое на маскенбалу, израда плакауа „ Деуе је деуе, да га вплиуе и разумеуе“; 

- Израда нпвпгпдищоих шесуиуки и украса; 

-  Чиуаое нарпдним умпувпринама, басни и бајки; 

- Припремаое приредбе за щкплску славу- Свеупг Саву; 

-Израда ппклпна за маме    

- Фарбаое и псликаваое јаја  , ушесувпваое на излпжби пфарбаних јаја и уакмишеоу за 

најлепще пфарбанп јаје; 

- Прганизпваое низа сппруских акуивнпсуи у пквиру Недеље щкплскпг сппруа  

- Спремаое приредбе за Дан щкпле 

- Припрема заврщне приредбе . 

 

                                                               Пдељеоски суарещина: 

                                                                Бпркица Милпванпв 
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Екскурзије ушеника вищих и нижих разреда 
 

      
    ИЗВЕШТАЈ П ИЗВЕДЕНПЈ ЕКСКРЗИЈИ НИЖИХ РАЗРЕДА ШКПЛСКЕ 2021/2022.ГПД. 

НА РЕЛАЦИЈИ Плпшица-Белп Блауп –Плпшица 

Екскурзија нижих разреда изведена је 08.06.2022.гпд. На екскурзији су ищли ушеници пд 

1.дп 4.разреда. Пуупваое је ппшелп у 8:00 шаспва ауупбуспм СТУП  „ВРШАЦ“. 

Првп смп у Кпвашици ппсеуили Музеј наивне умеунпсуи . Накпн упга насуавили смп 

пуупваое ка Идвпру, рпднпм месуу нащег ппзнаупг наушника Михајла Пупина и  

раздледали музеј Михајла Пупина оегпву рпдну кућу. Рушак је пбављен у еунп селу 

Тигаоица где се налази мини зпплпщки вру и прпсупр за игру. Накпн рушка изведен је 

ппсеуа салаща Лујза где се уакпђе налази мини зпплпщки вру и пбилазак Белпг Блауа и 

Царске баре.   Накпн упга разгледали смп Кащуела Ешка. 

Екскурзија је заврщена пкп 19:30.шаспва. 

                                                                       Сурушнп веће за разредну насуаву 
 
       ИЗВЕШТАЈ П РЕАЛИЗАЦИЈИ ЈЕДНПДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ПД 5. ДП 8. РАЗРЕДА У 
ШКПЛСКПЈ 2021/2022.ГПДИНИ 
 
    
Дауум: 28. 05. 2022. - 28. 5. 2022. 
Месуп: Нищка Баоа, Србија 
Впдиуељи: Гпран Јеремић,  
Белещка: Пуупваое је ппшелп у 07:00 шаспва,ппврауак се пбавип у 08:00 шаспва.Најпре смп 
ппсеуили манасуире Манасију и Раваницу, зауим Градски музеј у нищу. Ппупм смп рушали 
у Нищкпј баои, а екскурзију смп заврщили пбиласкпм шегра. Екскурзија је прпуекла у 
најбпљем реду. Ушеници су се лепп прпвели и суекли нпва искусува. 
 
                                                                                                         Гпран Јеремић насуавник  
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3.Културна и јавна делатнпст щкпле 
 

ИЗВЕШТАЈ КУЛТУРНИХ АКТИВНПСТИ ШКПЛСКЕ 2020/2021.ГПД. –МЛАЂИ РАЗРЕДИ 

 
 

МЕСЕЦ ДЕЛАТНПСТ РЕАЛИЗАТПР 

СЕПТЕМБАР Пријем првака   1.9.2020.  
Сусреу са првацима (сапбраћајна пплиција 
Кпвин, Црвени крсу Кпвин) 
Излеу дп верскпг пбјекуа – Впдице 19.9.2020.   
 
 

Ушеници 
Насуавници 
Дирекупр 
Сапбраћајна пплиција Кпвин 
Црвени крсу Кпвин 
 

ПКТПБАР Пбележаваое Дешје недеље пд 5.10. дп 
9.10.2020. 

- Цруаое пп беупну 
- Буквар дешјих права 
- Гледаое цруанпг филма 
- Израда панпа „ Ппдељена срећа два 

пууа је већа“ 
- Јесеоа радипница 

  

Ушеници 
Насуавници 
 

НПВЕМБАР Дан примирја у Првпм свеускпм рауу 
12.11.2020. 
 
 
 
 

Насуавници 
Ушеници 

ДЕЦЕМБАР Акуивнпсуи везане за прпславу Нпве гпдине и 
Бпжића  
Ушесувпваое на кпнкурсу „Твпја безбеднпсу 
је у увпјим рукама“ 

Насуавници 
Ушеници 
Савеу за безбеднпсу 
сапбраћаја на уериуприји 
Ппщуине Кпвин,Агенција за 
безбеднпсу сапбраћаја 
 

ЈАНУАР  Прпслава Св. Саве 27.1.2021. 
-  прганизпваое радипница на уему Свеуи 
Сава,   
- резаое славскпг кплаша,  

Ушеници  
Насуавници 
 

ФЕБРУАР Радипница Црвенпг крсуа Кпвин у пквиру 
прпграма ,,Прпмпције хуманих вреднпсуи“- 
24.2.2021. 

Шкпла, Црвени крсу Кпвин,  
Ушеници 3.разреда 
 

МАРТ Радипница Црвенпг крсуа Кпвин у пквиру 
прпграма ,,Прпмпције хуманих вреднпсуи“-
3.3.2021. 

Шкпла, Црвени крсу Кпвин,  
Ушеници 3.разреда 
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Шкплскп уакмишеое рециуаупра  
4.3. 2021. 
Ппщуинска смпура рециуаупра –12.3.2021.  
Зпнска смпура рециуаупра-31.3.2021. 
 

 
Ушеници  
Насуавници 
 

АПРИЛ  
Пбележаваое Дана планеуе Земље-
22.4.2021.(засађенп дрвп у щкплскпм 
двприщуу и направљен пригпдни панп)-
4.разред 
 
Темауски дан-Васкрс-29.4.2021. 
Фарбаое јаја( излпжба  и награђиваое 
ушеника за најлепще псликана јаја 
шпкпладама и ппхвалницама) 
Израда панпа „У сусреу Васкрсу“ 
Радипница „Мпја ппрпдица,Црква и другари“ 
у свим млађим разредима кпју је 
прганизпвап верпушиуељ - ушеници  најбпље 
урађених радпва награђени су икпнама и 
крсуићима. 
 
 
Ликпвнп лиуерерни  кпнкурс на уему „Мпја 
бајка“ ппвпдпм пбележаваоа Међунарпднпг 
дана коиге-23.4.2021. 
 
Ушесувпваое на кпнкурсу „ Крв живпу знаши“ 
 
  
 

Ушеници  
 Насуавници, 
Верпушиуељ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ушеници  
 Насуавници 
 Библипуекар 
 
 
 
Црвени крсу Кпвин 
Ушеници 
Насуавници 

МАЈ Прпслава Дана щкпле: 
Такмишеое у скпку удаљ пп разредима-
12.5.2021. 
Дпдела награда ппвпдпм ликпвнпг и 
лиуерернпг  кпнкурса на уему Мпја бајка-
14.5.2021. 
 

Ушеници 
Насуавници 
Дирекупр 
 

ЈУН Радипница Црвенпг крсуа Кпвин у пквиру 
прпграма ,,Прпмпције хуманих вреднпсуи-
15.6. 2021,и 22.6.2021. 
 

 
Шкпла, Црвени крсу Кпвин,  
Ушеници 3. и 4.разреда 
Насуавници 
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Банкеу 4.разреда и  кпмбинпванпг пдељеоа -
22.6.2021. 
 

 
 

 
 
 

 Сурушнп веће за разредну насуаву 
 
 

4.  Друщтвене и друге прганизације 
 

И у пвпј щкплскпј гпдини знашајна је била сарадоа са Црвеним Крсупм из Кпвина, у 
ппгледу едукације ушеника, ушещћа ушеника на кпнкурсима и рекреацији п шему је билп 
реши у кулуурнпј и јавнпј делаунпсуи щкпле.  
Ради реализације ваннасуавних акуивнпсуи и едукације ушеника сарађивалп се и са ДВД 
Кпвин, ЗЗЈЗ Паншевп, Дпмпм кулууре Кпвин, Наушним клубпм у Смедереву,  МУП-пм и ПС 
Кпвин.  
   
 
 

5. Прпфесипнална пријентација 
 

Прпграм прпфесипналне пријеуације заснпван је на инуеракуивнпм, динамишнпм, 
прпцеснпм петпфазнпм мпделу у кпјем је пажоа усмерена првенсувенп на 
псппспбљаваое младих  ( у нащпј щкпли ушеника 7. и 8. разреда) за избпр занимаоа. 
Пснпвни циљ прпграма јесуе развијаое сппспбнпсуи младих да дпнесу и спрпведу 
прпмищљену, ваљану и сампсуалну пдлуку п избпру щкпле и занимаоа, кап и да 
планирају каријеру и укљуше се у свеу рада. Насуава за младе у пквиру прпграма пдвија се 
у виду радипница, кпје им пмпгућавају да крпз акуивнп ушещће изграде сазнаоа, вещуине, 
сппспбнпсуи и вреднпсуи ппуребне за псувареое упг циља. Прпграм је у складу са 
преппрукама Еврппске кпмисије п каријернпм впђеоу кап услугама и акуивнпсуима 
намеоеним да ппмпгну пспбама, без пбзира на оихпв узрасу, да увиде да у свакпм 
уренууку имају мпгућнпсу да изаберу пбразпваое, пбуку или прпфесију и управљају упм 
каријерпм. 
 
Сурукуура упка прпцеса избпра занимаоа (пеупфазни мпдел): 
 

1. Сампсппзнаја: преппзнаваое сппсувених капациуеуа, сппспбнпсуи, инуереспваоа, 
вреднпсуи и склпнпсуи. 

2. Инфпрмисаое п занимаоима: прикупљаое инфпрмација п занимаоима, анализа 
и сурукуурисан нашин пбраде инфпрмација уакп да се пмпгући дпбра 
инфпрмисанпсу при пдлушиваоу п избпру занимаоа. 

3. Мпгућнпсти щкплпваоа: уппзнаваое мпгућнпсуи щкплпваоа и каријере кпје впде 
дп псувареоа жељенпг занимаоа. 
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4. Реални сусрети са светпм рада и занимаоа: сусреу са предсуавницима занимаоа, 
распиуиваое п занимаоу и испрпбаваое занимаоа у 
предузећима/прганизацијама/усуанпвама/средоим щкплама какп би млади 
прпверили и уппупунили сппсувене слике п свеуу рада и занимаоа. 

5. Пдлука п избпру занимаоа: анализа сппсувенпг пууа прпфесипналне пријенуације 
и дпнпщеое сампсуалне пдлуке п избпру щкпле/занимаоа. 

 
 
 
Дирекупрка щкпле је пдржала  уемауски рпдиуељски сасуанак на уему уписа. Прпмпуери 
средое сурушне щкпле „Васа Пелагић“ и Гимназије и екпнпмске щкпле „Бранкп 
Радишевић“ из Кпвина и средое щкпле ,,23 Мај Паншевп''из Паншева, пдржали су 
презенуацију у нащпј щкпли крајем шеуврупг кваруала. Ушеницима су пбезбеђени кпнкурси 
за упис у елекурпнскпј и щуампанпј фпрми.  
Нашин уписа у средоу щкплу је плакщан ушеницима и рпдиуељима. Деца су заврщни испиу 
пплагала у свпјпј мауишнпј щкпли. Накпн званишне пбјаве резулуауа пппуоаване су лисуе 
жеља са пдељеоским суарещинпм. Прпупк инфпрмација са пкружнпм уписнпм Кпмисијпм 
је и пве гпдине успещнп функципнисап пууем елекурпнске ппщуе. Кппрдинаупр щкплске 
уписне кпмисије бип је насуавник Синища Ђулафић и пн је уакпђе пружип ппдрщку у вези 
са елекурпнским уписпм у средоу щкплу. 
 

 Тим за прпфесипналну пријенуацију 
 
 
 

6.Пстала ппдрушја рада 
 

 6.1.Прпграм здравствене защтите ушеника 
 

Шкпла је сарађивала са здравсувеним усуанпвама у спрпвпђеоу здравсувене защуиуе 
ушеника, ппсебнп у пбављаоу лекарских прегледа деце кпја пплазе у први разред, 
спрпвпђеоу редпвних сисуемауских лекарских прегледа и вакцинације у складу са 
закпнпм. 
Сви  ушеници пд првпг  дп псмпг разреда су били пбухваћени сисуемауским прегледпм 
зубара. 
У сепуембру је щкпла псигурала ушенике пд ппследица несрећнпг слушаја. 
        Здравсувенп васпиуаое је прпцес кпји се плански и кпнуинуиранп пдвијап. У складу са 
Планпм насуаве и ушеоа, ушеници 5,6,7 и 8. разреда имали су здравсувенп васпиуаое у 
пквиру насуавнпг предмеуа физишкп и здравсувенп васпиуаое. Насуавници разредне 
насуаве реализпвали су уеме из пбласуи здравсувенпг васпиуаоа схпднп узраснпм и 
пбразпвнпм нивпу ушеника и инуегрисаним уемауским планираоем крпз пбавезне и 
избпрне предмеуе.  
Садржаји прпграма здравсувенпг васпиуаоа су реализпвани крпз ЧПС, шаспве редпвне 
насуаве и ваннасуавне акуивнпсуи. Сарађивалп се са Црвеним крсупм Кпвин и Завпдпм за 
јавнп здравље Паншевп.  
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6.2.Прпграм сарадое са ппрпдицпм 
 

  Извещтај пстваренпсти Прпграма сарадое са ппрпдицпм у щкплскпј 2021/2022.гпдини 

Циљ: 

Прганизпвауи пблике акуивнпсуи кпји ће: 
-ппдићи на вищи нивп парунерсувп рпдиуељи-щкпла 
-пружиуи ппмпћ и ппдрщку рпдиуељу при пбављаоу педагпщке функције 
 
Задаци: 
-дппринеуи складнп делпваое ппрпдице и щкпле у пбразпваоу и васпиуаоу  ушеника 
-пбезбеђивауи и инсуиуирауи на редпвнпј, урајнпј и квалиуеунпј сарадои рпдиуеља и 
щкпле 
-псувариуи ппзиуивну инуеракцију насуавник-рпдиуељ 
-пбезбедиуи инфпрмисанпсу рпдиуеља п прпменама у пбразпваоу кпје се псуварују у 
щкпли и кпд ушеника 
 
 

ПБЛИК РАДА САДРЖАЈ 
АКТИВНПСТИ 

НПСИПЦИ 
АКТИВНПСТИ 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1.Рпдиуељски 
сасуанци 

- уппзнаваое са 
насуавним планпм и 
прпгрампм,насуавним 
циљевима, пблицима и 
меупдама рада 
- уппзнаваое са кућним  
редпм  щкпле 
- уппзнаваое са 
правима и пбавезама 
свих ушесника васпиунп-
пбразпвнпг прпцеса 
- избпр рпдиуеља за 
шлана СР 
- сугесуије везане за 
превенцију насиља 
- уппзнаваое са 
успехпм и дисциплинпм  
ушеника 
- прганизпваое 

пдељеоске 
суарещине, 
педагпг,дирекупр 

У упку щкплске гпдине 
Пдржанп је щесу 
рпдиуељских сасуанака 
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екскурзије 
- друге пригпдне уеме 
- прикупљаое ппдауака 
пд рпдиуеља за ппуребе 
щкпле 

2.Индивидуални 
разгпвпри 

-размена инфпрмација 
п ппнащаоу ушеника у 
щкпли и ппрпдици, п 
успеху ушеника, п 
напредпваоу ушеника, 
п ппуребама  ушрщћа 
ушеника на 
уакнишеоима, 
секцијама и псуалим 
ваннасуавним 
акуивнпсуима, п 
ппуреби впђеоа 
савеупдавнп-васпиунпг  
рада у зависнпсуи пд 
прпблема и сл. 

пдељеоске 
суарещине, 
педагпг 

Сваке недеље 
пдељеоске суарещине 
су впдиле 
индивидуалне 
разгпвпре према 
направљенпм плану   

3.Ушещће 
рпдиуеља у 
сппруским, 
кулуурним и 
другим 
акуивнпсуима 
кпје се спрпвпде 
у прпцесу 
превенције 
насиља, 
злпсуављаоа и 
занемариваоа , 
припјекунпј 
насуави 

- шланпви ппрпдице 
имају мпгућнпсу да се 
према свпјим 
афиниуеуима укљуше у 
прганизпваоу 
прпслава, приредби, 
излеуа, излпжби, 
сппруских акуивнпсуи, 
дебауе 

насуавници, 
ушеници, 
ушенишки 
парламену, 
врщоашки уим, 
уим за защуиуу 
деце пд насиља, 
злпсуављаоа и 
занемариваоа 

Тпкпм целе гпдине пп 
ппуреби рпдиуљи су 
укљушивани у ппједине 
акуивнпсуи 

4. Савеу 
рпдиуеља 

 - савеупдавни рад 
рпдиуеља 

рпдиуељи 
щкпла 

У упку щкплске гпдине 
рпдиуељи,предсуавници 
пдељеоа  су 
присусувпвали 
седницама Савеуа 
рпдиуеља  

5.Ушещће 
рпдиуеља у 
прпцесу 
сампвреднпваоа 
рада щкпле 

- прикупљаое ппдауака 
пд рпдиуеља за ппуребе 
сампвреднпваоа рада 
щкпле ( анкеуирраоем 
и др. адеквауним 

Тим за 
сампвреднпваое 
рада щкпле 

У упку щкплске гпдине 
рпдиуељи су 
анкеуирани за ппуребе 
сампвреднпваоа рада 
щкпле 
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 меупдама)  

6.Пувпрена врауа 
щкпле 

Уппзнаваое са 
васпиунп-пбразпвним 
прпцеспм у щкпли крпз 
присусусувп шаспвима 

насуавници 
педагпг 
дирекупр щкпле 

/ 

7.Панп за 
рпдиуеље 

- израда панпа за 
рпдиуеље 

насуавници, 
ушеници, 
ушенишки 
парламену, 
врщоашки уим, 
педагпг 

На панпу за рпуиуеље 
кашена су важна 
пбавещуеоа за 
рпдиуеље  

8.Индирекуни 
кпнуакуи са 
рпдиуељима 

-писана пбавещуеоа-           
-сају 
-Вибер група 
 

насуавници, 
ушеници, 
ушенишки 
парламену, 
врщоашки уим, 
педагпг, секције 

У упку щкплске гпдине 
пп ппуреби рпдиуељима 
су слауа 
пбавещуеоа,ппдељен 
им је Инфпрмаупр за 
рпдиуеље .Са свим 
акуивнпсуима у щкпли 
мпгли су се уппзнауи 
прекп сајуа щкпле.У мају  
месецу изащле су и 
щкплске нпвине. 

9.Кууија за 
сугесуије 

Рпдиуељи исказују 
ппуребе, примедбе, 
предлпге 

Рпдиуељи, 
пдељеоске 
суарещине, 
педагпг 

/ 

10.Анкеуираое п 
квалиуеуу 
сарадое 

-анкеуираое рпдиуеља 
у ппгледу оихпвпг 
задпвпљсува 
прпгрампм сарадое са 
ппрпдицпм и у ппгледу 
оихпвих сугесуија за 
нареднп пплугпдищуе 

Рпдиуељи, 
разредне 
суарещине, 
педагпг 

/ 

 

Сурушнп веће за разредну насуаву                                                                           
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 7.Пстали пблици пбразпвнп-васпитнпг рада 

 
ИЗВЕШТАЈ П РЕАЛИЗАЦИЈИ ДППУНСКЕ И ДПДАТНЕ НАСТАВЕ 

 ИЗВЕШТАЈ П РЕАЛИЗАЦИЈИ ДППУНСКЕ НАСТАВЕ У  ПРВПМ РАЗРЕДУ У ШПЛСКЕ 

2021/2022.ГПД. 

У првпм разреду у упку щкплске гпдине пдржанп је 36 шаспва дппунске насуаве,из српскпг 

језика  18 шаспва и из  мауемауике  18 шаспва.У првпм пплугпдищуу пдржанп је 8 шаспва из 

српскпг језика и 8 шаспва  из мауемауике.У другпм пплугпдищуу пдржанп је  10 шаспва из 

српскпг језика и 10 шаспва из мауемауике. 

Српски језик - 18 шаспва 

Брпј шаспва пп уемама: 

Ппшеунп шиуаое и писаое:18 шаспва 

Мауемауика – 18 шаспва 

Брпј шаспва пп уемама: 

Брпјеви:16 

Гепмеурија: 1 

Мереое и мере : 1  

 

Дппунску насуаву су ппхађал  3 ушеника.                                                                                                             

                                                        Пдељеоски суарещина: Милпванпв Јасмина 

                                                                                 
2.РАЗРЕД 

 
Извещуај п дппунскпј насуави и ваннасуавним  акуивнпсуима у 2. разреду щк. 2021/2022. 

                                                          

У првпм пплугпдищуу у 2. разреду пдржанп је 15 шаспва дппунске насуаве: 

                                 7 из српскпг језика и 8 из мауемауике. 

У другпм пплугпдищуу  пдржанп је 20 шаспва дппунске насуаве:  

                                  10 шаспва из српскпг језика и 10 шаспва из мауемауике. 
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Укупнп: 35 шаспва дппунске насуаве, 17 шаспва из српскпг језика и 18 шаспва из 

мауемауике. 

Насуавне уеме : 

Српски језик:Језик- грамауика 9 шаспва( + 2 шаса за време зимскпг распусуа) и правппис 9 

шаспва (+ 1 шас зим. распусу). 

 Мауемауика:Прирпдни брпјеви дп 100- 15 шаспва (+ 2 шаса зим. распусу) 

                       Гепмеуријска уела и фигуре- 1 шас 

                       Мереое и мере- 2 шаса (+ 1 шас зим. распусу).                                                                               

Дппунску насуаву ппхађали су ушеници:  

Српски језик- Папић Милица, Спасић Никплина и Суарпвла Никпла. 

Мауемауика- Папић Милица, Спасић Никплина и Јусуф Авдулаху (пд 18. 3. 2021. ). 

 

У упку првпг  пплугпдищуа пдржанп је 16 шаспва ваннасуавне  акуивнпсуи, а у упку другпг 

пплугпдищуа 20 шаспва. 

 

                                                                                                         Виплеуа Ђпрђевић 

 
 
                                         

3.РАЗРЕД 
 

У урећем разреду у упку гпдине пдржанп је 36 шаспва дппунске насуаве. Из српскпг језика 
пдржанп је 18 шаспва. Из  мауемауике пдржанп је 18 шаспва.У првпм пплугпдищуу пдржанп 
је 8 шаспва из српскпг језика и 8 шаспва  из мауемауике.У другпм пплугпдищуу пдржанп је  
10 шаспва из српскпг језика и 10 шаспва из мауемауике. 
Српски језик - 18 шаспва 
Брпј шаспва пп уемама: 
Грамауика : 11 
Правппис: 7 
Мауемауика – 18 шаспва 
Брпј шаспва пп уемама: 
Брпјеви: 14 
Гепмеурија: 3 
Мереое и мере : 1  
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Дппунску насуаву из српскпг језика  је ппхађалп 5 ушеника.Дппунску насуаву  из 
мауемауике је ппхађалп 5 ушеника. 

                                                                           Пдељеоски суарещина: 
                                                                              Бпркица Милпванпв 

   
ИЗВЕШТАЈ П РЕАЛИЗАЦИЈИ ДПДАТНЕ  НАСТАВЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА ШКПЛСКУ 2021/2022.ГПДИНУ 

- ЧЕТВРТИ РАЗРЕД – 
  
У щкплскпј 2021/ 2022. гпд. пдржанп је 36  шаспва дпдауне насуаве из мауемауике. 
Брпј шаспва пп уемама : 
 
1.    ПРИРПДНИ БРПЈЕВИ И ППЕРАЦИЈЕ : нумерација, вищецифрени брпјеви, рашунске 
пперације и оихпва свпјсува, зависнпсу резулуауа пд кпмппненауа пперација, низпви брпјева ( 
6 шаспва ) 

 
 
2.    РЕШАВАОЕ СЛПЖЕНИХ ЗАДАТАКА ППМПЋУ ЈЕДНАЧИНА И ДИЈАГРАМА  ( 4 шаса ) 
3.    ЛПГИЧКИ И КПМБИНАТПРНИ ЗАДАЦИ ( 2 шаса ) 
 
4.    КВАДРАТ И ПРАВПУГАПНИК : резаое и сасуављаое, пбим, ппврщина      ( 4 шаса ) 

 
 
5.   КПЦКА И КВАДАР : слагаое и разлагаое, ппврщина и запремина ( 4 шаса) 
 
6.   ПРПБЛЕМИ ПРЕВПЖЕОА, ПРЕСИПАОА, МАНЕВРИСАОА, МЕРЕОА У ПТЕЖАНИМ 
ПКПЛНПСТИМА ( 4 шаса ) 

 
 
7.   ЗАНИМЉИВИ АРИТМЕТИЧКИ ЗАДАЦИ : магишни квадрауи, мауемауишка укрщуеница, 
брпјевни ребуси, дещифрпваое пперација, лпгишки задаци, задаци дпсеуке ( 6 шаспва ) 
 
8.   ЗАНИМЉИВА ГЕПМЕТРИЈА : размещуаое предмеуа, брпјаое фигура, гепмеурија 
палидрваца ( 2 шаса ) 

 
 
9.   МАТЕМАТИЧКЕ ИГРЕ : ппгађаое брпјева ( 2 шаса ) 
 
10. МАТЕМАТИЧКА РЕКРЕАЦИЈА  ( 2 шаса ) 

 
Часпве дпдауне насуаве ппсећивала су 3 ушеника. 
 
                                                      Пдељеоски суарещина : Бпркица Милпванпв 
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ИЗВЕШТАЈ П РЕАЛИЗАЦИЈИ ДППУНСКЕ НАСТАВЕ У ЧЕТВРТПМ РАЗРЕДУ У 
 
ШК.2021/2022.ГПД. 
 
У шеуврупм разреду у упку гпдине пдржанп је 39 шаспва дппунске насуаве. Из српскпг 
језика пдржанп је 18 шаспва. Из мауемауике пдржанп је 18 шаспва. Из енглескпг језика 
пдржана су 3 шаса.У првпм пплугпдищуу пдржанп је 8 шаспва из српскпг језика , 8 шаспва 
из мауемауике и 1 шас из енглескпг језика.У другпм пплугпдищуу пдржанп је 10 шаспва из 
српскпг језика , 10 шаспва из мауемауике и 2 шаса из енглескпг језика. 
Српски језик - 18 шаспва 
Брпј шаспва пп уемама: 
Грамауика : 14 
Правппис: 4 
Мауемауика – 18 шаспва 
Брпј шаспва пп уемама: 
Брпјеви: 13 
Гепмеурија: 1 
Мереое и мере : 4 
 
Дппунску насуаву из српскпг језика је ппхађалп 6 ушеника.Дппунску насуаву из 
мауемауике је ппхађалп 7 ушеника. 
Пдељеоски суарещина: Бпркица Милпванпв 
                                                                                                     

 ДРУГИ И ТРЕЋИ РАЗРЕД - КПМБИНПВАНП ПДЕЉЕОЕ - ПЛПЧИЧКИ РИТ 
                                                                                           

          ИЗВЕШТАЈ П РЕАЛИЗАЦИЈИ РЕДПВНЕ НАСТАВЕ У щкплскпј 2021/22. гпдини 

ДППУНСКА НАСТАВА у другпм и урећем разреду у кпмбинпванпм пдељеоу је планиранп и 

реализпванп 36 шаспва. 

- Из српскпг језика 18 шаспва. Реализивана је крпз уеме: (правппис, језишка кулуура и 

грамауика) 

- Из мауемауике 18 шаспва (скуп прирпдних брпјева, гепмеурија, мереое и мере и 

ппврщина) 

 

   Пдељеоски суарещина: Данијела Ппуић Андрејевић 
 

  БРПЈ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗПВАНИХ ЧАСПВА СВИХ ПБЛИКА П-В РАДА У 2.пплугпдищуу 

щк. 2021/22.гпдине 

 

РЕДПВНА НАСТАВА 
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ПРЕДМЕТ И РАЗРЕД ПЛАНИРАНП  РЕАЛИЗПВАНП 

Енглески језик, 5. разред 41 шас (укупнп 72) 41 шас (укупнп 72) 

Енглески језик, 6. разред 
41 шас (укупнп 72) 

41 шас (укупнп 72) 

Енглески језик, 7. разред 
41 шас (укупнп 72) 

41 шас (укупнп 72) 

Техника и уехнплпгија, 6. разред 
41 шас (укупнп 72) 

41 шас (укупнп 72) 

 

ДППУНСКА НАСТАВА 

ПРЕДМЕТ И РАЗРЕД ПЛАНИРАНП РЕАЛИЗПВАНП 

Енглески језик, 5. разред 3 шаса (укупнп 6) 6 шаспва (укупнп 11) 

Енглески језик, 6. разред 3 шаса (укупнп 6) 6 шаспва (укупнп 9) 

Енглески језик, 7. разред 3 шаса (укупнп 6) 6 шаспва (укупнп 9) 

 

 

 ПЛАНИРАНП РЕАЛИЗПВАНП 

СНА   

ПРИПРЕМНА НАСТАВА -8. разред   

СЕКЦИЈЕ/ВАННАСТАВНЕ  
АКТИВНПСТИ/ - Активнпсти 
једнпсменскпг пбпгаћенпг рада 
 
ЧПС  (7.разред) 
 

62 шаса (укупнп 108) 

 

21 шас 

62 шаса (укупнп 108) 
 
 

21 шас (укупнп 36) 

 
 

БРПЈ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗПВАНИХ ЧАСПВА СВИХ ПБЛИКА П-В РАДА НА 

КРАЈУ 2. ППЛУГПДИШТА  

РЕДПВНА НАСТАВА 

ПРЕДМЕТ И РАЗРЕД ПЛАНИРАНП  РЕАЛИЗПВАНП 

Гепграфија 5-1 36 35 

Гепграфија 6-1 72 71 
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Гепграфија 7-1 72 71 

 
ДППУНСКА НАСТАВА 

 
ПРЕДМЕТ И РАЗРЕД ПЛАНИРАНП РЕАЛИЗПВАНП 

Гепграфија 5-1 6 4 

Гепграфија 6-1 8 6 

Гепграфија 7-1 8 6 

* Дппунска насуава реализпвала се према ппуреби. 

ДПДАТНА НАСТАВА 

ПРЕДМЕТ И РАЗРЕД ПЛАНИРАНП РЕАЛИЗПВАНП 

Гепграфија 5-1 6 3 

Гепграфија 6-1 8 3 

Гепграфија 7-1 8 12 

* У щкплскпј 2021/22. гпдини пдржана су уакмишеоа из предмеуа гепграфија, ушеници Димиурије 
Илић и Слађана Мураупвић су ушасувпвали на ппщуинскпм уакмишеоу. Дпдауна насуава се највище 
прганизпвала за ушенике 7.разреда, у циљу припреме за уакмишеое. 
* Ушеници 8. разреда нису били заинуереспвани за уакмишеое из предмеуа гепграфија.  
*За ушенике 5. и 6. разреда пснпвне щкпле не прганизују се уакмишеоа из предмеуа гепграфија. 
 

 ПЛАНИРАНП РЕАЛИЗПВАНП 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА -8. 
разред  - Гепграфија 

10 12 

СЕКЦИЈЕ/ВАННАСТАВНЕ  
АКТИВНПСТИ:“ Шах за 
ппшеунике“ два шаса недељнп 

72 72 

 
 
 

БРПЈ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗПВАНИХ ЧАСПВА СВИХ ПБЛИКА П-В РАДА НА 

КРАЈУ ШКПЛСКЕ 2021/2022. гпдине, 

 предмеу Српски језик и коижевнпст 

 

РЕДПВНА НАСТАВА 

ПРЕДМЕТ И РАЗРЕД ПЛАНИРАНП  РЕАЛИЗПВАНП 

СЈК, 5. разред 180 178 

СЈК, 6. разред 144 142 

СЈК, 7. разред 144 142 

СЈК, 8. разред 136 134 
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Наппмена: Насуавна гпдина заврщена је са дп два шаса маое у пднпсу на планирани брпј шаспва редпвне насуаве. У 

складу са шланпм 3 Правилника п щкплскпм календару, пвп пдсуупаое је дпзвпљенп јер предсуавља пдсуупаое брпја 
шаспва дп 5% пд ууврђенпг/предвиђенпг брпја исуих. ( "У слушају када збпг угрпженпсуи безбеднпсуи и здравља ушеника 
и заппслених није мпгуће да щкпле псуваре пбавезне пблике пбразпвнп-васпиунпг рада у пунпм брпју насуавних 
седмица и насуавних дана на гпдищоем нивпу, мпгуће је пдсуупаое у брпју дп 5% пд ууврђенпг брпја пеупдневних 
насуавних седмица, пднпснп насуавних дана.") 

ДППУНСКА НАСТАВА 

ПРЕДМЕТ И РАЗРЕД ПЛАНИРАНП РЕАЛИЗПВАНП 

СЈК, 5. разред 5 5 

СЈК, 6. разред 5 7 

СЈК, 7. разред 5 9 

СЈК, 8. разред 8 10 

 

ДПДАТНА НАСТАВА 

ПРЕДМЕТ И РАЗРЕД ПЛАНИРАНП РЕАЛИЗПВАНП 

СЈК,  Ушеници пд 5. дп 8. 
разреда  

Часпви су планиурани у слушају 
ушеника заинуереспваних за 
дпдауни рад. 

Није билп ушеника 
заинуереспваних за дпдауни 
рад, неки видпви дпдаунпг 
рада реализпвани су у виду 
пнлајн ппдрщке, али нису 
ппсебнп евиденуирани. 

 

Псуали пблици рада  ПЛАНИРАНП РЕАЛИЗПВАНП 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА -8. 
разред 

 10 17  

СЕКЦИЈЕ/ВАННАСТАВНЕ 
АКТИВНПСТИ 

Лиуерарна 
секција 

Према ппуребама 
кпнкурса, свешанпсуи 
и излпжби ушенишких 
радпва, уе према 
успещнпсуи 
лиуерарних 
ппсуигнућа ушеника. 

Реализпвани у перипду 
пбележаваоа Дана 
Свеупг Саве и 
нпвпгпдищоих и 
бпжићних празника, 
кап и у вези са 
кпнкурспм Библипуеке 
„Вук Карачић“ у 
Кпвину. 

  

  насуавник: Данијела Станкпвић Ћулибрк 

 

                        Истприја  8. разред – дпдатни пблици наставе (реализација) 

Припремна насуава 10 

Дппунска насуава 2 

Дпдауна насуава 2 

Реализација наставнпг плана и прпграма 
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Исуприја Свакпдневни живпу у прпщлпсуи 

Планиранп Реализпванп Планиранп Реализпванп 

68 67 34 33 

 Истприја Свакпдневни живпт у 
прпщлпсти 

ЧПС 

 Планиран
п 

Реализпван
п 

Планиран
п 

Реализпван
п 

Планиран
п 

Реализпван
п 

Пеуи 
разре
д 

36 36 36 35 / / 

Шесуи 
разре
д 

72 70 36 35 36 35 

Седми 
разре
д 

72 70 36  / / 

 

Предмеу: Математика 

Реализација насуавнпг плана и прпграма за 8. разред за щкплску 

2021/2022.гпдину: 

 

Редпвна настава 

 Брпј пдржаних шаспва Брпј нереализпваних 
шаспва 

1.пплугпдищуе 61  

2.пплугпдищуе 73 2 
Укупнп: 134  

 

 

Дппунска насуава 

 Брпј реализпваних шаспва 

1.пплугпдищуе 7 

У упку зимскпг распусуа 4 
2.пплугпдищуе 3 

Укупнп: 14 
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Припремна насуава 

 Брпј реализпваних шаспва 

1.пплугпдищуе 1 
2.пплугпдищуе 23 

Укупнп: 24 

 

ПШ „Ђура Филиппвић“ Плпшица 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА И ПРПГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕОА ШКПЛСКА 2021-2022 ГПДИНА 

 

Насуавни предмеу: БИПЛПГИЈА                                          Насуавник: Срђан Ћуршин 

 

1. V              планиранп 72, пдржанп 71  

2. VI             планиранп 72, пдржанп 71 

3. VII            планиранп 72, пдржанп 71   

4. VIII           планиранп 68, пдржанп 67 

БРПЈ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗПВАНИХ ЧАСПВА СВИХ ПБЛИКА П-В РАДА  

за крај другпг пплугпдищуа ТИТ 2021/2022 

-насуавник: Марија Ђукић 

 

РЕДПВНА НАСТАВА 

РАЗРЕД ПЛАНИРАНП  РЕАЛИЗПВАНП 

5. разред 72 
72 

 
  

 
  

 
  

 

ДППУНСКА НАСТАВА 

 РАЗРЕД ПЛАНИРАНП РЕАЛИЗПВАНП 
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5. разред / / 

    

   

   

 

ДПДАТНА НАСТАВА 

РАЗРЕД ПЛАНИРАНП РЕАЛИЗПВАНП 

5. разред / / 

 

ППЈЕКТНА НАСТАВА ПЛАНИРАНП РЕАЛИЗПВАНП 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА -5. 
разред 

/ / 

СЕКЦИЈЕ/ВАННАСТАВНЕ 
АКТИВНПСТИ 

/ 
 

/ 

  

БРПЈ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗПВАНИХ ЧАСПВА СВИХ ПБЛИКА П-В РАДА  

за крај другпг пплугпдищуа Хемија 2021/2022 

-насуавник: Марија Ђукић 

 

РЕДПВНА НАСТАВА 

РАЗРЕД ПЛАНИРАНП  РЕАЛИЗПВАНП 

7. разред 72 
71 

 
  

 
  

 
  

 

ДППУНСКА НАСТАВА 

 РАЗРЕД ПЛАНИРАНП РЕАЛИЗПВАНП 

7. разред  5 5 
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ДПДАТНА НАСТАВА 

РАЗРЕД ПЛАНИРАНП РЕАЛИЗПВАНП 

7. разред / / 

 

ППЈЕКТНА НАСТАВА ПЛАНИРАНП РЕАЛИЗПВАНП 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА -7. 
разред 

/ / 

СЕКЦИЈЕ/ВАННАСТАВНЕ 
АКТИВНПСТИ 

/ 
 

/ 

  

БРПЈ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗПВАНИХ ЧАСПВА СВИХ ПБЛИКА П-В РАДА  

за крај другпг пплугпдищуа ТИТ 2021/2022 

-насуавник: Марија Ђукић 

 

РЕДПВНА НАСТАВА 

РАЗРЕД ПЛАНИРАНП  РЕАЛИЗПВАНП 

7. разред 72 
72 

 
  

 
  

 
  

 

ДППУНСКА НАСТАВА 

 РАЗРЕД ПЛАНИРАНП РЕАЛИЗПВАНП 

7. разред  2 2 
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ДПДАТНА НАСТАВА 

РАЗРЕД ПЛАНИРАНП РЕАЛИЗПВАНП 

7. разред 1 1 

 

ППЈЕКТНА НАСТАВА ПЛАНИРАНП РЕАЛИЗПВАНП 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА -7. 
разред 

/ / 

СЕКЦИЈЕ/ВАННАСТАВНЕ 
АКТИВНПСТИ 

/ 
 

/ 

  

БРПЈ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗПВАНИХ ЧАСПВА СВИХ ПБЛИКА П-В РАДА  

за крај другпг пплугпдищуа Хемија 2021/2022 

-насуавник: Марија Ђукић 

 

РЕДПВНА НАСТАВА 

РАЗРЕД ПЛАНИРАНП  РЕАЛИЗПВАНП 

8. разред 68 
67 

 
  

 
  

 
  

 

ДППУНСКА НАСТАВА 

 РАЗРЕД ПЛАНИРАНП РЕАЛИЗПВАНП 

8. разред  4 4 

    

   

   

 

ДПДАТНА НАСТАВА 
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РАЗРЕД ПЛАНИРАНП РЕАЛИЗПВАНП 

8. разред 3 3 

 

ППЈЕКТНА НАСТАВА ПЛАНИРАНП РЕАЛИЗПВАНП 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА -8. 
разред 

10 11 

СЕКЦИЈЕ/ВАННАСТАВНЕ 
АКТИВНПСТИ 

/ 
 

/ 

  

 
 
 

 
 
 

ИЗВЕШТАЈ П РЕАЛИЗАЦИЈИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНПСТИ И СЛПБПДНИХ АКТИВНПСТИ 
УЧЕНИКА  

 
                                                                 

 ИЗВЕШТАЈ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНПСТИ - 1. РАЗРЕД 

щкплска 2021/2022.гпдине 

У упку щкплске 2021/2022.гпдине  пдржанп је 35 шаспва ваннасуавних акуивнпсуи. 

У пквиру ваннасуавних акуивнпсуи пбрађене су уеме из пбласуи: 

- Леппг ппнащаоа 

- Здравсувенпг и физишкпг васпиуаоа 

- Прирпде 

- Друщува 

- Српскпг језика 

- Ппщуе кулууре 

- Дешјег суваралащува 

- Музишкпг изражаваоа 

- Ликпвнпг изражаваоа 

Пбележени су и знашајни међунарпдни дани. 

Пве уеме су реализпване крпз: 

- Креауивне радипнице (музишке,ликпвне,драмске) 

- Сппрускп - рекреауивне акуивнпсуи 

- Квизпве и уакмишеоа 
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Пснпвни задауак је бип: развијаое дешјег суваралащува, креауивнпсуи, мащуе, ппщуе 

кулууре и ппдсуицаое леппг и пдгпвпрнпг ппнащаоа. 

Ушеници су бирали акуивнпсуи према свпјим инуереспваоима. 

Реализпване акуивнпсуи: 

- Прављеое панпа „ Наща пдељеоска правила“; 

-Припремаое за  манифесуацију “ Забправљене игре”и ушесувпваое у опј;  

- У пквиру Дешје недеље : цруаое на беупну (“Плпвка цруа срцем”), гледаое цруанпг 

филма, „ Трка за срећније деуиосувп“ , прганизпваое јесеое радипнице и излпжбе, 

прављеое маски и ушесувпваое на маскенбалу, израда плакауа „ Деуе је деуе, да га 

вплиуе и разумеуе“; 

- Израда нпвпгпдищоих шесуиуки и украса; 

-  Чиуаое нарпдним умпувпринама, басни и бајки; 

- Припремаое приредбе за щкплску славу- Свеупг Саву; 

-Израда ппклпна за маме    

- Фарбаое и псликаваое јаја  , ушесувпваое на излпжби пфарбаних јаја и уакмишеоу за 

најлепще пфарбанп јаје; 

- Прганизпваое низа сппруских акуивнпсуи у пквиру Недеље щкплскпг сппруа  

- Спремаое приредбе за Дан щкпле 

- Припрема заврщне приредбе . 

   

 

 

 

 

 

                                                               Пдељеоски суарещина: 

                                                                 Милпванпв Јасмина 



 62 

 
ИЗВЕШТАЈ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНПСТИ - 4. РАЗРЕД 

щкплска 2021/2022.гпдине 

У упку щкплске 2021/2022.гпдине  пдржанп је 35 шаспва ваннасуавних акуивнпсуи. 

У пквиру ваннасуавних акуивнпсуи пбрађене су уеме из пбласуи: 

- Леппг ппнащаоа 

- Здравсувенпг и физишкпг васпиуаоа 

- Прирпде 

- Друщува 

- Српскпг језика 

- Ппщуе кулууре 

- Дешјег суваралащува 

- Музишкпг изражаваоа 

- Ликпвнпг изражаваоа 

Пбележени су и знашајни међунарпдни дани. 

Пве уеме су реализпване крпз: 

- Креауивне радипнице (музишке,ликпвне,драмске) 

- Сппрускп - рекреауивне акуивнпсуи 

- Квизпве и уакмишеоа 

Пснпвни задауак је бип: развијаое дешјег суваралащува, креауивнпсуи, мащуе, ппщуе 

кулууре и ппдсуицаое леппг и пдгпвпрнпг ппнащаоа. 

Ушеници су бирали акуивнпсуи према свпјим инуереспваоима. 

Реализпване акуивнпсуи: 

- Прављеое панпа „ Наща пдељеоска правила“; 

-Припремаое за  манифесуацију “ Забправљене игре”и ушесувпваое у опј;  

- У пквиру Дешје недеље : цруаое на беупну (“Плпвка цруа срцем”), гледаое цруанпг 

филма, „ Трка за срећније деуиосувп“ , прганизпваое јесеое радипнице и излпжбе, 

прављеое маски и ушесувпваое на маскенбалу, израда плакауа „ Деуе је деуе, да га 

вплиуе и разумеуе“; 

- Израда нпвпгпдищоих шесуиуки и украса; 

-  Чиуаое нарпдним умпувпринама, басни и бајки; 
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- Припремаое приредбе за щкплску славу- Свеупг Саву; 

-Израда ппклпна за маме    

- Фарбаое и псликаваое јаја  , ушесувпваое на излпжби пфарбаних јаја и уакмишеоу за 

најлепще пфарбанп јаје; 

- Прганизпваое низа сппруских акуивнпсуи у пквиру Недеље щкплскпг сппруа  

- Спремаое приредбе за Дан щкпле 

- Припрема заврщне приредбе . 

   

 

 

 

 

 

                                                               Пдељеоски суарещина: 

                                                                Бпркица Милпванпв 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИЗВЕШТАЈ КУЛТУРНИХ АКТИВНПСТИ ПШ „ЂУРА ФИЛИППВИЋ“ ПЛПЧИЦА 

ШКПЛСКЕ 2021/2022.ГПД. - СТРУЧНП ВЕЋЕ ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ 
 

МЕСЕЦ ДЕЛАТНПСТ РЕАЛИЗАТПР 

СЕПТЕМБАР Пријем првака   1.9.2021.    
Забправљене игре и вещуине 

11.9.2021. 

Пази,супп!-ппзприщна предсуава 

Ушеници 
Насуавници 
Лпкална сампуправа 
Савеу за безбеднпсу 
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пд 14.9 дп 17.9.2021. сапбраћаја на уериуприји 
Ппщуине Кпвин  
 

ПКТПБАР Трка за срећније деуиосувп-
6.10.2021. 
Пбележаваое Дешје недеље пд 
4.10. дп 8.10.2018. 

- плпвка цруа срцем 
- маскенбал 
- јесеоа радипница 
- гледаое цруанпг филма 

- Сппруске акуивнпсуи 
- Гледаое цруанпг филма  

Ушеници 
Насуавници 
Савеу за безбеднпсу 
сапбраћаја на уериуприји 
Ппщуине Кпвин  
Црвени крсу Кпвин 

НПВЕМБАР  
 

 

 

ДЕЦЕМБАР Акција-Засади дрвп-24.12.2021.  
Ушеници првпг разреда. 
Минисуарсувп 
прпсвеуе,науке и 
уехнплпщкпг развпја 
 

ЈАНУАР  Прпслава Св. Саве 27.1.2022. Ушеници  
Насуавници 
 

ФЕБРУАР /  
 

МАРТ Шкплскп уакмишеое рециуаупра  
2.3. 2022. 
Ппщуинска смпура рециуаупра 
11.3.2022. 
Зпнска смпура рециуаупра 
19.03.2022. 
Ппкајинска смпура 9.4.2022. 
 Пазљивкпва смпура 22. и 
23..3.2022. 
 

Ушеници 
Насуавници 
Савеу за безбеднпсу 
сапбраћаја на уериуприји 
Ппщуине Кпвин  
 

АПРИЛ  Фарбаое Васкрщоих јаја и 
излпжбени панп у сусреу Васкрсу  
21.4.2021. 
 

 
Ушеници и  ушиуељи 
 
 

МАЈ Прпслава Дана щкпле 15.5.2022. 
 

Ушеници 
Насуавници 
Гпсуи ушеници и насуавници 
из пкплних щкпла 
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ЈУН Ппзприщна предсуава Шалалајка 
7.6.2022. 
Заврщна приредба 30.6.2022.. 
Банкеу 4. разреда 23.6.2022. 

Ценуар за кулууру Кпвин 
Ушеници 
Насуавници 
 

 
 
 
 

Веће за разредну насуаву 
 

 
 

Извещуај сппруских акуивнпсуи  – нижи разреди  

 2021/2022.гпд. 

 

 1. пплугпдищуе 

Недеља щкплскпг сппруа  

 Између две вауре – уакмишеое пп разредима  13.9.2021.. 

 Такмишеое у пикаду 14.9.2021. 

 Игре у прирпди 15.9.2п21. 

 Такмишеое у слпбпдним бацаоима 16.9.2021. 

 Јесеои крпс  17.9.2018. 

2. пплугпдищуе 

Недеља щкплскпг сппруа 

 Играое Шкплице 23.5.2022. 

 Пикадп24.5.2022. 

 Бацаое впруекса 25.5.2022. 

 Забправљене игре 26.5.2022 

 Прплећни крпс  27.5.2022. 

 

 

Ушеник 4,разреда ушесувпвап је на пкружнпм уакмишеоу у пливаоу у Паншеву 

13.12.2021.-псвпјенп 3.месуп. 
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Два ушеника 4.разреда ушесувпвали су на ппщуинскпм уакмишеоу у аулеуици у 

Кпвину 5.4.2022.гпд. 

 

Веће за разредну насуаву 

 
 
Све наведене сппруске акуивнпсуи реализпване су и за ушенике у другпм циклусу. 
 
ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА 
 
Лиуерарна секција реализпвана је крпз низ акуивнпсуи упкпм гпдине, прауећи углавнпм 
ппуребе дпгађаја везаних за дпгађаје у щкпли и лиуерарне кпнкурсе. С уим у вези 
лиуерарна секција пве гпдине бележи знашајне прпдукуе везане за пбележаваое Дана 
Свеупг Саве, будући да су се акуивнпсуи свеле на пнлајн дещаваоа. Тпм приликпм ушеници 
су сасуављали лиуерарне радпве (лирске песме и прпзне сасуаве) са пригпднпм уемпм, а 
насуавник-реализаупр је задауке пласирап на сају щкпле у виду презенуације, праћене 
химнпм Свеупм Сави. 
http://www.osplocica.edu.rs/index.php/skolska-2020-2021/265-sv-i-s-v-pr-z-n-ci 
Такпђе, знашајан ппдухвау предсувља маспвнп ушещће ушеника на лиуерарнпм кпнкурсу 
ппвпдпм Дана щкпле, кпји је јдап и некпликп награђених радпва, на пснпву кпјих је 
делимишнп написан сценарип за предсуаву Тајна плпчичкпг мпста, јер је једна пд уема 
нпсила управп пвај наслпв. У реализацији пвпг кпнкурса, ппсебнп у псмищљаваоу уема и 
избпру најбпљих радпва, ушесувпвала је Мирјана Милпщевић, щкплски библипуекар. 
 
 
 
 
7. Превенција насиља и других пблика ризишнпг ппнащаоа у пбразпвнп-васпитним 

устанпвама  
 

Извещуај Тима за защуиуу ушеника пд дискриминације, насиља, злпсуављаоа и занемариваоа  на 

крају  1 и2 пплугпдищуа щк. 2021/2022. гпдине 

 
Тим за защуиуу ушеника пд насиља пд ппшеука щкплске гпдине су шинили следећи шланпви : 

1. Жаклина Пеукпвић, психплпг,  кппрдинатпрка тима пд марта месеца Александра Прпщ 
2. Рпзалија Суопг, дирекупрка щкпле 
3. Гпран Јеремић, насуавник физишкпг васпиуаоа, пдељ. су. у 8.р. 
4. Данијела Ппуић, насуавница разредне насуаве 
5. Иван Здравкпвић, секреуар 
6. Весна Кпларевић Пеукпвић, предсуавник рпдиуеља ушеника 
7. Никпла Милпванпв, предсуавник лпкалне сампуправе 
8. Јпвана Јпванпв, шлан Ушенишкпг парламенуа 

 

http://www.osplocica.edu.rs/index.php/skolska-2020-2021/265-sv-i-s-v-pr-z-n-ci
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У щкплскпј 2021/22. гпдини пбразпвнп-васпиуни рад се пбавља у 8 некпмбинпваних пдељеоа I - 

VIII разреда и 1 кпмбинпванпм пдељеоу II и  III  разреда у Плпшишкпм риуу.  Укупнп имамп 119 

ушеника.Пд месеца априла 4 нпва ушеника па сада укупнп имамп 123 ушеника.  Шкплску гпдину 

щкпла је заппшела Шкплским прпгрампм за први и други циклус пбразпваоа, пднпснп на пснпву 

Ппсебнпг прпграма пбразпваоа и васпиуаоа,  у кпји је имплеменуиран Ппсебни прпупкпл за 

защуиуу деце/ушеника пд насиља, злпсуављаоа и занемариваоа ( крпз садржаје насуавних и 

ваннасуавних акуивнпсуи ). Шкплски прпграм садржи и Прпграм превенције других пблика 

ризишнпг ппнащаоа. 

Шкпла има израђен  Прпграм усуанпве за защуиуу деце/ушеника пд насиља. У оему су дефинисане 

мере превенције, мере инуервенције у слушајевима насиља, прецизиране улпге и пдгпвпрнпсу свих 

заппслених и ушеника. Такпђе је дефинисан нашин евиденције, шуваоe ппдауака и извещуаваое 

Насуавнишкпг већа,  Савеуа рпдиуеља, Шкплскпг пдбпра, Ушенишкпг парламенуа  и надлежне 

Шкплске управе. Шкпла има израђен и Прпграм защуиуе ушеника пд дискриминаупрнпг ппнащаоа 

и вређаоа угледа, шасуи или дпсупјансува лишнпсуи. 

Шкплску гпдину смп уакпђе заппшели са израђеним Гпдищоим планпм акуивнпсуи уима у щкплскпј 

2021/2022. гпд. кпјег су шланпви уима израдили ппшеукпм сепуембра, а насуавнишкп веће усвпјилп. 

И пве гпдине је план прпщирен превенуивним прпгрампм Пснпви безбеднпсти деце кпје 

реализују сарадници из МУП-а са ушеницима 4. и 6. разреда, у урајаоу пд 8 шаспва. Предвиђен је 

прпграм и са ушеницима 1. разреда. 

Прпграм превенције других пблика ризишнпг ппнащаоа прпщирен је планпм превенције уппуребе 

дрпга у складу са сурушним упуусувпм за планираое превенције уппуребе дрпга кпд ушеника 

МПНТР пд 03.09.2018.г. 

 

У првпм пплугпдищуу щкплске 2021/2022. гпдине пдржанп је 5 сасуанака.  У другпм пплугпдищуу 

2 сасуанка. П сасуанцима  се впди евиденција, а на седницама НВ Тим ппднпси извещуај пп плану. 

 На сасуанку  уима  уппзнали  смп се са пплугпдищоим извещуајима пдељеоских суарещина I –VIII 

разреда (п превенцији и инуервенцији у пдељеоима, уе сарадои са рпдиуељима, кпји су сасуавни 

деп пвпг извещуаја) и  извещуајем п раду ушенишкпг парламенуа. 

 
 
    ПРЕВЕНЦИЈА И ИНТЕРВЕНЦИЈА 

 

На крају пплугпдищуа,  пдељ. суарещине су уиму ппднеле писмене извещуаје п спрпвпђеоу 

прпграма защуиуе ушеника у оихпвим пдељеоима, п слушајевима насилнпг ппнащаоа и мерама 

инуервенције и сарадои са рпдиуељима. 
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I-IV разреда 

 

I разред 

 

Први разред ппхађа 12 ушеника. 

 

 

1.Превенуивне мере 

СА УЧЕНИЦИМА 

*Ушеници су  на ппшеуку щкплске  гпдине   уппзнауи са: Пблицима и нивпима насилнпг ппнащаоа, 

Правилима ппнащаоа ушеника, Кућним редпм щкпле и Правилникпм п прпупкплу ппсуупаоа у 

усуанпви у пдгпвпру на насиље, злпсуављаое и занемариваое. 

*Ушеници су направили  пдељеоска правила 

*Тема Насиље прпвушена је крпз  следеће предмеуе и насуавне јединице: 

ЧПС: 

1. Нащи  дланпви 

2. Пвп сам ја 

3. Дешја недеља 

4. Мпја пмиљена игра 

5. Бпнупн није бадминупн 

 

У пквиру Дешје недеље прганизпване су следеће акуивнпсуи: 

 „ Плпвка цруа срцем“- цруаое пп беупну,  израда панпа „Деуе је деуе да га вплиуе и разумеуе“, 

гледаое цруанпг филма , „ Трка за срећније деуиосувп“, јесеоа радипница  и  маскенбал. 

Ваннасуавне акуивнпсуи 

1. У щкпли 

2. Забправљене и гре и вещуине 

3. Права и пбавезе 
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4. Здраве навике 

 

 

 

Српски језик: 

1. Мпј дпм ,мпја щкпла 

2. Пд куће дп щкпле 

3. Приша пп низу слика 

 

Свеу пкп нас 

1.Правила ппнащаоа у щкпли 

2. Пд куће дп щкпле 

3. У насељу ппщуујемп правила ппнащаоа 

4. Имам и ппказујем псећаоа 

5. Слишнпсуи и разлике међу нама 

6. Ја и други 

 

СА РПДИТЕЉИМА 

Пдржана су 4 рпдиуељска сасуанка и 3 индивидуална разгпвпра. 

Рпдиуељи су на првпм рпдиуељскпм сасуанку  уппзнауи са Правилима ппнащаоа у щкпли и 

Кућним редпм щкпле, кап и са пблицима и нивпима насилнпг ппнащаоа и  Правилникпм п 

прпупкплу ппсуупаоа у усуанпви у пдгпвпру на насиље, злпсуављаое и занемариваое. 

У 1. разреду није забележен ниједан пблик насилнпг ппнащаоа. 

 

                                                               Пдељеоски суарещина: Милпванпв Јасмина 
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II разред 

 

Други разред ппхађа 15 ушеника 

 

 

1.Превенуивне мере 

СА УЧЕНИЦИМА 

*Ушеници су  уппзнауи са правилима ппнащаоа и Ппсебним прпупкплпм за защуиуу деце пд 

насиља, злпсуављаоа и занемариваоа 

*Ушеници су направили наща пдељеоска правила 

*Свакпдневнп је впђен разгпвпр са ушеницима 

*Ушеници су се упућивали на следеће акуивнпсуи:сппру, дружеое, ваннасуавне акуивнпсуи. 

*Превенција насиља врщена је крпз  следеће предмеуе и насуавне јединице: 

Слпбпдна акуивнпсу: 

1.Чарпбне прише 

2. Живпуиое и ми 

3. Пбележаваое Дешје недеље 

4. У свеуу ппсупји једнп царсувп 

ЧПС: 

1. Ппнпвп у щкпли – ппврауак у щкплу, Фпрмулисаое пдељеоских правила 

2. Д кап другрствп......... – какп да будемп дпбри другари 

3. Семафпр лепих реши 

4. Какп да будемп дпбри... – ппкажимп какп да будемп дпбри једни према другима 

5. Ппмпзи суаријима – у кпјим све сиууацијама мпжемп да ппмпгнемп суаријима 

Српски језик: 

1. Шкпла- Драган Лукић 

2. Два писма- Александар Ппппвић 
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3. Два јарца- Дущкп Трифунпвић 

4. Пгласи из „Шумских нпвина“ – Бранкп Ћппић 

Свеу пкп нас 

1. С врщоацима ван щкпле 

2. У насељу ппщуујемп суграђане 

3. Ппнащамп се безбеднп и кулуурнп у сапбраћају 

 *У пквиру Дешје недеље пдржане су следеће акуивнпсуи: 

Цруаое пп беупну, гледаое цруанпг филма, маскенбал и јесеоа радипница. 

СА РПДИТЕЉИМА 

Пдржана су 3 рпдиуељска сасуанка и 3 индивидуална разгпвпра у щкпли, дпк је свакпдневнп бип 

псуварен кпнуаку прекп вибер групе. 

Рпдиуељи су благпвременп уппзнауи са: 

Правилникпм п прпупкплу ппсуупаоа у усуанпви у пдгпвпру на насиље, Правилима ппнащаоа у 

щкпли и ушипници и пбавезама и правима ушеника и дужнпсуима рпдиуеља да ушесувују у 

превенуивним мерама и акуивнпсуима у вези са насиљем. 

 

У пдељеоу 2. разреда није билп никаквих пблика насиља , па самим уим ни инуервенуних мера. 

                                             

                                                               Пдељеоски суарещина: Виплеуа Ђпрђевић 

                                                        

III разред 

  

Трећи разред ппхађа 16 ушеника 

 

1.Превенуивне мере 

СА УЧЕНИЦИМА 

*Ушеници су јпщ једнпм уппзнауи са правилима ппнащаоа и Ппсебним прпупкплпм за защуиуу 

деце пд насиља, злпсуављаоа и занемариваоа 
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*Свакпдневнп је впђен разгпвпр са ушеницима 

*Ушеници су се упућивали на следеће акуивнпсуи: сппру  и  секције 

*Тема Насиље прпвушена је крпз следеће предмеуе и насуавне јединице: 

Ваннасуавне акуивнпсуи: 

 

Чиуаое и рециупваое песмица Драгана Лукића, Љубивпја Рщумпвића, Јпвана Јпванпвића Змаја, 

Бранка Ћппића – везане за дружеое, уплерисаое, ненасилнп ппнащао . 

 

ЧПС: 

Срећан ппшеуак – ппеу заједнп 

Исписиваое ппрука мира ппвпдпм  Дана мира 

Фпрмулисаое пдељеоских правила 

Дешја недеља 

Чарпбне реши 

Живпуиое и ми 

Е, бащ хпћу лепп да се ппнащам 

Игре пп избпру ушеника 

Међунарпдни дан уплеранције-сви смп исуи , а разлишиуи 

Мпј кућни љубимац у слици и реши 

Дешја права и пбавезе 

Израда нпвпгпдищоих шесуиуки 

 

Српски језик 

 

ЉубивпјеРщумпвић: „ Једнпга дана“ 

БранкпЋппић:  „Бплесник на три спрата“ 

Избпр из ппезије Љубивпја Рщумпвића 
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Драган Лукић : “ Шкпла“ 

Мирпслав  Ануић :  „Тајна“ 

Нарпдна приппвеука :  „Седам прутпва“ 

 

 

СА РПДИТЕЉИМА 

Пдржана су 3 рпдиуељска сасуанка и 15 индивидуалних разгпвпра. 

 

ИНТЕРВЕНТНЕ МЕРЕ 

 Није забележен ниједан пблик насилнпг ппнащаоа. 

 

 

                                                               Пдељеоски суарещина: Ђурђевка Супјкпв 

 

IV разред 

 

Чеувруи разред ппхађа 15 ушеника 

 

1.Превенуивне мере 

СА УЧЕНИЦИМА 

*Ушеници су  на ппшеуку щкплске  гпдине ппнпвп  уппзнауи са: Пблицима и нивпима насилнпг 

ппнащаоа, Правилима ппнащаоа ушеника, Кућним редпм щкпле и Правилникпм п прпупкплу 

ппсуупаоа у усуанпви у пдгпвпру на насиље, злпсуављаое и занемариваое. 

*Ушеници су направили  пдељеоска правила 

*Тема Насиље прпвушена је крпз  следеће предмеуе и насуавне јединице: 

ЧПС: 

1. У шеуврупм разреду- уппзнаваое са планпм и прпгрампм, кућним редпм, правилима ппнащаоа 
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2. Вежбаое игара „ Забправљеое игре“ 

3. Мпја права и пбавезе 

4. Наща правила ппнащаоа 

5. Дешја недеља 

6. Ушинимп нещуп лепп за наще баке, деке, суарије кпмщије 

7. Насиље кап негауивна ппјава 

8. Игре у ушипници 

9. Увредљиви надимци 

10. Веселп пдељеоскп дружеое- нпвпгпдищоа журка 

У пквиру Дешје недеље прганизпване су следеће акуивнпсуи: 

 „ Плпвка цруа срцем“- цруаое пп беупну,  израда панпа „Деуе је деуе да га вплиуе и разумеуе“, 

гледаое цруанпг филма , „ Трка за срећније деуиосувп“, јесеоа радипница  и  маскенбал. 

Ваннасуавне акуивнпсуи 

1. Права и пбавезе 

2. Свеуски дан деуеуа 

Српски језик: 

1. „Бпспнпги и небп“, Бранислав Црншевић 

2. „ Кад би мени дали један дан “, Бранислав Црншевић 

3. „ Мпј најбпљи друг/ другарица“, гпвпрна и писмена вежба 

4. „ Међед, свиоа и лисица“, нарпдна приша 

5. „ Веуар и сунце“ , нарпдна приппвеука 

6. „ Пепељуга“ , нарпдна бајка 

7. „ Леси се враћа кући“ , Ерик Нају 

Прирпда и друщувп 

Права и пбавезе суанпвника Србије 

Музишка кулуура 

„ Пплазак у щкплу “ , Бпжидар Суаншић 
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СА РПДИТЕЉИМА 

Пдржана су 3 рпдиуељска сасуанка. 

Рпдиуељи су на првпм рпдиуељскпм сасуанку ппнпвп уппзнауи са Правилима ппнащаоа у щкпли и 

Кућним редпм щкпле, кап и са Пблицима и нивпима насилнпг ппнащаоа и  Правилникпм п 

прпупкплу ппсуупаоа у усуанпви у пдгпвпру на насиље, злпсуављаое и занемариваое. 

У 4. разреду није забележен ниједан пблик насилнпг ппнащаоа. 

 

                                                               Пдељеоски суарещина: Бпркица Милпванпв 

                                                                                                        

ПЛПЧИЧКИ РИТ 

КПМБИНПВАНП ПДЕЉЕОЕ  II и III РАЗРЕДА 

ппхађа 2 ушеника  

 

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ 

- Свакпдневнп је впђен разгпвпр са ушеницима  

- Ушеници су се упућивали на сппру и дружеое 

Тема Насиље прпвушена је крпз следће предмеуе и насуавне јединице:  

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Други разред:  

1. Слаука мауемауика – Ана Милпванпвић 

2. Два јарца – Дущкп Трифунпвић 

3. Бпжић Бауини цруежи – Десанка Максимпвић 

4. Прсуен на мпрскпм дну – Десанка Максимпвић 

5. Какп су пужу украли кућу – Десанка Максимпвић 

Трећи разред: 

1. А защуп пн вежба – Дущан Радпвић 

2. Чардак ни на небу ни на земљи – Нарпдна бајка 

3. Лед се уппи – Александар Ппппвић 

СВЕТ ПКП НАС 

Други разред: 

1. С врщоацима ван щкпле 
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2. Мпје ппуребе, мпје жеље 

3. Други и ја 

4. У насељу ппщуујемп суграђане 

5. Ппнащамп се безбеднп и кулуурнп у сапбраћају 

6. Кулуура живљеоа 

ПРИРПДА И ДРУШТВП 

Трећи разред: 

1. Правила безбеднпг ппнащаоа на сапбраћајницама у крају 

ГРАЂАНСКП ВАСПИТАОЕ 

Други разред: 

1. Решник псећаоа 

2. П суиду и срампуи 

3. Љубпмпра 

4. Кривица 

5. Слущаое и неслущаое 

Трећи разред: 

1. Искљушиваое 

2. Кад је уещкп разумеуи 

3. Нисмп врщоаци, па щуа? 

4. Три пријауељице 

5. Изневерена пшекиваоа 

6. Пријауељсувп 

ЧПС 

Други разред: 

1. Исписиваое ппрука мира ппвпдпм Дана мира 

2. Фпрмулисаое пдељеоских правила 

3. Дигиуалнп насиље 

4. Е, бащ хпћу лепп да се ппнащам 

5. Међунарпдни дан уплеранције – сви смп исуи, а разлишиуи 

6. Дешја права и пбавезе 

Трећи разред: 

1. Кућни ред щкпле 

2. Пвп су наща пдељеоска правила 

3. Какп се ппнащамп у сапбраћају 

4. Дигиуалнп насиље 

5. Сукпби – кпнсурукуивнп рещаваое сукпба 

6. На пууу пд куће дп щкпле 

СА РПДИТЕЉИМА 

Пдржана су два рпдиуељска сасуанка. У кпмбинпванпм пдељеоу није забележен ниједан пблик 

насилнпг ппнащаоа. 
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Пдељеоски суарещина: Данијела Ппуић Андрејевић 

 

 

 

УЧЕНИЦИ КОЈИ СЕ ОБРАЗУЈУ ПО ИОП-у У НИЖИМ РАЗРЕДИМА: 

  

Две ученице  кпје се пбразује пп Ипп- у 2 (трећи и четврти разред) имају примернп 

владаое и не исппљавају кпнфликтнп ппнашаое. 

   

 

V-VIII разреда 

 

V разред 

 

Пеуи разред ппхађа 14 ушеника. 

 

 

1.Превенуивне мере 

СА УЧЕНИЦИМА 

 Ушеници су на шаспвима пдељеоскпг суарещине уппзнауи са: Пблицима и нивпима 

насилнпг ппнащаоа, Правилима ппнащаоа ушеника, Кућним редпм щкпле и 

Ппсебним прпупкплпм за защуиуу деце пд насиља, злпсуављаоа и занемариваоа 

 Ушеници су направили  пдељеоска правила 

 Свакпдневнп је впђен разгпвпр са ушеницима 

 

 

 Једна пд уема на шаспвима пдељеоскпг суарещине је била неппжељнп ппнащаое 

(ууше, вређаое, агресивнпсу). Задаци ушеника на пвпм шасу били су да усменим или 
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писменим пууем наведу некпликп примера неппжељнпг ппнащаоа накпн шега је 

уследила дискусија п упме какп би уребалп ппсуупиуи укпликп дп уаквпг ппнащаоа 

дпђе.  

 

 

СА РПДИТЕЉИМА 

Пдржана су 3 рпдиуељска сасуанка (1 online збпг неппвпљне епидемиплпщке сиууације). 

Рпдиуељи су на првпм рпдиуељскпм сасуанку уппзнауи са: Правилима ппнащаоа , Кућним редпм 

щкпле и  применпм  Ппсебнпг  прпупкпла за защуиуу ушеника пд  насиља, злпсуављаоа и 

занемариваоа , са ппсебним псврупм на врсуе и нивпе  насиља и ппсуупке  делпваоа  укпликп дп 

оих дпђе. 

Такпђе, рпдиуељима је предсуављен Правилник п друщувенп кприснпм и хуманиуарнпм раду. 

 

 

Брпј и врсуе слушајева насиља,злпсуављаоа и занемариваоа 

 

У 5.разреду у првпм пплугпдищуу щк.2021/2022. гпдине забележен је један слушај физишкпг 

насиља првпг нивпа.  

 

Инуервенуне акуивнпсуи 

 

 Накпн сазнаоа (пд суране других ушеника пдељеоа), предузеуе су све планиране прпцедуре. 

 

                                                                      Пдељеоски суарещина: Мирјана Мицић 

 

VI разред 

 

Шесуи разред ппхађа 11 ушеника 

 

1. Превентивне мере 
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СА УЧЕНИЦИМА 

 

1. Ушеници су уппзнауи са правилима ппнащаоа у щкпли, са свпјим правима, 
пбавезама и пдгпвпрнпсуима 

2. Ушеници су уппзнауи са пблицима насилнпг ппнащаоа кап и са садржајем 
Прпупкпла за защуиуу деце и ушеника пд насиља, злпсуављаоа и занемариваоа 

3. У упку недеље је врщен разгпвпр са ушеницима 
4. Ушеници су упућивани на следеће акуивнпсуи: сппру,  дружеое, секције 
5. На шаспвима пдељеоскпг суарещине, а у вези са превенцијпм дигиуалнпг насиља, 

пбрађене су следеће уеме: 
- Превенција дигиуалнпг насиља 
- Какп реагујемп на насиље 
- Насиље кап негауивна ппјава 

 

 

СА РПДИТЕЉИМА 

 

 Рпдиуељи су благпвременп на рпдиуељским сасуанцима уппзнауи са:  
- Правилима п ппнащаоу ушеника  
- Пблицима и нивпима насиља 
- Прпупкплпм за защуиуу деце и ушеника пд насиља, злпсуављаоа и 

занемариваоа 
- Пбавезама  и правима  ушеника и дужнпсуима рпдиуеља да ушесувују у 

превенуивним мерама и акуивнпсуима везаним за превенцију насиља 
- Правилникпм  п прпупкплу ппсуупаоа у усуанпви у пдгпвпру на насиље, 

злпсуављаое и занемариваое 

 Индивидуални разгпвпри са рпдиуељима. 
 

 

2. Интервентне мере 
 

Није билп инуервенуних мера. 

 

 

 Закљушак:   

 

Тпкпм првпг пплугпдищуа щкплске 2021/2022. гпдине у 6. разреду није се дпгпдип ниједан вид 

насиља ни на једнпм нивпу. Супга није билп никаквих инуервенуних мера. 
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                                                                       Пдељеоски суарещина: Никпла Крсуић 

 

VII разред 

 

Седми  разред ппхађа 16 ушеника  

 

 

Превентивне мере 
 
СА УЧЕНИЦИМА 

 

1. Ушеници су уппзнауи са правилима ппнащаоа у щкпли, са свпјим правима, пбавезама и 
пдгпвпрнпсуима 

2. Ушеници су уппзнауи са пблицима насилнпг ппнащаоа кап и са садржајем прпупкпла за 
защуиуу деце и ушеника пд насиља, злпсуављаоа и занемариваоа 

3. У упку недеље је врщен разгпвпр са ушеницима 
4. Ушеници су упућивани на следеће акуивнпсуи: сппру,  дружеое, секције 

 

 

СА РПДИТЕЉИМА 

 

   Рпдиуељи су благпвременп на рпдиуељским сасуанцима уппзнауи са:  
- Правилима п ппнащаоу ушеника  
- Пблицима и нивпима насиља 
- Прпупкплпм за защуиуу деце и ушеника пд насиља, злпсуављаоа и 

занемариваоа 
- Пбавезама  и правима  ушеника и дужнпсуима рпдиуеља да ушесувују у 

превенуивним мерама а акуивнпсуима везаним за превенцију насиља 
- Правилникпм  п прпупкплу ппсуупаоа у усуанпви у пдгпвпру на насиље, 

злпсуављаое и занемариваое 

 Индивидуални разгпвпри са рпдиуељима. 
 

Интервентне мере 
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Забележени су следећи пблици насиља из 1.  нивпа: 

 

1. ЕМПЦИПНАЛНП/ПСИХИЧКП НАСИЉЕ (задиркиваое, пгпвараое, непримерни 
кпменуари - ппјаве су кпје су се дещавале у преухпднпм перипду и на оих се 
реагпвалп савеупдавним васпиуним радпм на релацији ушеници- пдељеоски 
суарещина - рпдиуељи) 

 

- Ппјашан је савеупдавнп-васпиуни рад са ушеницима кпји су врщили насиље пд 
суране пдељеоскпг суарещине 

- Ппсле свакпг вида насиља разредни суарещина је пбавип разгпвпр са 
ушеницима кпји су врщили насиље, кап и са рпдиуељима.    

 

        

Закљушак: 

  

 У упку  првпг пплугпдищуа щкплске 2021/22. гпдине билп је врлп малп слушајева непримеренпг 

ппнащаоа ушеника.  Приликпм упшаваоа непримеренпг ппнащаоа ушеника пд суране насуавника 

или других акуера щкплскпг живпуа реагпвалп се и предузимане су васпиуне мере (разгпвпри са 

пдељеоским суарещинпм) у циљу указиваоа на ппгрещне ппсуупке и санкципнисаоа исуих. 

 

У пдељеоу смп инсисуирали  на пднпсима ппвереоа,  негпвали  заједнищувп и уплеранцију на 

разлишиупсуи,  редпвнп се ппдсећали кпје су наще пбавезе и пдгпвпрнпсуи,  а сваки пблик 

дискриминације пщурп псуђивали  и сандкципнисали.  

 

 

Пдељеоски суарещина: Теа Тпт Радишић 

 

 

VIII разред 

 

Псми разред ппхађа 18 ушеника 
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1.  Превентивне мере 

 

  СА УЧЕНИЦИМА  

 Ушеници су уппзнауи са пблицима насилнпг ппнащаоа; 

       У упку недеље  је врщен разгпвпр са ушеницима;  

             Ушеници су се упућивали на следеће акуивнпсуи: сппру,  дружеое,                        секције; 

             

  Впђени су индивидуални разгпвпри са ушеницима, а ппједини ушеници су упућивани на 

савеупдавне разгпвпре са психплпгпм щкпле и дирекупркпм; 

 

 

              СА РПДИТЕЉИМА 

 Рпдиуељи су благпвременп на рпдиуељским сасуанцима уппзнауи са:  

- Правилима п ппнащаоу ушеника  
- Пблицима и нивпима насиља 
- Прпупкплпм за защуиуу деце и ушеника пд насиља, злпсуављаоа и занемариваоа 
- Пбавезама  и правима  ушеника и дужнпсуима рпдиуеља да ушесувују у превенуивним 

мерама а акуивнпсуима везаним за превенцију насиља 
- Правилникпм  п прпупкплу ппсуупаоа у усуанпви у пдгпвпру на насиље, злпсуављаое и 

занемариваое; 
- Рпдиуељи су уппзнауи су са правилима друщувенп кприснпг и хуманиуарнпг рада 

 

Сарадоа са рпдиуељима је дпбра, рпдиуељи се пдазивају на ппзиве за рпдиуељске 

сасуанке, кап и на индивидуалне разгпвпре, прихвауају предлпге и сугесуије пдељеоскпг 

суарещине, психплпга и дирекупрке.  

 

2. Интервентне мере 

 Забележени су следећи пблици насиља из I нивпа: 

 

- ФИЗИЧКП НАСИЉЕ  (гураое, удараое, саплиуаое,) 
- ЕМПЦИПНАЛНП/ПСИХИЧКП НАСИЉЕ (задиркиваое, вређаое) 
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Oблици насиља из II нивпа нису забележени 

 

1. ппјашан је савеупдавнп-васпиуни рад са ушеницима кпји су врщили насиље пд суране 
пдељенскпг суарещине и психплпга щкпле; 

2. ппсле свакпг вида насиља разредни суарещина  је пбавип разгпвпр са ушеницима кпји су 
врщили насиље. 

3. ушеници кпји су ушесувпвали у насиљу I нивпа  на крају првпг пплугпдищуа, им је  изрешенa 
мера укпр пдељеоскпг саурещине (врлп дпбрп владаое)  
Разгпвпр је ппзиуивнп ууицап на рещаваое прпблема. 

4. Предузимане мере су ппзиуивнп ууицале на ппнащаое, какп ушеника кпји су врщили 
насиље, уакп и псуалих ушеника у пдељеоу.  

5. У пдељеоу смп инисиуирали  на пднпсима ппвереоа,  негпвали  заједнищувп и 
уплеранцију на разлишиупсуи, редпвнп се ппдсећали кпје су наще пбавезе и пдгпвпрнпсуи, 
а сваки пблик дискриминације пщурп псуђивали  и сандкципнисали. 

 

ЗАКЉУЧАК:  

           

У упку првпг пплугпдищуа щкплске 2021/22. гпдине билп је, али  у малпј мери слушајева 

непримеренпг ппнащаоа између некплицине ушеника. Приликпм упшаваоа непримеренпг 

ппнащаоа ушеника пд суране насуавника или других акуера щкплскпг живпуа реагпвалп се и 

предузимане су васпиуне мере (разгпвпри са пдељеоским суарещинпм, психплпгпм и 

дирекупркпм) у циљу указиваоа на ппгрещне ппсуупке и санкципнисаоа исуих. Свака сиууација је 

успещнп рещена и дала је  ппзиуивне резулуауе ппгпупвп накпн сарадое са рпдиуељима. 

Треба наппменууи да је дисциплина и ппнащаое ушеника далекп бпље, квалиуеуније и 

зрелије. Један ушеник има изрешену меру укпр пдељеоскпг већа збпг непправданих изпсуанака. 

Псуале васпиуне мере су дпнпщене самп из разлпга пмеуаоа насуаве. 

          У пдељеоу смп инисиуирали  на пднпсима ппвереоа,  негпвали  заједнищувп и уплеранцију 

на разлишиупсуи, редпвнп се ппдсећали кпје су наще пбавезе и пдгпвпрнпсуи,  а сваки пблик 

дискриминације пщурп псуђивали  и санкципнисали. 

                                   

                                                                  

                                                                                  Пдељ. суарещина: Гпран Јеремић 
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УЧЕНИЦИ КОЈИ СЕ ОБРАЗУЈУ ПО ИОП-у У ВИШИМ РАЗРЕДИМА: 

 

Један ученик кпји се пбразује пп Ипп-1 ппхађа 8. разред, вепма реткп запада у кпнфликтне 

ситуације са другарима кпје се мпгу кпнтрплисати у пквиру пдељеоа; једна  ученица кпји се 

пбразује пп Ипп-2 ппхађа 7. разред,кап и два ученика кпји се пбразују пп Ипп-1 вепма реткп 

западају у кпнфликтне ситуације са другарима кпје се мпгу кпнтрплисати у пквиру пдељеоа и 

једна ученица кпја се пбразује пп Ипп-2 ппхађа пети разред и реткп запада у кпнфликтне 

ситуације кпје се мпгу кпнтрплисати. Један ученик шестпг разреда кпји се пбразује пп Ипп-1се 

пбразпвап на даљину , у тпку првпг пплугпдишта, а кпнфликтних ситуација није билп. 

 

   

Из извещуаја пдељ. суарещина у вищим разредима се види да је најшещће присуунп насилнп 

ппнащаое – на ПРВПМ НИВПУ. Пдељеоске суарещине су впдиле ппјашан васпиуни рад са 

ушеницима у кпји је ппнекад била укљушена сурушна сарадница щкпле. Рпдиуељи ушеника су били 

уппзнауи и  укљушени. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                        

 

Психплпг щкпле впди евиденцију п ппјашанпм васпиунпм раду (пбављеним  индивидуалнп-

савеупдавним разгпвприма са ушеницима ), кап и пдељеоски суарещина п свпм сурушнпм раду кап 

и  раду у пквиру пдељеоске заједнице. Евиденцију п планиранпм и реализпванпм ДК/Х раду шува 

пдељеоски суарещина дп краја щкплске гпдине, а зауим психплпг щкпле. 

 

 Дирекупр впди евиденцију п впђеним васпиунп-дисциплинским ппсуупцима.  

 У првпм пплугпдищуу није билп впђеоа васпиунп-дисциплинских ппсуупака ради уежих             

ппвреда пбавеза ушеника кпје су ппвезане са  насилним  ппнащаоем. 

                      

         

        Превенција се псуварује крпз шаспве редпвне насуаве и ваннасуавних акуивнпсуи. 

Превенцијпм се бави и Ушенишки парламену щкпле кпји акуивним ушещћем ушеника реализује 

свпје испланиране акуивнпсуи крпз ваннасуавне акуивнпсуи. 



 85 

* Пбележен је 18. пкупбар- Дан жруава ургпвине људима,  крпз пснпвнп инфпрмисаое ушеника. 

 

                                                                                                                              

 СТРУЧНП УСАВРШАВАОЕ  

 

Чланпви уима за защуиуу и председник УП присусувпвали су вебинару кпје су прганизпвале 

прпсвеуне савеунице, а у циљу ближег уппзнаваоа са индикауприма у вези са ургпвинпм људима. 

Такпђе, реализпванп је инуернп сурушнп усаврщаваое у циљу развпја пдгпвпрнпг пднпса према 

здрављу. 

 

 

 

САРАДОА СА ШКПЛСКПМ УПРАВПМ 

 

  

Тим за защуиуу деце/ушеника је дирекупру и усуанпви на седници Насуавнишкпг већа 

27.12.2021.гпдине,  ппднеп извещуај на  крају првпг пплугпдищуа. Дирекупр ће уппзнауи Шкплски 

пдбпр и Савеу рпдиуеља, а психплпг Ушенишки парламену.  

 

                                                                                                                          

Кпрдинаупр :Александра Прпщ 
 

                                                   
 

Другп пплугпдищуе 
 
ИЗВЕШТАЈ П НАСИЉУ НА КРАЈУ ДРУГПГ ППЛУГПДИШТА ШКПЛСКЕ    2021/2022. ГПДИНЕ  - 1.РАЗРЕД 

 

1.Превенуивне мере 

СА УЧЕНИЦИМА 

*Свакпдневнп је впђен разгпвпр са ушеницима 

*Ушеници су се упућивали на сппру и дружеое 
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*Тема Насиље прпвушена је крпз  следеће предмеуе и насуавне јединице: 

 

ЧПС: 

1.На улици 

2.Тужакаое 

3.Кривица 

4.Другарсвп је... 

5.Нащ цвеу другарсува 

Српски језик: 

1.Деца су украс свеуа-Љ.Рщумпвић 

2.Свеуи Сава и ђаци,нарпдна приша 

3.Јабука, Д.Лукић 

4.Тужибаба-Д.Радпвић 

5.Гплуб и пшела,нарпдна приша 

6.Две кпзе, Д.Пбрадпвић 

7.Два јарца- Д.Пбрадпвић 

 

СА РПДИТЕЉИМА 

Пдржана су два  рпдиуељска сасуанка и 3 индивидуална разгпвпра . 

    

У првпм  разреду није забележен ниједан пблик насилнпг ппнащаоа. 

 

 

 

                                                                       Пдељеоски суарещина:  Милпванпв Јасмина 
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ПШ „Ђура Филиппвић“ Плпшица 

щкплска 2021/22. гпдина 

Тим за защуиуу ушеника 

Ппдаци из дпкументације пдељеоскпг старещине разреда  1. , брпј ушеника 12 

1. Кпликп је укупнп пријављених слушајва насиља у пдељеоу забележенп у 2. пплугпдищуу ? 

Није пријављен ниједан слушај насиља. 

2. У кпм брпју су ппднпсипци пријаве за насиље, злпсуављаое и занемариваое у 2. пплугпдищуу 

били: 

а) ушеник (жрува) 0 

б) други ушеници 0 

в) рпдиуељи ушеника (жруве) 0 

г) рпдиуељи других ушеника 0 

д) разредни суарещина-ушиуељ/ица 0 

ђ) предмеуни насуавници 0 

е) псуали заппслени у щкпли 0 

ж) ценуар за спцијални рад 0 

з) дпм здравља 0 

и) некп други (кп?) 0 

3. Кпликп је укупнп упкпм 2. пплугпдищуа евиденуиранп слушајева: 

а) физишкпг насиља 0 

б) емпципналнпг/психишкпг насиља 0 

в) спцијалнпг насиља  

г) сексуалнпг насиља и злпуппуребе 0 

д) насиља злпуппуребпм инфпрмаципних уехнплпгија 0 

ђ) занемариваоа и немарнпг ппсуупаоа 0 

е) дискриминације 0 

ж) екпнпмскпг насиља 0 

з) експлпауације 0 

 

4. Наведиуе брпј слушајева у кпјима су ушеници били жруве насиља, злпсуављаоа и занемариваоа 

у 2. пплугпдищуу: 

Нивп насиља Ппл ушеника жруве 
(сви слушајеви насиља) 

Ппл ушеника жруве 
врщоашкпг насиља 

мущки женски мущки женски 

Први нивп 0 0 0 0 

Други нивп 0 0 0 0 

Трећи нивп 0 0 0 0 
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5. Наведиуе брпј слушајева у кпјима су ушеници били ппшинипци врщоашкпг насиља у 2. 

пплугпдищуу : 

Нивп насиља Ппл ушеника ппшинипца 
врщоашкпг насиља 

мущки женски 

Први нивп 0 0 

Други нивп 0 0 

Трећи нивп 0 0 

 

6. Кпликп је укупнп евиденуираних слушајева разлишиуих пблика насиља: 

а) врщоашкпг насиља  0 

б) насиља заппслених према ушеницима 0 

в) насиља ушеника према заппсленима 0 

г) насиља између рпдиуеља ушеника 0 

д) насиља у ппрпдици 0 

ђ) насиља између рпдиуеља и заппслених  0 

е) насиља урећег лица према ушеницима 0 

 

 7. Кпликп је инуервенуних мера предузеуп у 2. пплугпдищуу у слушајевима насиља, злпсуављаоа и 

занемариваоа: 

а)  брпј слушајева ПВР са ушеницима ( први нивп насиља)  0 

б) брпј слушајева ПВР са ушеницима ( други нивп насиља ) 0 

в) брпј ппкренууих ВД ппсуупака прпуив ушеника 0 

г) брпј слушајева рада са рпдиуељима 0 

д) брпј слушајева рада са пдељеоскпм заједницпм 0 

ђ) брпј слушајева у кпји је укљушен савеу рпдиуеља у инуервенцију 0 

е) друге мере: 0 

8. Да ли је билп слушајева пдређиваоа ушеницима акуивнпсуи ДК/Х рада? 

а)ДА 

б)НЕ 

9. Укпликп је билп слушајева пдређиваоа ушеницима акуивнпсуи ДК/Х рада, кпликп је билп: 

а) за лакще ппвреде пбавеза ушеника : / 

а.1) врсуе акуивнпсуи кпје су пдређене: / 

б) за уеже ппвреде пбавеза ушеника : / 

б.1) врсуе акуивнпсуи кпје су пдређене: / 
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в) за ппвреде забране прпписане закпнпм : / 

в.1) врсуе акуивнпсуи кпје су пдређене:/ 

10. Да ли је билп приуужби рпдиуеља на акуивнпсуи ДК/Х рада ? 

а)ДА 

б)НЕ 

11. Укпликп је билп приуужби, кпји су најшещћи разлпзи? 

/ 

дауум:24.6.2022.гпд.                            Пдељеоски суарещина:  Милпванпв Јасмина 

 

ПШ „Ђура Филиппвић“ Плпшица 

щкплска 2021/22. гпдина 

Тим за защуиуу ушеника 

Ппдаци из дпкументације пдељеоскпг старещине пдељеоa 2. разреда, брпј ушеника 16 

1. Кпликп је укупнп пријављених слушајва насиља у пдељеоу забележенп у 2. пплугпдищуу ? 

_____________/_____________________________ 

2. У кпм брпју су ппднпсипци пријаве за насиље, злпсуављаое и занемариваое у 2. пплугпдищуу 

били: 

а) ушеник (жрува) __/_____________ 

б) други ушеници __/_____________ 

в) рпдиуељи ушеника (жруве)___/__________ 

г) рпдиуељи других ушеника ___/___________ 

д) разредни суарещина-ушиуељ/ица ____/_____ 

ђ) предмеуни насуавници ___/_________ 

е) псуали заппслени у щкпли ____/________ 

ж) ценуар за спцијални рад _____/________ 

з) дпм здравља _____/__________ 

и) некп други (кп?) _____/______________ 

3. Кпликп је укупнп упкпм 2. пплугпдищуа евиденуиранп слушајева: 

а) физишкпг насиља _____/__________ 

б) емпципналнпг/психишкпг насиља ____/___________ 

в) спцијалнпг насиља ____/_________ 

г) сексуалнпг насиља и злпуппуребе____/__________ 

д) насиља злпуппуребпм инфпрмаципних уехнплпгија ___/__________ 

ђ) занемариваоа и немарнпг ппсуупаоа ____________ 

е) дискриминације ____/________ 
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ж) екпнпмскпг насиља _____/________ 

з) експлпауације ______/_________ 

 

4. Наведиуе брпј слушајева у кпјима су ушеници били жруве насиља, злпсуављаоа и занемариваоа 

у 2. пплугпдищуу: 

Нивп насиља Ппл ушеника жруве 

(сви слушајеви насиља) 

Ппл ушеника жруве 

врщоашкпг насиља 

мущки женски мущки женски 

Први нивп / / / / 

Други нивп / / / / 

Трећи нивп / / / / 

 

5. Наведиуе брпј слушајева у кпјима су ушеници били ппшинипци врщоашкпг насиља у 2. 

пплугпдищуу : 

Нивп насиља Ппл ушеника ппшинипца 

врщоашкпг насиља 

мущки женски 

Први нивп / / 

Други нивп / / 

Трећи нивп / / 

 

6. Кпликп је укупнп евиденуираних слушајева разлишиуих пблика насиља: 

а) врщоашкпг насиља ___/____________ 

б) насиља заппслених према ушеницима ___/____________ 

в) насиља ушеника према заппсленима _____/________ 

г) насиља између рпдиуеља ушеника _____/_________ 

д) насиља у ппрпдици ____/_________ 

ђ) насиља између рпдиуеља и заппслених ___/_________ 

е) насиља урећег лица према ушеницима ____/________ 

 

 7. Кпликп је инуервенуних мера предузеуп у 2. пплугпдищуу у слушајевима насиља, злпсуављаоа и 

занемариваоа: 
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а)  брпј слушајева ПВР са ушеницима ( први нивп насиља)  ______/_________ 

б) брпј слушајева ПВР са ушеницима ( други нивп насиља ) ______/_________ 

в) брпј ппкренууих ВД ппсуупака прпуив ушеника _____/________ 

г) брпј слушајева рада са рпдиуељима _____/_________ 

д) брпј слушајева рада са пдељеоскпм заједницпм ___/__________ 

ђ) брпј слушајева у кпји је укљушен савеу рпдиуеља у инуервенцију ____/________ 

е) друге мере: ______/______________________________________, ____________ 

8. Да ли је билп слушајева пдређиваоа ушеницима акуивнпсуи ДК/Х рада? 

III разред 

  

Трећи разред ппхађа 16 ушеника 

 

1.Превенуивне мере 

СА УЧЕНИЦИМА 

*Ушеници су јпщ једнпм уппзнауи са правилима ппнащаоа и Ппсебним прпупкплпм за защуиуу 

деце пд насиља, злпсуављаоа и занемариваоа 

*Свакпдневнп је впђен разгпвпр са ушеницима 

*Ушеници су се упућивали на следеће акуивнпсуи: сппру  и  секције 

*Тема Насиље прпвушена је крпз следеће предмеуе и насуавне јединице: 

Ваннасуавне акуивнпсуи: 

 

Чиуаое и рециупваое песмица Драгана Лукића, Љубивпја Рщумпвића, Јпвана Јпванпвића Змаја, 

Бранка Ћппића – везане за дружеое, уплерисаое, ненасилнп ппнащао . 

 

ЧПС: 

Срећан ппшеуак – ппеу заједнп 

Исписиваое ппрука мира ппвпдпм  Дана мира 

Фпрмулисаое пдељеоских правила 

Дешја недеља 

Чарпбне реши 
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Живпуиое и ми 

Е, бащ хпћу лепп да се ппнащам 

Игре пп избпру ушеника 

Међунарпдни дан уплеранције-сви смп исуи , а разлишиуи 

Мпј кућни љубимац у слици и реши 

Дешја права и пбавезе 

Израда нпвпгпдищоих шесуиуки 

 

Српски језик 

 

ЉубивпјеРщумпвић: „ Једнпга дана“ 

БранкпЋппић:  „Бплесник на три спрата“ 

Избпр из ппезије Љубивпја Рщумпвића 

Драган Лукић : “ Шкпла“ 

Мирпслав  Ануић :  „Тајна“ 

Нарпдна приппвеука :  „Седам прутпва“ 

 

 

СА РПДИТЕЉИМА 

Пдржана су 3 рпдиуељска сасуанка и 15 индивидуалних разгпвпра. 

 

ИНТЕРВЕНТНЕ МЕРЕ 

 Није забележен ниједан пблик насилнпг ппнащаоа. 

 

 

                                                               Пдељеоски суарещина: Ђурђевка Супјкпв 
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ИЗВЕШТАЈ П НАСИЉУ НА КРАЈУ ДРУГПГ ППЛУГПДИШТА ШКПЛСКЕ    2021/2022. ГПДИНЕ  -

4.РАЗРЕД 

 

1.Превенуивне мере 

СА УЧЕНИЦИМА 

*Свакпдневнп је впђен разгпвпр са ушеницима 

*Ушеници су се упућивали на сппру и дружеое 

 

*Тема Насиље прпвушена је крпз  следеће предмеуе и насуавне јединице: 

 

ЧПС: 

1. Другарсувп 

2. Безбеднп кприщћеое инуернеуа и друщувених мрежа 

3. Игре у щкплскпм двприщуу 

4. Игре у ушипници 

5. Није уещкп биуи фин 

6. Какп рещиуи кпнфликуе 

7. Шалама никад краја 

 

Српски језик: 

1. „ П дугмету и срећи“ , Јасминка Пеурпвић 

2. „ Ружнп Паче „ , Ханс Крисуијан Андерсен 

3. „ Врабац и ласте „ ,Лав Никплајевиш Тплсупј 

4. „ Пепељуга“ ,Александар Ппппвић 

 

СА РПДИТЕЉИМА 

Пдржана су 2 рпдиуељска сасуанка . 

    

У шеуврупм разреду није забележен ниједан пблик насилнпг ппнащаоа. 
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                                                                Пдељеоски суарещина: Бпркица Милпванпв 

 

ПШ „Ђура Филиппвић“ Плпшица 

щкплска 2021/22. гпдина 

Тим за защуиуу ушеника 

Ппдаци из дпкументације пдељеоскпг старещине пдељеоа  4. , брпј ушеника 16 

1. Кпликп је укупнп пријављених слушајва насиља у пдељеоу забележенп у 2. пплугпдищуу ? 

Није пријављен ниједан слушај насиља. 

2. У кпм брпју су ппднпсипци пријаве за насиље, злпсуављаое и занемариваое у 2. пплугпдищуу 

били: 

а) ушеник (жрува) 0 

б) други ушеници 0 

в) рпдиуељи ушеника (жруве) 0 

г) рпдиуељи других ушеника 0 

д) разредни суарещина-ушиуељ/ица 0 

ђ) предмеуни насуавници 0 

е) псуали заппслени у щкпли 0 

ж) ценуар за спцијални рад 0 

з) дпм здравља 0 

и) некп други (кп?) 0 

3. Кпликп је укупнп упкпм 2. пплугпдищуа евиденуиранп слушајева: 

а) физишкпг насиља 0 

б) емпципналнпг/психишкпг насиља 0 

в) спцијалнпг насиља  

г) сексуалнпг насиља и злпуппуребе 0 

д) насиља злпуппуребпм инфпрмаципних уехнплпгија 0 

ђ) занемариваоа и немарнпг ппсуупаоа 0 

е) дискриминације 0 

ж) екпнпмскпг насиља 0 

з) експлпауације 0 

 

4. Наведиуе брпј слушајева у кпјима су ушеници били жруве насиља, злпсуављаоа и занемариваоа 

у 2. пплугпдищуу: 

Нивп насиља Ппл ушеника жруве 
(сви слушајеви насиља) 

Ппл ушеника жруве 
врщоашкпг насиља 

мущки женски мущки женски 

Први нивп 0 0 0 0 

Други нивп 0 0 0 0 
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Трећи нивп 0 0 0 0 

 

5. Наведиуе брпј слушајева у кпјима су ушеници били ппшинипци врщоашкпг насиља у 2. 

пплугпдищуу : 

Нивп насиља Ппл ушеника ппшинипца 
врщоашкпг насиља 

мущки женски 

Први нивп 0 0 

Други нивп 0 0 

Трећи нивп 0 0 

 

6. Кпликп је укупнп евиденуираних слушајева разлишиуих пблика насиља: 

а) врщоашкпг насиља  0 

б) насиља заппслених према ушеницима 0 

в) насиља ушеника према заппсленима 0 

г) насиља између рпдиуеља ушеника 0 

д) насиља у ппрпдици 0 

ђ) насиља између рпдиуеља и заппслених  0 

е) насиља урећег лица према ушеницима 0 

 

 7. Кпликп је инуервенуних мера предузеуп у 2. пплугпдищуу у слушајевима насиља, злпсуављаоа и 

занемариваоа: 

а)  брпј слушајева ПВР са ушеницима ( први нивп насиља)  0 

б) брпј слушајева ПВР са ушеницима ( други нивп насиља ) 0 

в) брпј ппкренууих ВД ппсуупака прпуив ушеника 0 

г) брпј слушајева рада са рпдиуељима 0 

д) брпј слушајева рада са пдељеоскпм заједницпм 0 

ђ) брпј слушајева у кпји је укљушен савеу рпдиуеља у инуервенцију 0 

е) друге мере: 0 

8. Да ли је билп слушајева пдређиваоа ушеницима акуивнпсуи ДК/Х рада? 

а)ДА 

б)НЕ 

9. Укпликп је билп слушајева пдређиваоа ушеницима акуивнпсуи ДК/Х рада, кпликп је билп: 

а) за лакще ппвреде пбавеза ушеника : / 

а.1) врсуе акуивнпсуи кпје су пдређене: / 

б) за уеже ппвреде пбавеза ушеника : / 

б.1) врсуе акуивнпсуи кпје су пдређене: / 
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в) за ппвреде забране прпписане закпнпм : / 

в.1) врсуе акуивнпсуи кпје су пдређене:/ 

10. Да ли је билп приуужби рпдиуеља на акуивнпсуи ДК/Х рада ? 

а)ДА 

б)НЕ 

11. Укпликп је билп приуужби, кпји су најшещћи разлпзи? 

/ 

дауум:24.6.2022.гпд.                            Пдељеоски суарещина: Бпркица Милпванпв 

 

ИЗВЕШТАЈ П НАСИЉУ НА КРАЈУ ДРУГПГ  ППЛУГПДИШТА ШКПЛСКЕ    2021/2022. ГПДИНЕ -  

5. РАЗРЕД 

 

1.Превенуивне мере 

СА УЧЕНИЦИМА 

 Ушеници су на шаспвима пдељеоскпг суарещине уппзнауи са: Пблицима и нивпима 

насилнпг ппнащаоа, Правилима ппнащаоа ушеника, Кућним редпм щкпле и 

Ппсебним прпупкплпм за защуиуу деце пд насиља, злпсуављаоа и занемариваоа 

 Свакпдневнп је впђен разгпвпр са ушеницима 

 

 

 Теме ЧПС-а у пквиру кпјих се впдила дискусија у вези са насиљем су: „Ружне реши, 

увредљиви називи“, „Спрешимп врщоашкп насиље“, „Сузбијаое насиља и 

агресивнпсуи“, „Дигиуалнп насиље“. 

 

 

СА РПДИТЕЉИМА 

У другпм пплугпдищуу, пдржана су 2 рпдиуељска сасуанка (укупнп у щкплскпј гпдини 5). 

Рпдиуељима су на рпдиуељскпм сасуанку јпщ једнпм прпшиуани делпви из Правилника 

кпји се пднпсе на Правила ппнащаоа и Кућни ред щкпле.  

 

 

 

Брпј и врсуе слушајева насиља,злпсуављаоа и занемариваоа 

 

У 5.разреду у другпм пплугпдищуу щк.2021/2022. гпдине нису забележени слушајеви 

насиља. 
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Пдељеоски суарещина: 

                                                                                                         Мирјана Мицић 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ П НАСИЉУ НА КРАЈУ ДРУГПГ ППЛУГПДИШТА ШКПЛСКЕ    2021/2022. ГПДИНЕ  - 

Кпмбинпванп пдељеое: ДРУГИ И ТРЕЋИ РАЗРЕД 

 

1.Превенуивне мере 

СА УЧЕНИЦИМА 

*Свакпдневнп је впђен разгпвпр са ушеницима 

*Ушеници су се упућивали на сппру и дружеое 

 

*Тема Насиље прпвушена је крпз  следеће предмеуе и насуавне јединице: 

 

ЧПС: 

 1. Е, бащ хпћу лепп да се ппнащам (2. разред) 

 2. Међунарпдни дан уплеранције – сви смп исуи, а разлишиуи (2. и 3. разред) 

 3. Сукпби – кпнсурукуивнп рещаваое сукпба (2. и 3. разред) 

 4. Дигиуалнп насиље (2. и 3. разред) 

 5. Није уещкп биуи фин (3. разред) 

 6. Увредљиви надимци (3. разред) 

 7. Тплеранција (1. разред) 

 8. Шуа радим кад сам љуу (2. разред) 

 

Српски језик: 

1. Неће увек да буде први, А.Ппппвић 

2. Два јарца, Две кпзе, Д. Пбрадпвић 

3. Два друга, Л. Н. Тплсупј 

4. Јабука, Д. Лукић 

5. Тужибаба, Д.Радпвић 



 98 

6. Кпо и магарац, Нарпдна басна 

7. Себишни чин, Пскар Вајлд 

8. А защуп пн вежба, Дущан Радпвић 

 

СА РПДИТЕЉИМА 

Пдржан је један рпдиуељски сасуанак. 

    

У кпмбинпванпм пдељеоу није забележен ниједан пблик насилнпг ппнащаоа. 

 

 

 

                                                                 Пдељеоски суарещина: Данијела Ппуић Андрејевић 

ПШ „Ђура Филиппвић“ Плпшица 

щкплска 2021/22. гпдина 

Тим за защуиуу ушеника 

Ппдаци из дпкументације пдељеоскпг старещине кпмбинпванпг пдељеоа (други и уећи разред) , 

брпј ушеника 2 

1. Кпликп је укупнп пријављених слушајва насиља у пдељеоу забележенп у 2. пплугпдищуу ? 

Није пријављен ниједан слушај насиља. 

2. У кпм брпју су ппднпсипци пријаве за насиље, злпсуављаое и занемариваое у 2. пплугпдищуу 

били: 

а) ушеник (жрува) 0 

б) други ушеници 0 

в) рпдиуељи ушеника (жруве) 0 

г) рпдиуељи других ушеника 0 

д) разредни суарещина-ушиуељ/ица 0 

ђ) предмеуни насуавници 0 

е) псуали заппслени у щкпли 0 

ж) ценуар за спцијални рад 0 

з) дпм здравља 0 

и) некп други (кп?) 0 

3. Кпликп је укупнп упкпм 2. пплугпдищуа евиденуиранп слушајева: 

а) физишкпг насиља 0 

б) емпципналнпг/психишкпг насиља 0 

в) спцијалнпг насиља 0 

г) сексуалнпг насиља и злпуппуребе 0 

д) насиља злпуппуребпм инфпрмаципних уехнплпгија 0 

ђ) занемариваоа и немарнпг ппсуупаоа 0 
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е) дискриминације 0 

ж) екпнпмскпг насиља 0 

з) експлпауације 0 

 

4. Наведиуе брпј слушајева у кпјима су ушеници били жруве насиља, злпсуављаоа и занемариваоа 

у 2. пплугпдищуу: 

Нивп насиља Ппл ушеника жруве 
(сви слушајеви насиља) 

Ппл ушеника жруве 
врщоашкпг насиља 

мущки женски мущки женски 

Први нивп 0 0 0 0 

Други нивп 0 0 0 0 

Трећи нивп 0 0 0 0 

 

5. Наведиуе брпј слушајева у кпјима су ушеници били ппшинипци врщоашкпг насиља у 2. 

пплугпдищуу : 

Нивп насиља Ппл ушеника ппшинипца 
врщоашкпг насиља 

мущки женски 

Први нивп 0 0 

Други нивп 0 0 

Трећи нивп 0 0 

 

6. Кпликп је укупнп евиденуираних слушајева разлишиуих пблика насиља: 

а) врщоашкпг насиља  0 

б) насиља заппслених према ушеницима 0 

в) насиља ушеника према заппсленима 0 

г) насиља између рпдиуеља ушеника 0 

д) насиља у ппрпдици 0 

ђ) насиља између рпдиуеља и заппслених  0 

е) насиља урећег лица према ушеницима 0 

 

 7. Кпликп је инуервенуних мера предузеуп у 2. пплугпдищуу у слушајевима насиља, злпсуављаоа и 

занемариваоа: 

а)  брпј слушајева ПВР са ушеницима ( први нивп насиља)  0 

б) брпј слушајева ПВР са ушеницима ( други нивп насиља ) 0 

в) брпј ппкренууих ВД ппсуупака прпуив ушеника 0 

г) брпј слушајева рада са рпдиуељима 0 

д) брпј слушајева рада са пдељеоскпм заједницпм 0 

ђ) брпј слушајева у кпји је укљушен савеу рпдиуеља у инуервенцију 0 

е) друге мере: 0 

8. Да ли је билп слушајева пдређиваоа ушеницима акуивнпсуи ДК/Х рада? 



 100 

а)ДА 

б)НЕ 

9. Укпликп је билп слушајева пдређиваоа ушеницима акуивнпсуи ДК/Х рада, кпликп је билп: 

а) за лакще ппвреде пбавеза ушеника : / 

а.1) врсуе акуивнпсуи кпје су пдређене: / 

б) за уеже ппвреде пбавеза ушеника : / 

б.1) врсуе акуивнпсуи кпје су пдређене: / 

в) за ппвреде забране прпписане закпнпм : / 

в.1) врсуе акуивнпсуи кпје су пдређене:/ 

10. Да ли је билп приуужби рпдиуеља на акуивнпсуи ДК/Х рада ? 

а)ДА 

б)НЕ 

11. Укпликп је билп приуужби, кпји су најшещћи разлпзи? 

/ 

дауум:23.6.2022.гпд.                            Пдељеоски суарещина: Данијела Ппуић Андрејевић 

 

 

 

ПШ '' Ђура Филиппвић''  
Тиму за защуиуу ушеника пд насиља, злпсуављаоа и занемариваоа  
 

Извещтај пдељеоскпг старещине 6. разреда  
п мерама превенције и интервенције  

у слушајевима насилнпг ппнащаоа 
на крају 2. пплугпдищта щк. 2021/22.гпдине 

 
 

3. Превентивне мере 
 

СА УЧЕНИЦИМА 
 

6. Ушеници су уппзнауи са правилима ппнащаоа у щкпли, са свпјим правима, 
пбавезама и пдгпвпрнпсуима 
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7. Ушеници сууппзнауи са пблицима насилнпг ппнащаоа кап и са садржајем 
прпупкпла за защуиуу деце и ушеника пд насиља, злпсуављаоа и 
занемариваоа 

8. У упку недеље је врщен разгпвпр са ушеницима 
9. Ушеници су упућивани на следеће акуивнпсуи: сппру,  дружеое, секције 
10. На шаспвима пдељеоскпг суарещине, а у вези са превенцијпм дигиуалнпг 

насиља, пбрађене су следеће уеме: 
- Превенција дигиуалнпг насиља 
- Какп реагујемп на насиље 
- Насиље кап негауивна ппјава 

 
 

СА РПДИТЕЉИМА 
 

 Рпдиуељи су благпвременп на рпдиуељским сасуанцима уппзнауи са:  
- Правилима п ппнащаоу ушеника  
- Пблицима и нивпима насиља 
- Прпупкплпм за защуиуу деце и ушеника пд насиља, злпсуављаоа и 

занемариваоа 
- Пбавезама  и правима  ушеника и дужнпсуима рпдиуеља да ушесувују у 

превенуивним мерама а акуивнпсуима везаним за превенцију насиља 
- Правилникпм  п прпупкплу ппсуупаоа у усуанпви у пдгпвпру на насиље, 

злпсуављаое и занемариваое 

 Индивидуални разгпвпри са рпдиуељима. 
 
 
4. Интервентне мере 

 
Није билп инуервенуних мера. 
 
 
Закљушак:   
 
У упку другпг пплугпдищуа у 6. разреду није билп слушајева насиља. 
 
 

Пдељенски суарещина: 
 

Никпла Крсуић 
ПШ '' Ђура Филиппвић''  

Тиму за защуиуу ушеника пд насиља, злпсуављаоа и занемариваоа  

 

Извещтај пдељеоскпг старещине 7. разреда  
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п мерама превенције и интервенције  

у слушајевима насилнпг ппнащаоа 

у тпку другпг пплугпдищта щк. 2021/22.гпдине 

 

 

5. Превентивне мере 
 

СА УЧЕНИЦИМА 

 

11. Ушеници су уппзнауи са правилима ппнащаоа у щкпли, са свпјим правима, 
пбавезама и пдгпвпрнпсуима 

12. Ушеници су уппзнауи са пблицима насилнпг ппнащаоа кап и са садржајем 
прпупкпла за защуиуу деце и ушеника пд насиља, злпсуављаоа и занемариваоа 

13. У упку недеље је врщен разгпвпр са ушеницима 
14. Ушеници су упућивани на следеће акуивнпсуи: сппру,  дружеое, секције 
 

 

СА РПДИТЕЉИМА 

 

   Рпдиуељи су благпвременп на рпдиуељским сасуанцима уппзнауи са:  
- Правилима п ппнащаоу ушеника  
- Пблицима и нивпима насиља 
- Прпупкплпм за защуиуу деце и ушеника пд насиља, злпсуављаоа и 

занемариваоа 
- Пбавезама  и правима  ушеника и дужнпсуима рпдиуеља да ушесувују у 

превенуивним мерама а акуивнпсуима везаним за превенцију насиља 
- Правилникпм  п прпупкплу ппсуупаоа у усуанпви у пдгпвпру на насиље, 

злпсуављаое и занемариваое 

 Индивидуални разгпвпри са рпдиуељима. 
 

 

6. Интервентне мере 
 

Забележени су следећи пблици насиља из I нивпа: 
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2. ЕМПЦИПНАЛНП/ПСИХИЧКП НАСИЉЕ (задиркиваое,пгпвараое,непримерни 
кпменуари - ппјаве су кпје су се дещавале у преухпднпм перипду и на оих се 
реагпвалп савеупдавним васпиуним радпм на релацији ушеници- пдељеоски 
суарещина - рпдиуељи) 

 

- Ппјашан је савеупдавнп-васпиуни рад са ушеницима кпји су врщили насиље пд 
суране пдељеоскпг суарещине 

- Ппсле свакпг вида насиља разредни суарещина је пбавип разгпвпр са 
ушеницима кпји су врщили насиље, кап и са рпдиуељима.    

 

         

 

 

 

Закљушак: 

  

 У упку  другпг пплугпдищуа щкплске 2021/22. гпдине билп је врлп малп слушајева непримеренпг 

ппнащаоа ушеника.  Приликпм упшаваоа непримеренпг ппнащаоа ушеника пд суране насуавника 

или других акуера щкплскпг живпуа реагпвалп се и предузимане су васпиуне мере (разгпвпри са 

пдељеоским суарещинпм) у циљу указиваоа на ппгрещне ппсуупке и санкципнисаоа исуих. 

 

У пдељеоу смп инсисуирали  на пднпсима ппвереоа,  негпвали  заједнищувп и уплеранцију на 

разлишиупсуи, редпвнп се ппдсећали кпје су наще пбавезе и пдгпвпрнпсуи,  а сваки пблик 

дискриминације пщурп псуђивали  и санкципнисали.  

 

 

Пдељеоски суарещина: Теа Тпт Радишић 

 

 

ПШ '' Ђура Филиппвић''  
Тиму за заштиту ученикап пд насиља, злпстављаоа и занемариваоа  
 

Извещтај пдељеоскпг старещине 8. разреда 
п мерама превенције и интервенције 
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у слушајевима насилнпг ппнащаоа 
у тпку  другпг пплугпдищта щкплске 2021/22. гпдине 

 
 
1.  Превентивне мере 
 

  СА УЧЕНИЦИМА  
15. Ушеници су уппзнауи са пблицима насилнпг ппнащаоа; 
16. У упку недеље  је врщен разгпвпр са ушеницима;  
17. Ушеници су се упућивали на следеће акуивнпсуи: сппру,  дружеое, секције; 
18. Впђени су индивидуални разгпвпри са ушеницима, а ппједини ушеници су 

упућивани на савеупдавне разгпвпре са педагпгпм щкпле и дирекупркпм; 
19. На шаспвима пдељеоскпг суарещине пбрађене су следеће уеме: 

- Пднпс насуавник – ушеник 
- Какп да уредимп пднпсе у пдељеоу 
- Агресивнп ппнащаое и какп га сузбиуи 
- Ненасилнп рещаваое прпблема 
- Дигиуалнп насиље  
- Ппщуујући себе, ппщуујем и друге 
- Суресне сиууације и какп их превазићи 
- Кпликп смп пдгпвпрни за свпје ппсуупке и какп реагујемп на насиље 
- Бес и какп са оим 
- Шуа ппдразумевамп ппд злпсуављаоем и занемариваоем других пспба 

 
Впђени су индивидуални разгпвпри са ушеницима, а ппједини ушеници су 

упућивани на савеупдавне разгпвпре са педагпгпм щкпле и дирекупркпм; 
 
              СА РПДИТЕЉИМА 
 Рпдиуељи су благпвременп на рпдиуељским сасуанцима уппзнауи са:  

- Правилима п ппнащаоу ушеника  
- Пблицима и нивпима насиља 
- Прпупкплпм за защуиуу деце и ушеника пд насиља, злпсуављаоа и занемариваоа 
- Пбавезама  и правима  ушеника и дужнпсуима рпдиуеља да ушесувују у 

превенуивним мерама а акуивнпсуима везаним за превенцију насиља 
- Правилникпм  п прпупкплу ппсуупаоа у усуанпви у пдгпвпру на насиље, 

злпсуављаое и занемариваое; 
- Рпдиуељи су уппзнауи су са правилима друщувенп кприснпг и хуманиуарнпг рада 

 
Сарадоа са рпдиуељима је дпбра, рпдиуељи се пдазивају на ппзиве за рпдиуељске 

сасуанке, кап и на индивидуалне разгпвпре , прихвауају предлпге и сугесуије пдељеоскпг 
суарещине, педагпга и дирекупрке.  

 
 
 
 

2. Интервентне мере 
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 Забележени су следећи пблици насиља из I нивпа: 
 

- ЕМПЦИПНАЛНП/ПСИХИЧКП НАСИЉЕ (задиркиваое, вређаое) 
 

Oблици насиља из II нивпа нису забележени 
 

6. ппјашан је савеупдавнп-васпиуни рад са ушеницима кпји су врщили насиље пд суране 
пдељенскпг суарещине и педагпга щкпле; 

7. ппсле свакпг вида насиља разредни суарещина  је пбавип разгпвпр са ушеницима 
кпји су врщили насиље. Сваки пуу је ппзиуивнп ууицап разгпвпр на ушенике и уакп 
нещуп се није ппнављалп у нареднпм перипду. 

8. Разгпвпр је ппзиуивнп ууицап на рещаваое прпблема. 
9. Предузимане мере су ппзиуивнп ууицале на ппнащаое, какп ушеника кпји су врщили 

насиље, уакп и псуалих ушеника у пдељеоу.  
10. У пдељеоу смп инисиуирали  на пднпсима ппвереоа,  негпвали  заједнищувп и 

уплеранцију на разлишиупсуи, редпвнп се ппдсећали кпје су наще пбавезе и 
пдгпвпрнпсуи,  а сваки пблик дискриминације пщурп псуђивали  и сандкципнисали. 

 
ЗАКЉУЧАК:  

           
У упку другпг пплугпдищуа щкплске 2021/22. гпдине билп је мали брпј слушајева 

непримеренпг ппнащаоа између некплицине ушеника. Приликпм упшаваоа непримеренпг 
ппнащаоа ушеника пд суране насуавника или других акуера щкплскпг живпуа реагпвалп се 
и предузимане су васпиуне мере (разгпвпри са пдељеоским суарещинпм, педагпгпм и 
дирекупркпм) у циљу указиваоа на ппгрещне ппсуупке и санкципнисаоа исуих. Свака 
сиууација је успещнп рещена и дала ппзиуивне резулуауе ппгпупвп накпн сарадое са 
рпдиуељима. 

Треба наппменууи да је дисциплина и ппнащаое ушеника далекп бпље, 
квалиуеуније и зрелије у пднпсу на ппнащаое у седмпм разреду па и првпм пплугпдищуу 
где је билп велики брпј укпра, а пве гпдине самп један укпр и уп збпг непправданих 
изпсуанака. 
          У пдељеоу смп инисиуирали  на пднпсима ппвереоа,  негпвали  заједнищувп и 
уплеранцију на разлишиупсуи, редпвнп се ппдсећали кпје су наще пбавезе и пдгпвпрнпсуи,  
а сваки пблик дискриминације пщурп псуђивали  и сандкципнисали. 
                                   
                                                                  
 
 
Пдељ. суарещина : Гпран Јеремић 
 

 
 
                                                                                                    
                                                                                                                                                 

                          IV   РАД  СТРУЧНИХ  ПРГАНА   
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1. Наставнишкп веће 

 ИЗВЕШТАЈ П РАДУ НАСТАВНИЧКПГ ВЕЋА ПШ „ЂУРА ФИЛИППВИЋ“ ПЛПЧИЦА  

 У ШКПЛСКПЈ 2021/2022. ГПДИНИ 
 

             
     На ппшеуку щкплске 2021/2022.  Насуавнишкп веће ПШ „Ђура Филиппвић“Плпшица 
шинилп је  16 предмеуних  насуавника, 5 насуавника разредне насуаве, сурушни сарадник-
педагпг и библипуекар, щуп је укупнп 23 шлана. У упку гпдине брпј се прпменип на 22. 
    У упку щкплске 2021/2022. гпдине пдржанп је  9  седница Насуавнишкпг већа. Седницама 
је председавала дирекупрка Рпзалија Суопг. Записник je впдила Марина Бпгданпвић, 
насуавник енглескпг језика у првпм циклусу. 
 
 
I  седница пдржана је 14.9.2021. 
II седница, пдржана је 27.10.2021. гпд.  
III седница пдржана је 27.12.2021.гпд.  
IV седница пдржана је 4.4.2022.гпд. 
V седница, пдржана је пнлајн 13.6.2022.гпд. 
VI седница пдржана је 20.6.2022.гпд 
VII  седница пдржана је 24.6.2022. гпд. 
VIII седница пдржана је 18.8.2022. гпд. 
IX седница пдржана је 31. 8.2022.гпд 
 
 
Извещуај сашинила 
Марина Бпгданпвић 
 

2.   Пдељеоскп веће 
 

ИЗВЕШТАЈ  П РАДУ  ПДЕЉЕОСКИХ ВЕЋА 

 

          Пдељеоска већа сашиоавају сви насуавници и сурушни сарадници кпји врще 

пбразпвнп-васпиуни рад у једнпм разреду пднпснп у пдељеоу пдређенпг разреда. Оихпв 

рад пдвијап се према плану и прпграму кпји је дпнесен на ппшеуку щкплске гпдине.  

На седницама пдељеоских већа размауранп је п следећим уемама: 

- Неппсреднп прганизпваое пбразпвнп васпиунпг рада у пдељеоу 
- Дпнпщеое плана и прпграма пбразпвнп васпиунпг рада разреда, пднпснп пдељеоа 
- Сампвреднпваое и вреднпваое рада щкпле 
- Праћеое и ушещће у реализацији Развпјнпг  плана щкпле 
- Унапређеое пбразпвнп васпиунпг рада у пдељеоу и разреду 
- Спрпвпђеое пперауивнпг прпграма васпиунпг рада пдељеоа 
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- Сарадоа са рпдиуељима у вези свих пиуаоа кпја су везана за живпу и рад деце у 
щкпли и ван ое 

- Сарадоа и кппрдинираое свих шланпва пдељеоских већа ради пбезбеђеоа 
јединсувнепг  насуупа  и акција 

- Анализираое прпблема ушеоа и напредпваое свакпг ушеника кап и пдељеоа у 
цели 

- Рещаваое васпиуних прпблема 
- Прганизпваое радних акција, излеуа, екскурзија и другп 
- Псувариваое суалнпг увида у резулуауе рада ушеника 
- Уппзнаваое са услпвима рада ушеника и живпуа ушеника и предлпг  мера 

Насуавнишкпм већу  и Шкплскпм пдбпру за оихпвп ппбпљщаое 
- Ууврђиваое пцена и ппщуег успеха ушеника на пснпву пцена предмеуних 

насуавника 
-  Ппхваљиваое ушеника и изрицаое васпиунп дисциплинских мера у складу са 

Закпнпм 
- Спрпвпђеое и анализа заврщнпг испиуа 

 
 
ИЗВЕШТАЈ П РАДУ ПДЕЉЕОСКИХ ВЕЋА НИЖИХ  РАЗРЕДА 
 
Чланпви Пдељеоскпг већа: 
 

- Милпванпв Јасмина, ушиуељица у 1. разреду 
- Ђпрђевић Виплеуа, ушиуељица у 2. разреду 
- Супјкпв Ђурђевка, ушиуељица у 3. разреду 
- Милпванпв Бпркица, ушиуељица у 4. разреду 
- Ппуић Данијела, ушиуељица у издвпјенпм кпмбинпванпм пдељеоу у Плпшишкпм 

Риуу   
- Бпгданпвић Марина, насуавник енглескпг језика 
-  Жаклина Пеукпвић, психплпг (дп 13.3.2022.)/ Прпщ Александра (пд 13.3.2022.) 
- Дејан Кпсуић, верпушиуељ  
- Мирјана Милпщевић, библипуекар 

 

 У щкплскпј 2021/2022. гпдини пдржанп је укупнп 7 сасуанака на кпјима су реализпване 

следеће акуивнпсуи Пдељеоскпг већа: 

 

 Датум 
пдржаваоа 

Дневни ред: 
 

 
1. седница Пдељеоскпг 
већа 
 

 
1.9.2021. 
 

1.Усвајаое Гпдищоег плана рада Пдељеоскпг 

већа 

2.Прганизација насуаве и ваннасуавних 

акуивнпсуи пп пдпбренпм мпделу, расппред 
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шаспва и секција 

3.Дпгпвпр п нашину сарадое са рпдиуељима 

4.План сурушнпг усаврщаваоа за 

щк.2021/2022.гпдину 

5. Предлпг прпграм екскурзије 

6. Предлпг плана кулуурних и сппруских 

акуивнпсуи за щк.2021/2022. гпд. 

7. Разнп 

2. седница Пдељеоскпг 
већа 
 

17.9.2021.  

 1.Предлпг расппреда писмених задауака и 

писмених прпвера дужих пд 15 минууа у првпм 

пплугпдищуу за щк. 2021/2022.гпд. 

2.Пбележаваое Дешје недеље 

 

3. седница Пдељеоскпг 
већа 
 

26.10.2021. 1.Анализа успеха и дисциплине ушеника на 

крају првпг кваруала 

2.Реализација Плана и прпграма насуаве и 

ушеоа 

3.Разнп 

 

4. седница Пдељеоскпг 
већа 
 

27.12.2021. 1. Анализа успеха и дисциплине ушеника на 

крају првпг пплугпдищуа 

2. Реализација Плана и Прпграма насуаве и 

ушеоа 

3. Вреднпваое ИПП-а унууар усуанпве 

4. Реализација дппунске насуаве,дпдауне 

насуаве, ваннасуавних акуивнпсуи и прпјекуне 

насуаве 

5. Псуваренпс суандарда ппсуигнућа ушеника 

6. Извещуај п защуиуи ушеника пд насиља 
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7. Реализација дппунске и дпдауне насуаве за 

време зимскпг распусуа 

8. Разнп 

 

 

5. седница Пдељеоскпг 
већа 
 

4.2.2022. 1. Предлпг расппреда писмених задауака и писмених 

прпвера дужих пд 15 минууа у другпм пплугпдищуу за 

щк. 2021/2022. гпд. 

6. седница Пдељеоскпг 
већа 
 

4.4.2022. 1. Aнализа успеха и дисциплине ушеника на крају урећег 

кваруала 

2. Вреднпваое ИПП-а на крају урећег кваруала 

3. Реализација дппунске и дпдауне насуаве 

4. Разнп 

7. седница Пдељеоскпг 
већа 
 

24.6.2022. 1. Анализа успеха и дисциплине ушеника на крају другпг 

пплугпдищуа 

2. Реализација Плана и прпграма насуаве и ушеоа 

3. Вреднпваое ИПП-а 

4. Реализација дппунске, дпдауне насуаве и 

ваннасуавних 

акуивнпсуи 

5. Анализа суандарда ппсуигнућа на крају 2. 

пплугпдищуа 

6. Извещуаји пдељеоских суарещина п ппјавама насиља 

у пдељеоу 

7. Правилник п щкплскпм календару за щкплску 

2021/22. гпдину 

8. Разнп 

-   гпдищое уесуираое ушеника 4. разреда 

-  рпдиуељски сасуанци 

 
  
 
 
 
 
ИЗВЕШТАЈ П РАДУ ПДЕЉЕОСКИХ ВЕЋА  ВИШИХ  РАЗРЕДА 
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          Пдељеоска већа сашиоавају сви насуавници и сурушни сарадници кпји врще 
пбразпвнп-васпиуни рад  у суаријим разредима. 
 
      У щкплскпј 2021/2022. гпдини пджанп је 9 седница пдељеоскпг већа вищих разреда, на 
кпјима су реализпване следеће акуивнпсуи: 
 

 Датум 
пдржаваоа 

Дневни ред: 
 

 
1. седница Пдељеоскпг 
већа 
 

 
1.9.2021. 
 

1. Усвајаое записника са преухпдне седнице 

2. Брпјнп суаое у пдељеоу, календар рада, 

расппред шаспва - смена, прганизација насуаве 

3. Дпгпвпр п пблицима п нашину сарадое са 

рпдиуељима 

4. Разнп 

2. седница Пдељеоскпг 
већа 
 

17.9.2021. 1. Усвајаое записника са преухпдне седнице 

2. Размаураое предлпга расппреда писмених 

задауака и писмених прпвера дужих пд 15 

минууа за првп пплугпдищуе щк. 

2021/22.гпдине 

3. седница Пдељеоскпг 
већа 
 

27.10.2021. 1. Усвајаое записника са преухпдне седнице 

2. Анализа успеха и дисциплине ушеника накпн 

заврщеука првпг кваруала щкплске 

2021/22.гпдине. 

3. Разнп 

4. седница Пдељеоскпг 
већа 
 

27.12.2021. 1. Усвајаое записника са преухпдне седнице 

2. Анализа успеха и владаоа ушеника на крају 

првпг пплугпдищуа щкплске 2021/22.гпдине 

3. Реализација планпва и насуаве ушеоа 

4. Вреднпваое ИПП-а унауар усуанпве 

5. Анализа суандарда ппсуигнућа 

6. Реализација дппунске, дпдауне насуаве и 

слпбпдних акуивнпсуи 
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7. Припрема за реализацију дппунске и 

дпдауне насуаве за време зимскпг распусуа 

9. Разнп 

 

5. седница Пдељеоскпг 
већа 
 

4.2.2022. 1. Усвајаое записника са преухпдне седнице 

2. Размаураое предлпга расппреда писмених 

задауака и писмених прпвера дужих пд 15 

минууа за другп пплугпдищуе щк. 

2021/22.гпдине 

6. седница Пдељеоскпг 
већа 
 

4.4.2022. 1. Усвајаое записника са преухпдне седнице 

2. Анализа успеха и дисциплине ушеника на 

крају 3. кваруала щкплске 2021/22.гпдине 

3. Вреднпваое ИПП-а на крају 3. кваруала 

4. Реализација дппунске и дпдауне насуаве 

5. Разнп 

 

7. седница Пдељеоскпг 
већа 
 

13.6.2022. 1. Усвајаое записника са преухпдне седнице 

2. Анализа успеха и владаоа ушеника 

8.разреда на крају првпг пплугпдищуа щкплске 

2021/22.гпдине 

3. Реализација планпва и насуаве ушеоа 

4. Вреднпваое ИПП-а унауар усуанпве 

5. Анализа суандарда ппсуигнућа 

6. Реализација дппунске, дпдауне насуаве и 

слпбпдних акуивнпсуи 

7. Разнп 

8. седница Пдељеоскпг 
већа 
 

24.6.2022. 1. Усвајаое записника са преухпдне седнице 

2. Анализа успеха и дисциплине ушеника пд 

првпг дп седмпг разреда на крају другпг 

пплугпдищуа щк.2021/22.гпдине 
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3. Реализација плана и прпграма насуаве и 

ушеоа 

4. Вреднпваое ИПП-а на крају другпг 

пплугпдищуа 

5. Реализација дппунске, дпдауне насуаве, 

секција и слпбпдних акуивнпсуи 

6. Анализа суандарда ппсуигнућа 

7. Извещуаји пдељенских суарещина п защуиуи 

ушеника пд насиља 

8. Разнп (ппдела сведпшансува, враћаое 

учбеника у библипуеку, списак учбеника за 8. 

разред) 

 

9.седница Пдељеоскпг 
већа 
 
 
 
 
 

26.8.2022. 1. Успех и дисциплина ушеника 7. разреда 

наскпн ппправних испиуа 

2. Пперауивни план прганизације насуаве у 

щкплскпј 2022/23. гпдини 

 
 
 
 
                    

3.Пдељеоски старещина 
 

Сваки пдељеоски суарещина пдржавап је редпвне кпнуакуе са свпјим пдељеоем, а крпз 
прганизпване шаспве пдељеоскпг суарещине  преузимап кпмплеуне мере, пре свега за 
ппбпљщаое успеха и дисциплине ушеника. Пву свпју улпгу пдељеоски суарещина 
псуварује и крпз сарадоу са псуалим насуавницима, сурушним сарадницима и дирекупрпм 
щкпле. 
Пдељеоске суарещине су на пплугпдищуу и крају щк. гпдине Тиму за защуиуу ушеника пд 
насиља ппднпсиле извещуај п инуервенуним мерама у слушајевима насилнпг ппнащаоа и 
превенуивним мерама и акуивнпсуима са ушеницима и рпдиуељима. 
Пдељеоске суарещине су редпвнп прауиле пцеоиваое ушеника свпг пдељеоа и 
сарађивале са предмеуним насуавницима акп је билп ппуребе. Такпђе су редпвнп на 
кваруалима извещуавале пдељеоскп и насуавнишкп веће п успеху и владаоу , уе 
изпсуанцима ушеника са насуаве. Сваки суарещина је уреднп впдип евиденцију за свпје 
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пдељеое у ес-Дневнику пбразпвнп-васпиунпг рада, мауишнпј коизи, ђашким коижицама и 
сведпшансувима. 
Сарадоа са рпдиуељима је пбављана на рпдиуељским сасуанцима и приликпм 
индивидуалних  дплазака. Рпдиуељи су мпгли да крпз прганизацију пувпренпг дана щкпле 
свакпг месеца- “Дан пувпрених врауа“ присусувују реализацији насуавних шаспва, али пвај 
вид сарадое није псуварен збпг акууелне епидемиплпщке сиууације. 
За време реализације пбразпвнп-васпиунпг рада на даљину суарещине су имале кљушну 
улпгу у кпмуникацији са рпдиуељима ушеника. 

     
 

 
  V  РАД  ПРГАНА  РУКПВПЂЕОА, РАД СТРУЧНИХ САРАДНИКА, РАД ПРГАНА УПРАВЉАОА 
И РАД САВЕТА РПДИТЕЉА 

 
1. Директпр щкпле  

 

             ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТПРА ШКПЛЕ НА КРАЈУ ШКПЛСКЕ2021/2022. 

ГПДИНЕ 
 

I Реализација планираоа и прганизације пствариваоа прпграма 
пбразпваоа и васпитаоа исвих активнпсти устанпве 

 

Активнпсти  Време  Местп  
Сарадници у 
реализацији 

Oрганизпвана је припремна насуава за 
ппправни испиу, ппправни испиуи 

Авгусу  щкпла  
Чланпви 
Насуавнишкпг 
већа 

Изврщена је ппдела предмеуа на 
насуавнике  

Авгусу  щкпла  / 

Израђен је расппред шаспва  Сепуембар  щкпла  

Синища Ћулафић, 
насуавник 
инфпрмауике 
и рашунарсува 

Дауа су сурушна упуусуава сурушним 
већима, 
акуивима и уимпвима у вези израде 
Гпдищоег плана рада щкпле 

Јун и авгусу  щкпла  Психплпг 

Израђен је ЦЕНУС / ЈИСП 
Тпкпм 
щкплске 
гпдине 

щкпла  - 

Урађени су планпви кпнурплних вежби  Јануар  щкпла  Психплпг 

Реализпване су све акуивнпсуи 
планиране за 
кулуурну делаунпсу щкпле 

Тпкпм 
щкплске 
гпдине 

щкпла  
Чланпви 
Насуавнишкпг 
већа 
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Недеља щкплскпг сппруа Мај щкпла  
Акуив ушиуеља и 
Јеремић Гпран 

Реализпвана је ппсеуа щкпли у 
Бресупвцу 

Чеувруи 
кваруал 

Бресупвац 
Насуавници и 
психплпг ушеници 

Ушещће нащих ушеника на ликпвним 
кпнкурсима 

Тпкпм 
гпдине 

щкпла  Ушеници, насуавници 

Прганизација семинара  
Јун-авгусу 
2021. 

щкпла  
Насуавници и сурушни 
сарадници. 

Прганизација гпдищоег и прпбнпг уесуа 
за ушенике 4 и 7. разреда 

Мај щкпла 
Насуавници и сурушни 
сарадник 

Прганизација прпбнпг заврщнпг испиуа  Април  пнлајн  
Ушеници и 
насуавници 

Прганизација припремне насуаве  
Април, јун 
и 
авгусу 

щкпла  Насуавници 

Прганизација заврщнпг испиуа за 
ушенике 
заврщнпг разреда 

Јун  щкпла  Уписна кпмисија 

Рад на ппруалу Мпја Средоа щкпла Јун-Јул щкпла 
Дирекупр, пвлащћенп 
лице 

Рад на ИС Дпсиуеј – учбеници регисуар и 
бесплауни 

Тпкпм 
целе 
гпдине 

щкпла 
Дирекупр, пвлащћенп 
лице 

 
 

II Реализација активнпстина на псигураоу квалитета, сампвреднпваоу, 
сппљащоемвреднпваоу и пствариваоу стандарда ппстигнућа и 
унапређиваоу пбразпвнпваспитнпг рада 

 

Активнпсти  Време  Местп  
Сарадници у 
реализацији 

Израђен је извещуај п успеху и 
дисциплини ушеника на крају првпг 
пплугпдищуа 

Јануар, јун 
и авгусу 

щкпла  Психплпг 

Израђен је извещуај п Защуиуи ушеника 
пд насиља, злпсуављаоа и 
занемариваоа 

Јун щкпла  
Тим за защуиуу уш.пд 
насиља, шланпви 
Насуавнишкпг већа 

Израђени су извещуаји п псуваренпсуи 
пбразпвних суандарда и п упме 
пбавещуени СР и ШП 

Јун  щкпла  
Пдељеоске 
суарещине и психплпг 

Израђен је извещуај п реализацији 
щкплскпг развпјнпг плана 

Авгусу  щкпла  
Тим за ШРП и 
шланпви 
Насуавнишкпг већа 
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IIIРеализација развпјнпг плана щкпле 
 

Активнпсти  Време  Местп  
Сарадници у 
реализацији 

Редпвнп су пдржавани сасуанци уима за 
ШРП 

Тпкпм 
щкплске 
гпдине 

щкпла  Акуив за ШРП 

Реализпванесу планиране акуивнпсуи  
Тпкпм 
щкплске 
гпдине 

щкпла  Акуив за ШРП 

 

IV Реализација плана кприщћеоа финансијских средстава 
 

Активнпсти  Време  Местп  
Сарадници у 
реализацији 

Израда предлпга Финансијскпг плана, 
редпвнпг и пп ребалансима 

Тпкпм 
щкплске 
/бучеуске 
гпдине 

щкпла  
Шеф рашунпвпдсува, 
секреуар 

Израђен је ЦЕНУС / ЈИСП  
Тпкпм 
гпдине 

щкпла  
Шеф рашунпвпдсува, 
секреуар 

Израђен је план набавки за 2022. гпдину, 
оегпве измене и кваруални извещуаји 

Тпкпм 
календарске 
гпдине 

щкпла  
Шеф рашунпвпдсува, 
секреуар 

Фпрмираое ппписних кпмисија и 
праћеое 
акуивнпсуи при реализацији ппписа 

Децембар 
2021. 

Шкпла  
Шеф рашунпвпдсува, 
секреуар 

Ушещће на кпнкурсу АП Впјвпдине  
Тпкпм 
гпдине 

щкпла  
Секреуар и щеф 
рашунпвпдсува 

Набавка ушила и 
ппуребнoг ппурпщнпг мауеријала за 
пбразпвнп-васпиуни рад 

Тпкпм 
гпдине 

щкпла  Шеф рашунпвпдсува 

 

V Пстварпваое сарадое са прганима јединице лпкалне сампуправе, 
прганизацијамаи удружеоима 
 

Активнпсти  Време  
Мест 
п 

Сарадници у 
реализацији 

Сарадоа са лпкалнпм сампуправпм  
Тпкпм 
щкплске 
гпдине 

Шкпл 
а 

Пдгпвпрне пспбе у 
лпкалнпј сампуправи 

Презенуација рада и пбразпвних смерпва 
ССШ „Васа Пелагић“Кпвин 

Мај 2022.  
Шкпл 
а 

Прпфеспри ССШ 
„Васа Пелагић“ 
Кпвин 



 116 

Презенуација рада и пбразпвних прпфила 
Гимназије и екпнпмске щкпле „Бранкп 
Радишевић“ Кпвин 

Мај 2022  
Шкпл 
а 

Прпфеспри 
Гимназије 
и екпнпмске щкпле 
„Бранкп Радишевић“ 
Кпвин 

Презенуација рада и пбразпвних прпфила 
средое щкпле „23. мај“ Паншевп 

Мај 2022. Шкпла Задужеа лица 

Сарадоа са Дпмпм здравља 
Тпкпм 
гпдине 

 Психплпг 

Сарадоа са ШУ 
Тпкпм 
гпдине 

ШУ, 
пнлајн, 
имејлпви,  

 

Сарадоа са ПУК 
Мај-јул 
2022. 

щкпла Пвлащћенп лице 

 

VI Педагпщкп-инструктивни увид и праћеое пбразпвнп-васпитнпг рада 

 

Активнпсти  Време  Местп  
Сарадници у 
реализацији 

Редпвнп је врщен је педагпщкп 
инсурукуивни рад 

Кпнуинуиранп 
упкпм гпдине 

щкпла  Психплпг 

Свакпдневнп је праћена реализација 
пбразпвнп-васпиунпг рада у щкпли, 
нарпшиуп у елекурпнскпм дневнику. 

Кпнуинуиранп 
упкпм гпдине 

щкпла  Психплпг 

Присусувп угледним шаспвима 
Тпкпм 
щкплске 
гпдине.  

щкпла  Насуавници 

 

VII Праћеое реализације плана струшнпг усаврщаваоа 
 

Активнпсти  Време  Местп  
Сарадници у 
реализацији 

Редпвнп је праћена реализација плана 
сурушнпг усаврщаваоа какп у усуанпви 
уакп и ван усуанпве 

Тпкпм 
щкплске 
гпдине 

щкпла  
Психплпг, 
библипуекар, 
секреуар 

Семинар Пбука за дирекупре 
Семинар Пбука за председнике 
щкплских кпмисија на ЗИ 
Радни сасуанак са финансијским 
савеуникпм п кприђћеоу ЈИСП-а 

Тпкпм 
щкплске 
гпдине 

Пнлајн 
 
МПНТР 

Чланпви 
насуавнишкпг већа 

Ппсеуе угледним шаспвима насуавника  
Тпкпм 
щкплске 
гпдине 

щкпла  
Чланпви 
насуавнишкпг већа 

Израда Извещуаја п суалнпм сурушнпм 
усаврщаваоу заппслених 

Јул 2022.  щкпла  Психплпг 
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VIII Реализација праћеоа и предузимаоа мера у слушајевима ппвреде 
забрана изшлана 44-46 и предузимаое мера на унапређиваоу безбеднпсти 
у устанпви 
 

Активнпсти  Време  
Мест 
п 

Сарадници у 
реализацији 

У щкпли није билп слушајева ппвреде 
забрана из шлана 44-46 

-  -  - 

Планиранп је ппднпщеое извещуаја СР и 
ШП п ппсуупаоу щкпле у пдгпвпру на 
насиље, злпсуављаое и занемариваое 

јануар 
2020. 

Шкпл 
а 

Тим за превенцију 
насиља у щкпли 

Пдређенп је дежурсувп насуавника крпз 
расппред шаспва 

авгусу 
2022. 

Шкпл 
а 

Чланпви 
Насуавнишкпг већа 

Пдређенп је дежурсувп ппмпћних радника  
упкпм 
щкплске 
гпдине 

Шкпл 
а 

Секреуар 

Спрпведена је пбука БЗР  
упкпм целе 
гпдине, пп 
ппуреби 

щкпл 
а 

Лице за безбеднпсу 

 

IX Предузимаое мера ради изврщаваоа налпга прпсветнпг инспектпра, 
саветника и 
других инспекцијских пргана 
 

Активнпсти  Време  Местп  
Сарадници у 
реализацији 

У упку другпг пплугпдищуа бип је 1 
инспекцијаски надзпр прпсвеуне 
инспекције ванредни 

Јун 2022.  Шкпла  Секреуар 

Инспекцијски надзпр саниуарни без 
налпжених мера 

Мару 2022.  щкпла  Секреуар 

Инспекцијски надзпр ЗПП 
Фебруар 
2022. 

щкпла Секреуар 

Инспекцијски надзпр безбеднпсу и защуиуа 
на раду и пбука 

Јануар 
2022. 

щкпла Секреуар 
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XРеализација благпвременпг и ташнпг унпса базе ппдатака п устанпви у 
јединственуинфпрмаципну базу МПНТР 

 

Активнпсти  Време  Местп  
Сарадници у 
реализацији 

Унпс ппдауака у ДПСИТЕЈ/ЈИСП  

Кпнуинуи 
ранп 
упкпм 
щкплске 
гпдине 

щкпла  
Секреуар щкпле, 
насуавник 
инфпрмауике 

Унпс ппдауака п упису првака у базу е 
Управе 

Јун 2022.  щкпла  / 

Унпс ппдауака у базу ппруала МСШе за 
ушенике8.разреда 

Јун и јул 
2022. 

щкпла  Пвлащћенп лице 

Рада на бази ппруала МСШ 
Јун и јул 
2022. 

щкпла Пвлащћенп лице 

 

XI Пбавещтаваое заппслених, ушеника, рпдитеља, струшних пргана и 
щкплскпгпдбпра 
 

Активнпсти  Време  Местп  
Сарадници у 
реализацији 

Пдржане су седнице Шкплскпг пдбпра  
Тпкпм 
щкплске 
гпдине 

щкпла  Секреуар 

Пдржане су седнице Насуавнишкпг већа  
Тпкпм 
щкплске 
гпдине 

щкпла  
Чланпви 
Насуавнишкпг 
већа 

Пдржане су седнице Педагпщкпг кплегијума  
Тпкпм 
щкплске 
гпдине 

щкпла  
Чланпви 
Педагпщкпг 
кплегијума 

Пдржане су седнице Пдељеоских већа  
Тпкпм 
щкплскегпдине 

щкпла  
Чланпви ПВ, 
психплпг 

Пдржане су седнице Савеуа рпдиуеља 
Тпкпмщкплске 
гпдине 

щкпла Секреуар 

 
 

Редпвнп су пдржавани рпдиуељски сасауанци 
усвим пдељеоима 

Тпкпм 
щкплске 
гпдине 

щкпла  
Пдељеоске 
суарещине, 
психплпг 

Пријем рпдиуеља и разгпвпри са рпдиуељима  
Пп 
ппуреби  

щкпла  
Рпдиуељи, 
психплпг 

Све ппуребне инфпрмације пбјављиване су на 
сајуу щкпле и пгласнпј уабли за рпдиуеље кпја 

Тпкпм 
щкплске 

щкпла  
Лице 
ангажпванп за 
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се налази у хплу гпдине пдржаваое 
сајуа 

Насуава на даљину – прганизација и 
кппрдинација рада за време урајаоа 

Мару  щкпла  Насуавници 

 

XII Рад у струшним прганима щкпле 
 

Активнпсти  Време  Местп  
Сарадници у 
реализацији 

Сазиваое и рукпвпђеое седницама 
Насуавнишкпг већа 

Тпкпм 
щкплске 
гпдине 

щкпла  
Чланпви 
Насуавнишкпг 
већа 

Рукпвпђеое седницама Педагпщкпг 
кплегијума  

Тпкпм 
щкплске 
гпдине 

щкпла  
Чланпви 
педагпщкпг 
кплегијума 

Присусувп на седницама Пдељеоских већа  
Тпкпм 
щкплске 
гпдине 

щкпла  
Чланпви 
пдељеоских 
већа 

Пдржани су сасуанци Акуива за развпј 
щкплскпг прпграма 

Тпкпм 
щкплске 
гпдине 

щкпла  
Чланпви уима за 
развпј щкплскпг 
прпграма 

Пдржани су сасуанци Тима за превенцију 
дискриминације, насиља, злпсуављаоа 
изанемариваоа 

Тпкпм 
щкплскегпдине 

щкпла  

Чланпви уима за 
превенцијунасиља, 
злпсуављаоа и 
занемариваоа 

Пдржани су сасуанци Тима за инклузију 
Тпкпм 
щкплске 
гпдине 

щкпла 
Чланпви уима за 
инклузију 

 
 

XIII Сарадоа са рпдитељима и старатељима ушеника 
 

Активнпсти  Време  Местп  
Сарадници у 
реализацији 

Пдржане су седница Савеуа рпдиуеља  
Тпкпм 
щкплске 
гпдине 

щкпла  
Секреуар, 
Чланпви Савеуа 
рпдиуеља 

Реализпвани су индивидуални разгпвпри са 
рпдиуељима 

Тпкпм 
щкплске 
гпдине 

щкпла  
Рпдиуељи, 
психплпг 

Свакпдневни инсурукуивни рад са рпдиуељима 
за време урајаоа насуаве на даљину 

Тпкпм 
урајаоа 
насуаве на 
даљину 

щкпла  
Насуавници и 
психплпг 

Темауски рпдиуељски сасуанак са рпдиуељима Април и щкпла  Пдељеоски 
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псмака јун суарещина, 
психплпг 

 

XIV Пдлушиваое п правима, пбавезама и пгпвпрнпстима ушеника и 
заппслених 
 

Активнпсти  Време  Местп  
Сарадници у 
реализацији 

Усвпјен ИПП 1 и ИПП 2 за другп 
пплугпдищуе 

Сепуембар  щкпла  
Педагпщки 
кплегијум 

Реализација акуивнпсуи у пквиру прпјекуа 
Бесплауни учбеници 

Фебруар- 
авгусу 

Шкпла  
Секреуар,пдељеоске 
суарещине, 
психплпг 

 
 

XV Правни и пстали ппслпви 
 

Активнпсти  Време  Местп  
Сарадници у 
реализацији 

Уппзнаваое заппслених са изменама 
ппсупјећих и нпвим закпнским прпписима 

У упку 
пплугпдищуа 

щкпла  Секреуар 

Реализација прпјекуа : Пбпгаћени 
једнпсменски рад 

Тпкпм целе 
гпдине.  

щкпла  Насуавници 

 

У Плпшици, јул.2022. 

Дирекупр щкпле 
Рпзалија Суопг 

                                                  

                                                                                                        
 
 
 
 2.  ИЗВЕШТАЈ П РАДУ СТРУЧНПГ САРАДНИКA ПСИХПЛПГА   
    
        
I    Планираое и прпграмираое пбразпвнп-васпитнпг рада 

Активнпст Време Сарадници у 
реализацији 

Ушещће у изради Гпдищоег плана рада щкпле за щкплску 
2020/2021. гпдину .  Израдила сппсувени гпдищои и 

сепуембар 
2021. 

Дирекупр и 
насуавници 
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пперауивни план рада. 

Анализа педагпщких аспекауа Расппреда шаспва за 
щкплску 2021/22. гпдину 

сепуембар 
2021. 

шланпви ПК 

Планираое праћеоа реализације насуаве крпз ппсеуу 
шаспвима и инсурукуивнп-педагпщки рад са 
насуавницима 

сепуембар 
2021. 

дирекупр 

Праћеое израде глпбалних и месешних пперауивних 
планпва ушиуеља и предмеуних насуавника, пднпснп 
оихпве припремљенпсуи за рад. 

сепуембар 
2021. гпдине, 
месешнп 

насуавници 

Праћеое израде недељних пперауивних планпва, пријем 
пперауивних планпва насуавника и спајаое у пп щкпле 

Сепуембар 
2021. 

насуавници 

Анализа предлпга пдељеоских већа за Расппред  
кпнурплних задауака дужих пд 15 минууа и писмених 
задауака за 1. и за 2. пплугпдищуе, ппщуујући Правилник 
п пцеоиваоу ушеника у пснпвнпј щкпли. 

сепуембар 
2021. 

јануар 2022. 

Дирекупр  

Сарадоа са суарещинама у изради  и псувариваоу плана 
рада ПС. 

упкпм щкплске 
гпдине 

пдељ. 
суарещине 

Ушещће у припреми ИПП1,  ИПП2  и ИПП3 за ушенике 

( 4 ушеник пп ИПП1,  3 ушеника пп ИПП2 и 1 ушеник пп 
ИПП3). 

сепуембар 
2021. 

 

насуавници 

Планираое сарадое са Црвеним крсупм Кпвин мару и јун  
2021. 

Насуавници 

Секреуар 
Црвенпг крсуа 
Кпвин 

 
II    Праћеое и вреднпваое пбразпвнп-васпитнпг рада   

Активнпст Време Сарадници у 
реализацији 

Ппднпщеое извещуаја дирекупру щкпле п свпм раду и 
ушесувпваое у изради Извещуаја п раду щкпле у щкплскпј  
2021/22. гпдини. 

сепуембар 
2021. 

Дирекупр  

Праћеое и вреднпваое насуавнпг прпцеса и 
напредпваоа ушеника ушесувујући у изради извещуаја за 
ппуребе щкпле ( п успеху ушеника у ушеоу и владаоу, п 
реализацији акуивнпсуи Тима за ИП и Тима за защуиуу 
ушеника, o раду Педагпщкпг кплегијума и п раду щкпле). 

на крају првпг 
и урећег 
кваруала; 

1. и 2. 
пплугпдищуа; 

на крају щк. 
гпд. 

пдељеоске 
суарещине 

Праћеое  ппсуупка пцеоиваоа ушеника крпз преглед  
педагпщке дпкуменуације ппјединих насуавника. 

упкпм щкплске 
гпдине 

дирекупр 

Ушесувпваое у праћеоу псуваренпсуи ппщуих и ппсебних 
суандарда, ппсуигнућа ушеника. 

на крају 1. и на 
крају 2. 
пплугпдищуа 

пдељ.су. 



 123 

Праћеое  реализације ПВ рада и псувариваоа прпграма 
насуаве и ушеоа пријенуисаних на прпцес и исхпде ушеоа 
крпз ппсеуу шаспвима ушиуеља и предмеуних насуавника ( 
11 шаспва ); евиденција: припреме за шаспве и пбрасци 
педагпга за снимаое, анализираое и прпцеоиваое 
насуавнпг шаса. 

пд  нпвембра 
дп 
децембра2022. 
г.  

дирекупр 

Праћеое реализације и ушещће у евалуацији ИПП1, ИПП2 
и ИПП3 за ушенике 

( 1 ушеника пп ИПП1,  5 ушеника пп ИПП2 и  1ушеник пп 
ИПП3). 

На крају 1. и на 
крају 2. 
пплугпдищуа 

на крају 3. 
кваруала 

насуавници 

Ушещће у прганизпваоу прпбнпг и заврщнпг  испиуа 
ушеника 8. Разреда кпји се пбразпвап и пплагап у складу 
са ИПП1. 

пп календару дирекупр, 
насуавници 

   

Праћеое сарадое са рпдиуељима упкпм гпдине пдељеоске 
суарещине 

 
III   Рад са наставницима 

Активнпст Време Сарадници у 
реализацији 

Присусувп и праћеое извпђеоа насуаве (реализација 
шаспва уз анализу и преппруке ) на шаспвима ушиуеља и 
предмеуних насуавника; впђеое савеупдавних разгпвпра 
п писаним припремама и реализацији ппсећених шаспва 

пд фебруара 
2021. г. дп 
априла 2022.г. 

дирекупр, 
насуавници 

Сарадоа са пдељеоским суарещинама и насуавницима 
кпји пружају пбразпвну ппдрщку ппјединим ушеницима и 
спрпвпде 
ИПП-е (ИПП1, ИПП2 и ИПП3 ) приликпм оихпве израде и 
евалуације, кап кппрдинаупр СТИП и сурушни сарадник 
щкпле. 

на класифика-
ципним 
перипдима 

насуавници 

Сарадоа са суарещинама у изради  плана рада ПС и 
ушесувпваое на ппјединим шаспвима ЧПС. 

упкпм щкплске 
гпдине 

пдељ. 
суарещине 

Сарадоа са суарещинама пкп реализације рпдиуељских 
сасуанака  

упкпм щкплске 
гпдине 

пдељ. 
суарещине 

Сарадоа са пдељ. суарещинама ушеника са кпјима се 
впдип ппјашан васпиуни рад/друщувенп-кприсуан рад 

упкпм щкплске 
гпдине 

пдељ. 
суарещине 

Сарадоа са насуавницима пп пиуаоу впђеоа педагпщке 
дпкуменуације 

упкпм щкплске 
гпдине 

насуавници 

Сарадоа са приправникпм упкпм гпдине насуавник 
исуприје 

Сарадоа са насуавницима пкп ппслпва насуавника и 
пдељеоскпг суарещинсува  

упкпм щкплске 
гпдине 

дирекупр 
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Ппсета шаспвима разредне и предметне наставе пд стране директпра и психплпга щкпле 

у щк. 2021/2022. гпдини 
 

Насуавник/уши
уељ 

Предмеу Насуавна јединица Пдеље
ое и 
дауум 

Тип шаса 
 

1. пплугпдиште 

1.Виплеуа 
Ђпрђевић 

Мауемауи
ка 

Јединица мере за дужину II  
18.11.20
21 

Пбрада 

2. Јасмина 
Милпванпв 

Српски 
језик и 
коижевпс
у 

''Јесеоа песма'' Дущкп Радпвић I 
19.11.20
21 

Пбрада 

3.Бпркица 
Милпванпв 

Мауемауи
ка 

Мнпжеое вищецифренпг брпја 
вищецифеним брпјем 

IV 
22.11.20
21 

Пбрада 

4.Ђурђевка 
Супјкпв 

Прирпда и 
друщувп 

Нашин живпуа данас и у 
прпщлпсуи,занимаое,пдеваое,исхра
на,дешије игре 

III 
23.11.20
21 

Пбрада 

5. Марина 
Бпгданпвић 

Енглески 
језик 

 I 
24.11.20
21 
 

 

6. Данијела 
Суанкпвић 
Ћулибрк 

Српски 
језик и 
коижевнп
су 

Анализа коижевних јунака VIII 
25.11.20
21 

Пбрада 

7. Данијела 
Ппуић 
Андрејевић 

Српски 
језик и 
коижевнп
су 

Шуампана слпва лауинице С и Ш II ,III 
кпмб. 
26.11.20
21 

Пбрада 

8. Теа Тпу 
Радищић 

Енглески 
језик 

Comparative forms VI 
7.12.202
1 

Пбрада 

9. Гпран Јанић Музикшка 
кулуура 

Чпвек и музика,слущаое музике VIII 
1.12.202
1 

Пбрада 

10.Никпла 
Крсуић 

Исуприја Еврппа,Средпземље и српске земље VI 
7.12.202

Пбрада 
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1 

11.Рпберу 
Муши 

Гепграфија Ппсуанак и унууращоа грађа земље 
лиупсфера плпше 

V 
7.12.202
1 

Пбрада 

12.Марија 

Ђукић 

Хемија Дпбијаое спли VIII 

9.12.202

1 

Oбрада 

13.Михаљ 

Саумари 

Ликпвна 

кулуура  

Дпминанауе кап принцип 

кпмбинпваоа 

VIII 

3.12.202

1 

Кпмбинпва

ое уеприје 

и 

пракуишнпг 

14.Срђан 

Ћуршин 

Биплпгија Расу и развиће VII 

14.12.20

21 

Пбрада 

15.Радпсава 

Јачић 

Француски 

језик 

La exercise gramaticaux VII 

14.12.20

21 

Ууврђивао

е 

16.Синища 

Ћулафић 

Инфпрмау

ика и 

рашунарсу

вп 

Тесу ппзнаваоа насуавних садржаја 

из ИКТ-а 

VIII 

17.12.20

21 

Ууврђивао

е 

17.Александа

р Кпкпра  

Инфпрмау

ика и 

рашунарсу

вп 

 VIII 

20.12.20

21 

 

18.Гпран 

Јеремић 

Физишкп  Прпмена иза леђа VIII 

15.12.20

21 

Oбушаваое 

19.Ђурица 

Јанкпвић 

Техника и 

уехнплпгиј

а 

Прпизвпдоа и урансфпрмација и 

пренпс елекуришне енергије 

VIII 

14.12.20

21 

Oбрада 
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IV   Рад са ушеницима  
Активнпст Време Сарадници у 

реализацији 

Впђеое и евиденуираое индивидуалних разгпвпра са 
ушеницима кпји су врщили ппвреду правила ппнащаоа. 

упкпм щкплске 
гпдине 

пдељеоске 
суарещине 

Впђеое ппјашанпг васпиунпг рада са ушеницима кпд кпјих 
је уп билп ппуребнп, уз сарадоу са пдељеоским 
суарещинама и рпдиуељима. 

упкпм щкплске 
гпдине 

ушеници,  
пдељ. 
суарещина, 
рпдиуељи 

Впђеое савеупдавнпг рада са ушеницима кпји се пбразују 
пп ИПП-у, или уз ппдрщку  

упкпм щкплске 
гпдине 

пдељ. 
суарещина, 
рпдиуељи 

Ушесувпваое у изради педагпщкпг прпфила ушеника, за 
ушенике кпјима је ппуребна дпдауна ппдрщка крпз 
пбразпваое пп ИПП-у 

упкпм щкплске 
гпдине 

пдељ. 
суарещине, 
рпдиуељи 

Праћеое напредпваоа ушеника крпз анализу успеха и 
дисциплине 

на кваруалима насуавници 

Анализа преласка ушеника 5. разреда са разредне на 
предмеуну насуаву; савеупдавни рад са ушеницима 

у првпм 
пплугпдищуу 

 

Реализпваое радипница са ушеницима шеуврупг и вищих 
разреда „Технике и меупде успещнпг ушеоа“ 

у првпм и 
другпм 
пплугпдищуу 

пдељеоске 
суарещине 

Реализпваое радипнице са ушеницима 2. разреда. фебруар 2021.  

Реализпваое радипница прпфесипналне пријенуације са 
ушеницима 7. и 8. разреда; инуереспваоа и савеупдавни 
рад са  ушеницима 

у другпм 
пплугпдищуу 

 

Присусувп радипницама са ушеницима 3. разреда  

 

у другпм 
пплугпдищуу 

 

Испиуиваое и прпвера спремнпсуи деце (17 будућих 
ушеника) пред пплазак у први разред oснпвне щкпле 
щкплске 2022/2023. гпдине , уесупм ТЗШ + 

  

 
V   Рад са рпдитељима, пднпснп старатељима 

Активнпст Време Сарадници у 
реализацији 

Впђеое индивидуалних разгпвпра са рпдиуељима шија 
деца су врщила ппвреду правила ппнащаоа. 

упкпм щкплске 
гпдине 

пдељ. 
суарещине 

Впђеое савеупдавних разгпвпра са рпдиуељима са шијпм 
децпм је впђен  ппјашан васпиуни рад/друщувенп-
кприсуан рад 

упкпм щкплске 
гпдине 

дирекупр,пде
љ. суарещина 
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Сарадоа са рпдиуељима шија деца се пбразују пп ИПП-у, 
или уз ппдрщку  

упкпм щкплске 
гпдине 

 

Сарадоа и савеупдавни  рад са рпдиуељима будућих 
првака, приликпм уписа деце у први разред и приликпм 
прпвере спремнпсуи за пплазак у щкплу 

друга пплпвина 
маја-јун 2022. 

 

Анкеуираое рпдиуеља  п услпвима у кпјима деца расуу у 
ппрпдици, и п пспбинама и инуереспваоима саме деце  
будућих првака 

мај-јун  2022.  

Ппдрщка рпдиуељима за пружаое ппдрщке деци у 
ппдсуицаоу и усмераваоу оихпвпг прпфесипналнпг 
развпја 

мај, јун и јул 
2022.  

пдељеоски 
суарещина 
заврщнпг 
разреда 

 
 
VI   Рад са директпрпм 

Активнпст Време Сарадници у 
реализацији 

Сарадоа на планираоу акуивнпсуи, изради сурауещких 
дпкуменауа усуанпве , анализи и извещуају п успеху и 
дисциплини ушеника на кваруалима и раду щкпле на 
крају щкплске гпдине. 

упкпм щкплске 
гпдине 

 дирекупр 

Сарадоа пкп инсурукуивнп-педагпщкпг рада са 
насуавницима накпн ппсећених шаспва 

упкпм щкплске 
гпдине 

дирекупр 

Сарадоа у пквиру рада сурушних већа, акуива и уимпва упкпм щкплске 
гпдине 

дирекупр, 
шланпви већа 
и уимпва 

Сарадоа са Ценурпм за спцијални рад у слушајевима 
ппуреба ушеника и псувариваоа оихпвих права  

упкпм щкплске 
гпдине 

дирекупр 

Размена инфпрмација пд важнпсуи за пбразпвнп-
васпиуни рад и рад щкпле 

упкпм щкплске 
гпдине 

 
дирекупр 

 
 
VII   Рад у струшним прганима и тимпвима  

Активнпст Време Сарадници у 
реализацији 

Ушесувпваое у раду и присусувпваое седницама сурушних 
пргана ( пдељеоских и насуавнишкпг већа, педагпщкпг 
кплегијума)  и уимпва щкпле кпјих сам шлан 

упкпм щкплске 
гпдине 

шланпви суру-
шних пргана 

Кппрдинација  рада уима за инклузивнп пбразпваое и 
уима за защуиуу ушеника пд дискриминације, насиља, 
злпсуављаоа и занемариваоа 

упкпм щкплске 
гпдине 

 шланпви ТИП, 
шланпви ТЗЗУ 

Извещуаваое сурушних и рукпвпдећих пргана п раду ТИП 
и ТЗЗУ 

упкпм щкплске 
гпдине 

шланпви суру-
шних пргана 

Размена инфпрмација пд важнпсуи за пбразпвнп- упкпм щкплске шланпви суру-
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васпиуни рад и рад щкпле гпдине шних пргана 

 
 
VIII   Сарадоа са надлежним устанпвама, прганизацијама, удружеоима и јединицпм 
лпкалне сампуправе 

Активнпст Време Сарадници у 
реализацији 

Сарадоа са Црвеним крсупм Кпвин упкпм щкплске 
гпдине 

Дирекупр и 
насуавници 

Сарадоа са ИРК Кпвин мај и јул 2021.    

Сарадоа са ЦСР Кпвин  упкпм щкплске 
гпдине 

 

дирекупр 

Сарадоа са Средопм Сурушнпм щкплпм „ Васа Пелагић“ 
Кпвин  

другп 
пплугпдищуе 

 

дирекупр 

Сарадоа са Предщкплскпм усуанпвпм „Наща радпсу“ мару, април и 
мај 2021. 

васпиуашица 

Пппуоаваое суауисуишких упиуника и уабела за ппуребе 
пдређених инсуиууција 

упкпм щкплске 
гпдине 

 

дирекупр 

Ушесувпваое у кулуурнпм и јавнпм живпуу щкпле  упкпм щкплске 
гпдине 

 

 
IX   Впђеое дпкументације, припрема за рад  и струшнп усаврщаваое 

Активнпст Време Сарадници у 
реализацији 

Впђеое евиденције п сппсувенпм раду на дневнпм нивпу 
крпз Дневник рада сурушнпг сарадника 

упкпм щкплске 
гпдине 

 

Прикупљаое ппдауака п ушеницима кпји садрже лишне 
ппдауке и ппдауке п индивидуалнпм раду  у складу са 
еуишким кпдекспм педагпга/психплпга 

упкпм щкплске 
гпдине 

пдељ. 
суарещине 

Сурушнп усаврщаваое:  
Ван усуанпве-ппхађаое 2 акредиупванпг  семинара 

упкпм щкплске 
гпдине 

 

Размена искусуава и сарадоа са другим психплпзима и   
сурушним сарадницима у пбразпваоу; присусувпваое 
сасуанцима Акуива сурушних сарадника ппщуине Паншевп 

упкпм щкплске 
гпдине 

 

 
 

психплпг щкпле:                                                                                                           
     Александра Прпщ 
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2. ИЗВЕШТАЈ П РАДУ ШКПЛСКПГ БИБЛИПТЕКАРА 2021/22 
 

Наща щкплска библипуека има прекп  5 525  коига. Већи деп коижнпг фпнда шине дела из 
пбласуи коижевнпсуи, а други деп шине енциклппедије, решници, лексикпни и сурушна 
лиуерауура, кап и учбеници и насуавна средсува. 
Присууп коигама је слпбпдан, а раднп време библипуеке је: ппнедељак, среда и сваки 
други пеуак пд 800  дп 1400  шаспва. 
( Применпм Правилника п криуеријумима и суандардима за финансираое усуанпве кпја 
пбавља делаунпсу пснпвнпг пбразпваоа и васпиуаоа пд 01.09.2015. гпдине у щкпли ради 
библипуекар са 0,5 % раднпг ангажпваоа). 
 

 

Ред. 
бр. 

Ппдрушје рада – садржај акуивнпсуи Време реализације Сарадници 

1. ПЛАНИРАОЕ И ПРПГРАМИРАОЕ  
 
 
 
 
 
 
Тпкпм гпдине 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Насуавници и 
ушиуељи 
Дирекупр 

  Издаваое коига ушеницима и 
насуавнпм пспбљу 

  Пбнављаое и расхпдпваое 
коижевнпг фпнда 

  Сређиваое и разврсуаваое коига 

 Ппдела бесплауних учбеника 

  Праћеое издаваоа нпвих 
коижевних дела 

  Сарадоа са кплегама 

2. ПЕДАГПШКП ИНСТРУКТИВНИ РАД  
Тпкпм гпдине 
 
- Рад са шланпвима 
рециуаупрске секције и 
припрема рециуаупра 
за уакмишеое 

 
 
 
 
Насуавници и 
ушиуељи 
Дирекупр 

  Рад са ушеницима 

 Ушещће у раду нпвинарске и  
рециуаупрске секције 

 

  Пппуларизација коига 

  Разгпвпр п прпшиуаим коигама 
 

3. САВЕТПДАВНИ РАД  
 
 
Тпкпм гпдине 

 
 
 
Насуавници и 
ушиуељи 
Дирекупр 

  Чиуаое пбавезне лиуераууре 

  Пппуларизација сурушне 
лиуераууре кпд деце и кплега 

4. РАД У СТРУЧНИМ ПРГАНИМА (Учешће 
у раду Пдељеоских и Наставничкпг 
већа, кап и раду Тимпва...) 

 
Тпкпм гпдине 
 

 
   Насуавници и 
ушиуељи 
Дирекупр 
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С пбзирпм на шиоеницу да је щкпла прещла на једнпсменски пбпгаћени рад, дпщлп је дп 
ппуребе да се щкплска библипуека измесуи у другу прпсуприју. С уим у вези, у приземљу 
щкпллске зграде преграђен је деп хпдника и направљена прпсуприја кпја је намеоена за 
рад щкплске библипуеке. Изградоа прпсуприје урајала је дп краја нпвембра  2021. гпдине, 
када је ппшелп пресељеое коижнпг фпнда и уређеое прпсупра. Збпг знаунп маое 
ппврщине щкплске библипуеке, уу је смещуен самп коижни фпнд и деп сурушне 
лиуераууре, дпк су учбеници и насуавна средсува измещуени пп ушипницима и на 
распплагаоу су ушеницима и насуавницима. 
 
  
У упку щкплске 2021/22. гпдине реализпване су следеће планиране акуивнпсуи: 

 
 
     
        Васпиунп-пбразпвна делаунпсу щкплске библипуеке је пре свега ппдсуицаое шиуаоа 
кпд ушеника и развијаое инфпрмаципне писменпсуи. 
 У упку щкплске 2021/2022. гпдине библипуека је свпјим инфпрмацијским 
садржајем, прпсупрпм, коигама и разлишиуим акуивнпсуима дппринпсила квалиуеунијпј 
насуави.  Прпграм рада щкплске библипуеке улази у заједнишки глпбални план и прпграм  
васпиунп - пбразпвнпг рада щкпле и пбухвауа: пбразпвнп-васпиуну делаунпсу, 
библипуешкп-инфпрмаципну делаунпсу, кулуурну и јавну делаунпсу, сурушнп усаврщаваое 
и псуале акуивнпсуи.  
 
Прпграм рада се пдвијап у следећим еуапама: 

 уређиваое прпсупра библипуеке, сређиваое коига и пзнака на пплицама ; 

 прганизпваое ппсеуа библипуеци  и уппзнаваое ушеника са радпм библипуеке и 
врсуама библипуешке грађе; 

 неппсредан рад са ушеницима – кприсницима библипуеке (задуживаое и 
раздуживаое коига, какп лекуире уакп и коига пп слпбпднпм избпру); 

 пружаое ппмпћи ушеницима при изради реферауа, даваое ппуребних 
инфпрмација у прпналажеоу грађе за пдређену пбласу или предмеу; 

 ппмпћ ушеницима и насуавницима у служеоу сурушним коигама; 

 рад са ушиуељима: евиденција и расппдела бесплауних учбеника пд 1. дп 4. 
разреда; 

 пбележаваое Међунарпднпг дана дешије коиге 

 ушещће у раду нпвинарске секције; 

 ушещће у раду рециуаупрске секције; 

 сарадоа са Ушенишким парламенупм  и драмскпм секцијпм; 

 акције хуманиуарнпг каракуера: евиденција и расппдела бесплаунпг щкплскпг 
прибпра; сакупљаое и расппдела пплпвне пдеће за ушенике слабпг мауеријалнпг 
суаоа; 

 акција ппклаоаоа коига ( „ Ппклпни коигу библипуеци“) 

 впђеое суауисуике кприщћеоа фпнда (месешну и гпдищоу); 
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 инвенуарисаое ппклпоених и купљених коига 
 
 
БИБЛИПТЕЧКА СТАТИСТИКА ЗА ШКПЛСКУ 2020/2021. ГПДИНУ 
 
Чланпви:  
Чланпви библипуеке су сви ушеници щкпле, насуавници, сарадници и псуали заппслени у 
щкпли. У щкплскпј 2021/2022. гпдини библипуеку је кприсуилп 110 ушеника и 20 
заппслених. 
 
Кпришћеое фпндпва и услуга: 
Ушеници су ппзајмили укупнп 1350  коигa , а заппслени  115 коигa щуп укупнп изнпси 1465 
коига. Такпђе, насуавници и ушеници су свакпдневнп кприсуили и серијске публикације 
кап и решнике српскпг, енглескпг и францускпг језика и разлишиуе енциклппедије и ауласе 
знаоа, зауим шаспписе и дешје нпвине кпји се не изнајмљују. Ппред пвпга, ушеници су уз 
ппмпћ библипуекара сврсисхпднп кприсуили и инуернеу кап извпр знаоа. 
 Ђаци наще щкпле радп ппсећују библипуеку какп за шиуаое пбавезнп предвиђених дела 
щкплске и дпмаће лекуире, уакп и коига кпје нису предвиђене  насуавним планпм и 
прпгрампм. 
 
 
Принављаое грађе: 
 
 
           Минисуарсувп прпсвеуе, науке и уехнплпщкпг развпја, у складу са Закљушкпм Владе 
Републике Србије, 05 Брпј: 401-7943/2021 пд 2.сепуембра 2021. гпдине изврщилп је избпр 
публикација за ушенике пснпвнпщкплскпг узрасуа, на српскпм језику и језику наципналних 
маоина у Републици Србији, пбјављених у 2020. и 2021.гпдини, кпје дппринпсе 
унапређиваоу пбразпваоа и васпиуаоа, кап и дпдауних насуавних средсуава за ушенике са 
смеуоама у развпју и инвалидиуеупм пснпвнпщкплскпг узрасуа, пбјављених ппшев пд 
2018. гпдине, ради бпгаћеоа библипуешкпг фпнда щкплских библипуека пснпвних щкпла 
на уериуприји Републике Србије, кап и бпгаћеое библипуешкпг фпнда библипуека за 
ушенике српскпг ппрекла, кпји пснпвнп пбразпваое и васпиуаое ппхађају пп ппсебнпм 
прграму пснпвнпг пбразпваоа и васпиуаоа у инпсурансуву. 
          Сагласнп Закљушку Владе Републике Србије свим пснпвним щкплама ппредељена су 
средсува у једнакпм изнпсу пд 22 500 динара.  
          С уим у вези, присуупилп се пдабиру наслпва са Лисуе публикације намеоених деци/ 
ушеницима пд знашаја за пбразпваое и васпиуаое за бпгаћеое библипуешкпг фпнда 
щкплске библипуеке у висини изнпса кпји нам је ппредељен. 
          Накпн сасуанка Сурушних акуива на кпјма су размпурене ппуребе нащих ђака, а кпје се 
пднпсе на набавку лекуире и псуалих публикација пд знашаја за пбразпвнп- васпиуни рад, 
са Лисуе публикација кпја  је пбјављена на сајуу Минисуарсува прпсвеуе, науке и 
уехнплпщкпг развпја  пдабрали 49 публикација у изнпсу пд 22 500 динара: 

- П дугмеуу и срећи, Јасминка Пеурпвић  („Креауивни ценуар“)-  16 примерака 
- Ципела на крају свеуа, Дејан Алексић („Креауивни ценуар“) – 1 примерак 
- Каљави кпо, Весна Алексић („Пшелица издаващувп“) – 16 примерака 
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- Збпгпм мпјих пеунаесу гпдина, Клпд Кампао („Пшелица издаащувп“) – 16 
примерака 

  
 
          Све коиге су заведене у коигу инвенуара за мпнпграфске публикације. Впди се 
коига инвенуара, свеска уписа, дневна суауисуика и др. Направљена је пдвпјена 
евиденција нпвих учбеника, кпје су щкплскпј библипуеци ппклпниле издавашке куће. 
 
         Збпг неппвпљне епидемиплпщке сиууације, а у циљу превенције щиреоа вируса 
Covid-19 и защуиуе здравља ушеника и заппслених, рад щкплске библипуеке бип је 
прилагпђен нпвпнасуалпј сиууацији и усмерен ппдрщци ушеницима, какп у неппсреднпм 
пбразпвнп – васпиунпм раду у щкпли, уакп и у ушеоу на даљину.  

 
 
 

Шкплски библипуекар: Мирјана Милпщевић   
                                                                     

 
 

4.Шкплски пдбпр 
 
 

ИЗВЕШТАЈ П РАДУ ШКПЛСКПГ ПДБПРА 

 
Шкплски пдбпр је у щкплскпј 2021/2022.гпдини пдржап укупнп девеу седница. 
Седнице у щкплскпј 2021/2022.гпдиие пдржане су у сазиву: Марина Бпгданпвић, 

Јасмина Милпванпв, Саумари Михаљ (шланпви щкплскпг пдбпра из реда заппслених), 
Драгана Ђукић, Јелена Кпсуић, Данијела Тпдпрпвић (шланпви щкплскпг пдбпра из реда 
рпдиуеља), Среуен Суплић, Суанища Благпјевић и Никпла Милпванпв (шланпви щкплскпг 
пдбпра из реда предсуавника лпкалне сампуправе). 

Функцију председника Шкплскпг пдбпра упкпм щкплске 2021/2022.гпдине пбављала је 
Бпгданпвић Марина, шлан щкплскпг пдбпра из реда заппслених. 

У щкплскпј 2021/2022.гпдини Шкплски пдбпр је:     
- Усвпјип Гпдищои  извещуај п раду щкпле за щкплску 2020/2021.гпдину; 
- Размаурап и усвпјип Извещуај дирекупра п оегпвпм раду и раду щкпле; 
-  Усвпјип План сурушнпг усаврщаваоа заппслених за щкплску 2021/2022.гпдину; 
- Усвпјип Извещуај п сурушнпм усаврщаваоу заппслених у щкплскпј 2020/2021.гпдини; 
-  Усвајип Гпдищои плана рада щкпле за щкплску 2021/2022.гпдину; 
- уппзнап се са прганизпваоем ужине и псигураоа ушеника у щкпли и прпјекупм 

МПНТР „Бесплауни учбеници“; 
- размаурап извещуаје п успеху и дисциплини ушеника на крају свакпг кваруала и на 

пплугпдищуима; 
- размаурап извещуаје п псуваренпсуи пбразпвних суандарда на крају првпг и другпг 

пплугпдищуа у щкплскпј 2021/2022.гпдини;  
-  усвпјип извещуај п редпвнпм гпдищоем пппису; 
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- Усвпјип гпдищои финансијски извещуај за 2021.гпдину (заврщни рашун); 
- Уппзнап се са записницима п инспекцијскпм надзпру Ппщуинскпг прпсвеунпг 

инспекупра;  
-  Дпнеп финансијски план и план набавки усуанпве за 2021.гпдину и оихпве измене, 

кап и измену финансијскпг плана за 2018.гпдину; 
- размаурап извещуаје дирекупра п ппсуупаоу щкпле у пдгпвпру на насиље, 

злпсуављаое и занемариваое, 
- размпурип је и усвпјип извещуаје п сампвреднпваоу рада щкпле и План унапређеоа 

квалиуеуа рада щкпле; 
- уппзнап се са резулуауима ушеника ппсуигнууим на прпбнпм заврщнпм испиуу и на 

сампм заврщнпм испиуу пдржанпм дана. 
 

Извещуај сашинип 
Иван Здравкпвић 

 

 

 

5.Савет рпдитеља 

 ИЗВЕШТАЈ П РАДУ САВЕТА РПДИТЕЉА 

 
На првпм рпдиуељскпм сасуанку у щкплскпј 2021/2022.гпдини свакп пдељеое 

изабралп је свпг предсуавника за Савеу рпдиуеља. На првпј седници Савеуа рпдиуеља 
кпнсуиууисан је Савеу рпдиуеља у следећем сасуаву:  
 

1. Марија Лакпвић 
2. Миљана Михајлпвић 
3. Ивана Вукпишић 
4. Јелена Кпсуић 
5. Милица Супјанпвић 
6. Весна Кпларевић Пеукпвић 
7. Јелена Илић 
8. Јелица Радпванпвић 
9. Данијела Тпдпрпвић 

         Мандау нпвпименпваним шланпвима Савеуа рпдиуеља ураје 1 гпдину. 
На кпнсуиуууивнпј седници изабрани су за председника Савеуа рпдиуеља Миљана 

Михајлпвић, а за заменика председника Ивана Вукпишић. 
У щкплскпј 2021/2022.гпдини Савеу рпдиуеља је пдржап 3 седницe на кпјима су 

размаурана следећа пиуаоа: 
-  Анализа успеха и дисциплине ушеника и псуваренпсуи пбразпвних суандарда; 
- Размаураое предлпга Гпдищоег  извещуаја п раду щкпле у щкплскпј 

2020/2021.гпдини; 
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- Размаураое предлпга Гпдищоег плана рада за щкплску 2021/2022.гпдину; 
- Размаураое предлпга Развпјнпг плана щкпле; 
- Ужина и псигураое ушеника у щкплскпј 2021/2022.гпдини; 
- Даваое сагласнпсуи на прпграм и прганизпваое екскурзија ушеника пд првпг дп 

псмпг разреда за щкплску 2021/2022.гпдину; 
- Уппзнаваое са пдабирпм агенцијама за реализацију екскурзија у щкплскпј 

2021/2022.гпдини; 
- Дпнпщеое пдлуке п висини дневница за насуавнике кпји впде ушенике на екскурзију; 
- Размаураое извещуаја дирекупра щкпле п ппсуупаоу щкпле у пдгпвпру на насиље, 

злпсуављаое и занемариваое; 
- Размаураое извещуаја п сампвреднпваоу; 
- Пдлушиваое п ушещћу рпдиуеља ппсмаураша на заврщнпм испиуу и инфпрмисаое п 

календару пдржаваоа редпвнпг заврщнпг испиуа; 
- Размаураое извещуаја п резулуауима ушеника ппсуигнууим на прпбнпм и редпвнпм 

заврщнпм испиуу у щкплскпј 2021/2022.гпдини; 
- Прганизација мауурске вешери; 
- Учбеници и избпрни предмеуи у щкплскпј 2021/2022.гпдини; 
- Уппзнаваое са прпјекупм МПНТР „Бесплауни учбеници“. 
 

Извещуај сашинип 
Иван Здравкпвић 

Извещтај п пстваренпсти плана рада секретара щкпле  

Врсте ппслпва Временска динамика 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 
Израђује нацруе ппщуих акауа – суаууу, 
кплекуивни угпвпр, прганизација и 
сисуемауизација рада и др., 

* * *       * * * 

Прауи примену суауууа и ппщуих акауа у щкпли * * * * * * * * * * * * 
Пбавља правне ппслпва у щкпли – упис у судски 
регисуар, земљищне коиге, псигураое и др., 

  * *     * *   

Правнп-сурушнп пбрађује предмеуе  * * * * * * * * * * * * 
Израђује предлпге угпвпра * * * * * * * * * * * * 
Прауи примену закпна и других прпписа * * * * * * * * * * * * 
Присусувује седницама Шкплскпг пдбпра, 
сурушних уела, пбјащоава и уумаши прпписе и 
припрема мауеријала за оихпв рад 

* * * * * * * * * * * * 

Припрема пдлуке и рещеоа * * * * * * * * * * * * 
Впди делпвпдник и пппис акауа * * * * * * * * * * * * 
Припрема нацру плана усаврщаваоа радника 
щкпле 

* *        * * * 

Прауи и усмераваое рад ппмпћнп-уехнишкпг  
пспбља  
Припрема и спрпвпди јавне набавке                                                                                        

* * * * * * * * * * * * 
 

Пбавља друге ппслпве пп налпгу директпра * * * * * * * * * * * * 

 
 
 
                                                                                               Ппднпсилац извещуаја 
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                                                                                                            Секреуар щкпле 
                                                                                                     _____________________ 
                                                                                                           Иван Здравкпвић 

 

 
 

 

VI ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ ВЕЋА, СТРУЧНИХ АКТИВА, ТИМПВА И ПЕДАГПШКПГ 
КПЛЕГИЈУМА 
 
1. ИЗВЕШТАЈ П РАДУ  СТРУЧНПГ ВЕЋА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ   
Чланпви Сурушнпг већа за разредну насуаву:  

- Милпванпв Бпркица – прпфеспр разредне насуаве 

- Милпванпв Јасмина – насуавник разредне насуаве 

- Ђпрђевић Виплеуа – насуавник разредне насуаве 

- Супјкпв Ђурђевка – насуавник разредне насуаве-кпрдинаупр 

- Ппуић Андрејевић Данијела – прпфеспр разредне насуаве 

- Бпгданпвић Марина – прпфеспр енглескпг језика 

- Кпсуић Дејан-верпушиуељ 

У упку щкплске 2021/2022. гпдине пдржанп је девеу седница Сурушнпг већа за разредну насуаву. 

 На првпј седници Сурушнпг већа за разредну насуаву 

размауране су следеће уеме:  

- Усвајаое плана рада већа 

- Израда планпва и прпграма за 2021/2022. гпдину 

- Израда планпва за акуивнпсуи у пквиру пбпгаћенпг једнпсменскпг рада и расппреда 

пдржаваоа 

- Прганизација насуавних и ваннасуавних акуивнпсуи 

- Израда ИПП-а 

- Ушещће на  „ЗАБПРАВЉЕНИМ ИГРАМА“ 

 На другпј седници Сурушнпг већа за разредну насуаву размауран је: 

- План пбележаваоа Дешје недеље и уређеое щкплскпг двприщуа 

- Размаураое  предлпга расппреда писмених прпвера дужих пд 15 минууа. 

 На урећпј седници Сурушнпг већа за разредну насуаву, размауран је:  

- Успех и дисциплина на крају првпг кваруала у щкплскпј 2021/2022. гпдини  

-Реализација насуавнпг плана и прпграма 

 

 На шеуврупј седници Сурушнпг већа за разредну насуаву, размауране су следеће уеме:  

- Успех и дисциплина на крају првпг пплугпдищуа 

- Припрема прпславе Свеупг Саве  

 На пеупј седници Сурушнпг већа за разредну насуаву 

 –Прганизација прпславе Свеупг Саве 
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- Размаураое предлпга писмених прпвера дужих пд 15 минууа 

 На щесупј седници Сурушнпг већа за разредну насуаву размауране су следеће уеме:  

- Дпгпвпр п пбележаваоу Дана жена 

- Прикупљаое дешијих радпва за сређиваое панпа  

 На седмпј седници  Сурушнпг већа за разредну насуаву размауране су следеће уеме:  

-Успех и дисциплина ушеника на крају урећег кваруала 

-Набавка коига за награђене ушенике  

-Анализа примене нпвих меупда у насуави и сурушнпг усаврщаваоа насуавника 

 

 

На псмпј седници Сурушнпг већа за разредну насуаву размауране су следеће уеме: 

-Ексурзија ушеника 

-Банкеу ушеника шеуврупг разреда  

-Припрема за заврщну приредбу  

- Прплећни крпс 

 На девеупј седници Сурушнпг већа за разредну насуаву размауране су следеће уеме:  

- Успех и дисциплина ушеника на крају другпг пплугпдищуа 

- Реализација насуаве и ваннасуавних акуивнпсуи 

- Предлпг награда за пдлишне ушенике 

- Анализа изведене екскурзије 

- Анализа сурушнпг усаврщаваоа насуавника 

- Гпдищое уесуираое ушеника 4.разреда(мауемауика, српски језик, прирпда и друщувп) 

- Израда плана рада Сурушнпг већа за разредну насуаву 

- Анализа рада Сурушнпг већа 

Сурушнп веће за разредну насуаву 

 

 
 
 
СТРУЧНA  ВЕЋЕ ЗА ПБЛАСТИ ПРЕДМЕТА 
 
2.ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНПГ ВЕЋА ЗА ЈЕЗИКЕ 
 
 
                                   ИЗВЕШТАЈ  СТРУЧНПГ ВЕЋА ЗА ПБЛАСТ ЈЕЗИКА 

                                                (на крају щкплске 2021 /22.гпдине) 

Чланпви Сурушнпг већа за пбласу језика : 

1. Данијела Ћулибрк Суанкпвић,  насуавник српскпг језика 

 2. Теа Тпу Радищић  ,  насуавник енглескпг језика у другпм циклусу 

3. Марина Бпгданпвић , насуавник енглескпг језика у првпм циклусу 
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4. Јачић Радпсава , насуавник францускпг језика ,кппрдинаупр и записнишар 

 

Тпкпм 1.пплугпдищуа пдржане су шеуири седнице Сурушнпг већа. 

У сепуембру месецу је изврщена анализа насуавних планпва.Насуавници су се дпгпвприли  

да изврще кпрелацију где дпзвпљавају насуавни садржаји.Ууврђени су уермини за 

извпђеое кпнурплних и писмених задауака у 1. пплугпдищуу щкплске 2021/22.гпдине.  

Пбављен је дпгпвпр пкп пбележаваоа Дешје недеље. 

На седницама у нпвембру месецу изврщена је анализа успеха ушеника на крају 1. кваруала 

,забележене су пппмене из предмеуа српски језик,енглески језик и француски језик.На 

седници кпја је пдржана у присусуву библипуекара, изврщен је пдабир коига са Лисуе 

публикација кпја је пбјављена на сајуу Минисуарсува прпсвеуе, науке и уехнплпщкпг 

развпја . 

Минисуарсувп прпсвеуе, науке и уехнплпщкпг развпја, у складу са Закљушкпм Владе 

Републике Србије, 05 Брпј: 401-7943/2021 пд 2.сепуембра 2021. гпдине изврщилп је избпр 

публикација за ушенике пснпвнпщкплскпг узрасуа, на српскпм језику и језику наципналних 

маоина у Републици Србији, пбјављених у 2020. и 2021.гпдини, кпје дппринпсе 

унапређиваоу пбразпваоа и васпиуаоа, кап и дпдауних насуавних средсуава за ушенике са 

смеуоама у развпју и инвалидиуеупм пснпвнп щкплскпг узрасуа, пбјављених ппшев пд 

2018. гпдине, ради бпгаћеоа библипуешкпг фпнда щкплских библипуека пснпвних щкпла 

на уериуприји Републике Србије, кап и бпгаћеое библипуешкпг фпнда библипуека за 

ушенике српскпг ппрекла, кпји пснпвнп пбразпваое и васпиуаое ппхађају пп ппсебнпм 

прпграму пснпвнпг пбразпваоа и васпиуаоа уинпсурансуву.Сагласнп Закљушку Владе 

Републике Србије свим пснпвним щкплама ппредељена су средсува у једнакпм изнпсу пд 

22500 динара. 

На седници у децембру месецу ,шланпви већа су анализирали  успех ушеника на крају 1. 

пплугпдищуа щкплске 2021/22.гпдине,предали  евалуација ИПП –а кап и  ИПП за другп 

пплугпдищуе,разгпварали п уерминима дппунске и дпдауне насуаве упкпм зимскпг 

распусуа. 

На седници у јануару месецу ,шланпви Сурушнпг већа су размаурали следеће уеме: 

расппред писмених прпвера дужих пд 15 минууа за 2.пплугпдищуе 

щк.2021/22.гпдине,пбележаваое щкплске славе Св.Саве,уппзнаваое са Календарпм 

уакмишеоа за щк.2021/22.гпдину. 

На седници у маруу месецу ,шланпви су уппзнауи са резулуауима са уакмишеоа :На 

кпнкурсу градске библипуеке ушеница 6.разреда,Милица Илић ,псвпјила је другу 

награду.Ушеница 8.разреда Елена Суопг била је на ппщуинскпм уакмишеоу из енглескпг 

језика ,није се пласирала на даље уакмишеое. 

Тпкпм маруа месеца,ушеници свих разреда су са  насуавницпм францускпг језика  

припремали разлишиуе врсуе мауеријала у сврху пбележаваоа месеца „Франкпфпније“. 
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На крају 3.кваруала насуавници су разгпварали п успеху ушеника,реализпваоу ИПП-а  и 

извесуили п брпју пппмена ,свакп у пквиру свпг предмеуа. 

На крају 4. кваруала шланпви Сурушнпг већа су разгпварали п успеху ушеника,реализпваоу 

ИПП-а  и извесуили п брпју пппмена на крају щкплске гпдине ,свакп у пквиру свпг 

предмеуа. 

Ушеник 5.разреда ,Никпла  Спасић,упућује се на пплагаое ппправнпг испиуа из насуавнпг 

предмеуа енглески језик  у авгусупвскпм рпку . 

Ушеник   6.разреда ,Данијел Живкпвић,упућује се на пплагаое ппправнпг испиуа из 

насуавнпг предмауа  енглески језик у авгусупвскпм рпку. 

                                       кппрдинаупр Сурушнпг већа за пбласу језика: Радпсава Јачић 

 
                                                                                                                                                               
 

 
 
 
 
 
3.ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНПГ ВЕЋА ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ 
 
 
ПШ ,,Ђура Филиппвић'' 

Плпшица 

Сурушнп веће за друщувене науке 

щкплска 2021/2022. 

 

ЈАНУАР/ФЕБРУАР 

Р.Б. СЕДНИЦЕ: 3. ДАТУМ: 28.2.2022. 

 

Присууни: Рпберу Муши, Дејан Кпсуић, Никпла Крсуић (пдржана седница пууем апликације 

Вајбер) 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

1.Реализација прпграмских задауака и успех ушеника на крају првпг пплугпдищуа 

2. Ппсуигнућа ушеника 

3.Прганизпваое припремне насуаве из исуприје и гепграфије за пплагаое заврщнпг испиуа 

ушеника 8. разреда 

4.Припреме за уакмишеоа 

5. Сурушнп усаврщаваое насуавника 
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Закљушак 

1.Реализација прпграмских задауака и успех ушеника на крају првпг пплугпдищуа 

На крају првпг пплугпдищуа није билп негауивних и непцеоених ушеника из гепграфије. Из 

исуприје су негауивни били ушеници Спфија Спасић и Спаспје Мураупвић из пеупг, Данијел 

Живкпвић из щесупг и Никпла Седмакпв из псмпг разреда. 

Средоа пцена из исуприје на крају првпг пплугпдищуа из гепграфије: 

5. разред: 3.29 

6. разред: 2.45 

7. разред: 2.94 

8. разред: 3,67 

Средоа пцена из исуприје на крају првпг пплугпдищуа из исуприје: 

5. разред: 3.00 

6. разред: 3.09 

7. разред: 2.94 

8. разред: 2.28 

 

2. Ппсуигнућа ушеника (у прпценуима): 

Гепграфија 5. разред 

Пснпвни нивп: 30,77% 

Средои нивп: 61,54% 

Напредни нивп: 7,69% 

Гепграфија 6. разред 

Пснпвни нивп: 27,27% 

Средои нивп: 45,45% 

Напредни нивп: 27,27% 

Гепграфија 7. разред 

У прпценуима: Пснпвни нивп: 33,33% 

Средои нивп: 61,11% 

Напредни нивп: / 

Непсуварени суандард : 5,56% 

Гепграфија 8. разред 
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Пснпвни нивп: 55,56% 

Средои нивп: 16,67% 

Напредни нивп: 5,56% 

 

Исуприја 

5. разред 

Пснпвни нивп: 23,8% 

Средои нивп: 53,85% 

Напредни нивп: 7,69% 

Непсуварени суандард: 15,38% 

6. разред 

Пснпвни нивп: 36,36% 

Средои нивп: 36,36% 

Напредни нивп: 18,18% 

Непсуварени суандард: 9,09% 

7. разред 

Пснпвни нивп: 53,85% 

Средои нивп: 23,08% 

Напредни нивп: 23,08% 

Непсуварени суандард: / 

8. разред 

Пснпвни нивп: 66,67% 

Средои нивп: 27,78% 

Напредни нивп: / 

Непсуварени суандард: 5,56% 

Ушеници Таоа Тпдпрпвић из 5. и Пеура Тпдпрпвић, Небпјща Рпдић и Немаоа Рпдић из 7. 

разреда пбразују се пп ИПП-у 2 и пни нису урашунауи. 

 

3. Прганизпваое припремне насуаве из исуприје и гепграфије за пплагаое заврщнпг 

испиуа 

ушеника 8. разреда 

Реализација припремне насуава из гепграфије планирана је упкпм другпг пплугпдищуа – 
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пеукпм или уупркпм кап седми шас. Припремна насуава за исуприју пдржаваће се 

шеуврукпм седми шас. 

 

4.Припреме за уакмишеоа 

За уакмишеое из гепграфије јавили су се ушеници 7. разреда Слађана Мураупвић и 

Димиурије Илић, а за уакмишеое из исуприје ушеници 5. разреда Давид Спасић и Пгоен 

Илић и 8. разреда Милпщ Вукпишић и Пгоен Анђелкпвић. 

 

5. Сурушнп усаврщаваое насуавника 

Дана 25. фебруара 2022. гпдине Рпберу Муши пплпжип је испиу за насуавнишку лиценцу у 

П.Ш. ,,Васа Суајић'' Нпви Сад. 

ПШ ,,Ђура Филиппвић'' 

Плпшица 

Сурушнп веће за друщувене науке 

щкплска 2021/2022. 

МАРТ/АПРИЛ 

Р.Б. СЕДНИЦЕ: 3. ДАТУМ: 29.4.2022. 

Присууни: Рпберу Муши, Дејан Кпсуић, Никпла Крсуић 

ДНЕВНИ РЕД: 

1. Успех ушеника и реализација прпграмских садржаја на крају урећег кваруала 

2. Такмишеоа – анализа 

3. Дисциплина на шасу 

4. Анализа прпбнпг заврщнпг испиуа 

 

1. Успех ушеника и реализација прпграмских садржаја на крају урећег кваруала 

На крају урећег кваруала ушеник 5. разреда Никпла Спасић ппказап је недпвпљан успех из 

исуприје, дпк је ушеник 6. разреда Рикардп Рамадани бип непцеоен из исуприје. 

2. Такмишеоа - анализа 

Ушеница 7. разреда Слађана Мураупвић псвпјила је 3. месуп на ппщуинскпм уакмишеоу из 

гепграфије 19. маруа 2022. гпдине, а ппред ое ушесувпвап је и ушеник 7. разреда 

Димиурије Илић. Из исуприје није билп ушеника за уакмишеое. 

3. Дисциплина на шасу 

Дисциплина на шаспвима из пвих предмеуа је задпвпљавајућа и нема већих прпблема. 

4. Анализа прпбнпг заврщнпг испиуа 

Прпбни заврщни испиу из кпмбинпванпг уесуа пдржан је 26. маруа 2022. гпдине. 

Насуавник исуприје и гепграфије су прегледали пиуаоа из свпјих предмеуа. 
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ПШ ,,Ђура Филиппвић'' 

Плпшица 

Сурушнп веће за друщувене науке 

щкплска 2021/2022. 

МАЈ/ЈУН 

Р.Б. СЕДНИЦЕ: 3. ДАТУМ: 24.6.2022. 

Присууни: Рпберу Муши, Дејан Кпсуић, Никпла Крсуић 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

1. Успех ушеника на крају другпг пплугпдищуа 

2. Ппсуигнућа ушеника 

3. Пплагаое кпмбинпванпг уесуа 

4. Предлпзи за награде и ппхвале ушеницима кпји су се исуакли успехпм и владаоем 

5. Предлпзи пкп израде плана за наредну щкплску гпдину 

 

1.Успех ушеника на крају другпг пплугпдищуа: 

   Прпсешна пцена из исуприје пп разредима: 

   5. разред – 2,93 

   6. разред – 3,08 

   7. разред – 3,06 

   8. разред – 2,58 

   Прпсешна пцена из гепграфије пп разредима: 

   5. разред – 3,21 

   6. разред – 3,42 

   7. разред – 3,12 

   8. разред – 3,11 

   Два ушеника се упућују на ппправни испиу из исуприје, Никпла Спасић из 5. и Суеван    

   Спасић из 7. разреда. 

2. Ппсуигнућа ушеника 

Гепграфија 5. разред 

У прпценуима: Пснпвни нивп: 28,60% 

Средои нивп: 64,30% 

Напредни нивп: 7,10% 

Непсуварени суандард : / 

Гепграфија 6. разред 

У прпценуима: Пснпвни нивп: 33,33% 
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Средои нивп: 41,7% 

Напредни нивп: 25,00% 

Непсуварени суандард : / 

Гепграфија 7. разред 

У прпценуима: Пснпвни нивп: 37,50% 

Средои нивп: 50,00% 

Напредни нивп: 12,50% 

Непсуварени суандард : / 

Гепграфија 8. разред 

У прпценуима: Пснпвни нивп: 26,20% 

Средои нивп: 63,30% 

Напредни нивп: 10,50% 

Непсуварени суандард : / 

 

Исуприја (у прпценуима) 

5. разред 

Пснпвни нивп: 30,78% 

Средои нивп: 53,85% 

Напредни нивп: 7,69% 

Непсуварени суандард: / 

6. разред 

Пснпвни нивп: 50,00% 

Средои нивп: 25,00% 

Напредни нивп: 25,00 

Непсуварени суандард: / 

7. разред 

Пснпвни нивп: 46,15% 

Средои нивп: 38,46% 

Напредни нивп: 15,39% 

Непсуварени суандард: 7,69% 

8. разред 

Пснпвни нивп: 63,16% 

Средои нивп: 36,84% 

Напредни нивп: / 

Непсуварени суандард: / 

 

3. Пплагаое кпмбинпванпг уесуа 

Ушеници 8. разреда ће 29. јуна пплагауи заврщни испиу из кпмбинпванпг уесуа. 

4. Предлпзи за награде и ппхвале ушеницима кпји су се исуакли успехпм и владаоем. 

Ушеници кпји су псуварили пдлишан успех и примернп владаое биће ппхваљени и 
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награђени коигпм кап и сваке гпдине. 

5. Предлпзи пкп израде плана за наредну щкплску гпдину 

План рада биће слишан кап и пве гпдине. Дпдауни предлпзи усвпјиће се упкпм авгусуа 

месеца. 

 

 
Кппрдинаупр већа 

Никпла Крсуић 
  
 
4. ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНПГ ВЕЋА ЗА ПБЛАСТ ВЕШТИНЕ 

2021-2022 
 
Чланпви већа:   

1. Јеремић Гпран, насуавник физишкпг васпиуаоа, кппрдинаупр 
2. Гпран Јанић, насуавник музишке кулууре, 
3. Саумари Михаљ, насуавник ликпвне кулууре 
4. Ђурица Јанкпвић, насуавник уехнишкпг и инфпрмауишкпг пбразпваоа 
5. Синища Ћулафић, насуавник уехнишкпг и инфпрмауишкпг пбразпваоа 
6. Александар Кпкпра, насуавник инфпрмауике и рашунарсува 

 
 

У пквиру Сурушнпг већа за вещуине пдржанп је укупнп 4 сасуанака са следећим 
акуивнпсуима: 
   
Септембар: 1 седница сурушнпг већа из пбласуи вещуина пдржана 24.9.2021.  

1. Израда плана и прпграма за уекућу щкплску гпдину 
2. Усвајаое гпдищоег плана и прпграма 
3. Планираое пбразпвнп-васпиунпг рада 
4. Припрема за ,,Недељу сппруа“  
5. Припрема за ,,Дешију недељу“  

 
Нпвембар: 2 седница сурушнпг већа из пбласуи вещуина пдржана 10.12.2021. 

4. У пквиру ,,Дешје недеље“ ушеници пеупг разреда ушесузвпвали су на  кпнкурсу 
,,Твпја безбеднпсу је у увпјим рукама“ и ушеник Мауеја Треншић псвпјип је награду 
за свпј ликпвни рад на задауу уему. 

5. Ппщуинскп уакмишеое у супнпм уенису пдржанп је ппшеукпм пкупбра у 
фискулуурнпј сали у пснпвнпј щкпли „Жаркп Зреоанин“ у Скпренпвцу. Ушесувпвалп 
је укупнп 4 пснпвних щкпла. На уакмишеоу су ушесувпвала наща 3 ушеника, Крсуић 
Лука, Радпванпвић Игпр и Мураупвић Слађана кпја је псвпјила другп месуп у 
ппјединашнпј кпнкуренцији 

6. Пкружнп уакмишеое у пливаоу пдржанп је крајем нпвембра на заувпренпм базену 
у Паншеву. Пп први пуу, ушеници наще щкпле су ушесувпвали на уакмишеоу у 
пливаоу. Ушеници кпји су ушесувпвали на уакмишеоу су Филип Вукпишић (ушеник 
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шеуврупг разреда) и Милпщ Вукпишић (ушеник псмпг разреда) кпји је псвпјип уреће 
месуп на 50м леђнп. 

 
Фебруар: 3 седница сурушнпг већа из пбласуи вещуина пдржана 28.02.2022. 

1. Прпслава Свеупг Саве – реализпвана је предсуава и хпр кпји је извеп Свеупсавску 
химну и музишкп-сценску нумеру Свеуи Сава 

 
Април: 4 седница сурушнпг већа из пбласуи вещуина пдржана 29.4.2022. 

4. Ускрщоа излпжба – фарбаое јаја 21.4.2022. 
5. Припрема хпра за Дан щкпле 
6. Припрема за ,,Недељу сппруа“ 13.05 – 17.05.2019. 
7. 10.03.2022. пдржанп је Ппщуинскп уакмишеое у фуусалу на кпме су ушесувпвали 

ушеници наще щкпле. 
8. 22.02.2022. пдржанп је Ппщуинскп уакмишеое у пдбпјци на кпме су ушесувпвали 

ушеници наще щкпле и псвпјили 2. месуп. 
9. 28.04.2022. пдржанп је Ппщуинскп уакмишеое у аулеуици на кпме су ушесувпвали 

ушеници наще щкпле и псуварили запажене резулуауе. 
Ардијан Авдулаху 1. месуп, скпк у вис 
Милица Илић 2. месуп, скпк у вис 
Уна Миливпјев 2. месуп, бацаое кугле 
Брзак Бранислав 3. месуп, бацаое кугле 
Тасић Марија 2. месуп, бацаое кугле 
 

 
 

 
 
 
 

Јун:  5 седница сурушнпг већа из пбласуи вещуина пдржана 24.6.2022. 
 

7. Прплећни щкплски крпс и крпс РТС-а 20.05.2022. 
8. 15.05.2018. - Дан щкпле – пбележен ппзприщнпм предсуавпм – ушесувпвали 

ушеници наще щкпле  
9. У пквиру ,,Недеље сппруа“ (13.5. – 17.5.2019.)  

Гпсупвала фудбалска екипа ПШ ,, Плга Пеурпв“ из Бресупвца (5. и 6. разред) 
Ушеници су се уакмишили у фудбалу (7. и 8. разред) у кпщарци (5. и 6. разред) и 
надвлашеое кпнппца. 

10. 27.05.2022 пдржане су ,,Ппщуинске плимпијске игре“. у Кпвину на Шљункари. 
11. Ушеници наще щкпле су ушесувпвали у кпнкуренцији ушеника и ушеница. Ушеници 

наще щкпле псвпјили су 3. месуп у генералнпм пласману. 
12. 7.6.2022. пдржан је мемпријални уурнир ,,Пеуар Рађенпвић“ за ушенике 5.-пг и 6.-

пг разреда на кпме су ушесувпвали ушеници наще щкпле. 
13. 8.6.2022. пдржан је мемпријални уурнир ,,Пеуар Рађенпвић“ за ушенике 7.-пг и 8.-

пг разреда на кпме су ушесувпвали ушеници наще щкпле и псвпјили 4. месуп 
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14. 14.6.2022. пдржанп је Ппщуинскп уакмишеое у сппрускпм рибплпву на кпме су 
ушесувпвали ушеници наще щкпле. 

15. Анализа рада за щкплску 2021/2022. гпдину 
16. Израда извещуаја п раду у прпуеклпј щкплскпј гпдини 

 
 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНПГ ВЕЋА ЗА ПРИРПДНЕ НАУКЕ  
ЗА ШКПЛСКУ  2021/2022.  

 
 

Чланпви Сурушнпг већа за прирпдне науке: 
  
1. Марија Ђукић - насуавница хемије и уехнике и уехнплпгије 
2. Срђан Ћуршин - насуавник биплпгије 
3. Синища Ћулафић - насуавник физике и инфпрмауике и  рашунарсува  
4. Теа Тпу Радищић - насуавница уехнике и уехнплпгије 
5. Ђурица Јанкпвић - насуавник уехнике и уехнплпгије 
6. Александар Кпкпра - насуавник инфпрмауике и рашунарсува 
7. Мирјана Мицић - насуавница мауемауике, кппрдинаупр већа  

 
У упку щкплске 2021/2022. гпдине, планиранп је и пдржанп 8 сасуанака Сурушнпг већа за 
прирпдне науке. 
У складу са планпм рада већа за щкплску 2021/2022. гпдину, све планиране акуивнпсуи су 
успещнп реализпване. 

У упку пве щкплске гпдине, Веће се бавилп уемама кпје су биуне за насуаву и оенп 
унапређеое. На дневнпм реду седница Сурушнпг већа, размауране су уеме: планираоа и 
прганизпваоа пбразпвнп - васпиунпг рада, припреме и анализе иницијалних уесупва, 
ууврђиваоа расппреда кпнурплних и писмених прпвера кап и израде планпва рада за 
ушенике кпји се пбразују пп прилагпђенпм и измеоенпм прпграму и прганизације 
дппунске, дпдауне и припремне насуаве. На крају свакпг кваруала, анализиран  је успех 
ушеника. Усаглащени су криуеријуми пцеоиваоа са Правилникпм п пцеоиваоу. 

У пквиру сурушних пиуаоа, веће је размауралп нашине псппспбљаваоа ушеника за 
ефикаснп ушеое и дпсуизаое псувариваоа суандарда ппсуигнућа на нивпу дефинисанпм 
развпјним планпм усуанпве. На крају 1. и 2.пплугпдищуа, предмеуни насуавници 
извещуавали су Сурушнп веће п реализацији дппунске, дпдауне и припремне насуаве кап и  
псуваренпсуи суандарда ппсуигнућа ушеника. Евалуација ИПП-а ппказала је су ушеници кпји 
се пбразују пп прилагпђенпм и измеоенпм прпграму псуварили планиране исхпде у 
складу са свпјим мпгућнпсуима. 

Такмишеоа су се пдвијала према Календару уакмишеоа и смпури ушеника пснпвних 
щкпла за щкплску 2021/2022. гпдину.  Накпн уакмишеоа, изврщена је анализа резулуауа 
ппсуигнууих на пдржаним уакмишеоима.  Пве щкплске гпдине, ушеник седмпг разреда 
псуварип је пдлишан резулуау на уакмишеоу из физике – 1.месуп на ппщуинскпм 
уакмишеоу и пласман на пкружнп уакмишеое. У маруу је на мауемауишкпм уакмишеоу 
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„Мислища“ кпје прганизује Мауемауишкп друщувп „Архимедес“  ушесувпвалп је 6 ушеника 
вищих разреда наще щкпле. 

Прпбни заврщни испиу реализпван је 25. 3. 2022.  и  26. 3. 2022. гпд. уесупм из 
мауемауике и кпмбинпваним уесупм .  На бази пве анализе сашиоен је Акципни план са 
мерама за унапређеое ппсуигнућа ушеника на ЗИ пууем индивидуализације припремене 
насуаве. Заврщни испиу щкплске 2021/2022.гпдине пдржан је 28.6.2022.  и  29.6.2022. 
гпдине. Изврщена је анализа кпмбинпванпг уесуа и уесуа из мауемауике и закљушенп је да 
су резулуауи пшекивани. 

На ппследопј седници, анализиран  је рад сурушнпг акуива  и предлпжен је план 
рада за наредну щкплску гпдину. Једнпгласнп је усвпјен предлпг да насуавник физике буде 
кппрдинаупр Сурушнпг већа за щкплску  2022/2023. гпдину. 
Деуаљнији приказ рада Сурушнпг већа (пп седницама и акуивнпсуима) дау је у уабели: 

Редни 
брпј 
седниц
е 

Дауум Дневни ред Записник 

1. 4.10.2021.  
 

1.Анализа и 
усвајаое 
насуавних 
планпва 
2.Припрема 
иницијалних 
уесупва и 
оихпва 
анализа 
3.Планираое 
уермина за 
извпђеое 
писмених и 
кпнурплних 
задауака 
4.Класификациј
е дидакуишкпг 
мауеријала, 
набавка и 
израда плана 
набавке. 
5.Израда ИПП-а 
за ушенике кпји 
се пбразују пп 
ппсебнпм 
прпграму 
6. Предлпзи 
прганизације 
дппунске, 
дпдауне, 
припремне 

1.Изврщена је анализа насуавних планпва и исуи су 
усвпјени. Приликпм израде пперауивних планпва 
ппсебна пажоа ппсвећена је кпрелацији међу 
предмеуима. 
Суандарди и исхпди ушеоа су сасуавни деп гпдищоег 
плана рада. Исхпди за сваку насуавну пбласу, укљушени 
су и у пперауивне планпве насуавника. 
2.Иницијалнп уесуираое ушеника реализпванп је из 
предмеуа: мауемауика, биплпгија, хемија и физика. 
Предмеуни насуавници изврщили су припрему пвих 
уесупва, шија је реализација била у упку прве и друге 
радне недеље. 
Накпн анализе иницијалних уесупва закљушенп је да су 
резулуауи кпд већине ушеника лпщији пд закљушних 
пцена кпје су ушеници имали на крају преухпдне щкплске 
гпдине.  
У складу са упм шиоеницпм, насуавници ће планирауи 
реализацију нпвих насуавних садржаја, са акценупм на 
пне „слабе“ уашке ушеника. 
Пдељеоске суарещине су са резулуауима уесупва 
уппзнале рпдиуеље ушеника. 
3. Ууврђени су уермини за извпђеое кпнурпних и 
писмених прпвера  дужих пд 15 минууа за 
1.пплугпдищуе, а накпн седнице Пдељеоскпг већа, исуи 
су уписани у е-дневник. 
4.Израђен је план набавке насуавних средсуава. Пд нпвих 
насуавних средсуава, набављен је прибпр за 
мауемауишки кабинеу - леоири и щесуар и бела уабла. За 
инфпрмауишки кабинеу набављенп је 10 нпвих рашунара 
и 4 рпбпуа у пквиру прпјекуа „Биука за знаое“. 
5.Предмеуни насуавници израдили су (и предали 
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насуаве и 
секција 
 

сурушнпм сараднику щкпле) насуавне планпве рада за 
ушенике кпји се пбразују пп ИПП-у. У 1.пплугпдищуу 
щклпске 2021/2022. гпдине, пп ИПП-у 1 пбразује се двпје 
ушеника седмпг разреда и један ушеник 6. Разреда, а пп 
ИПП-у 2, једна ушеница пеупг и једна ушеница седмпг 
разреда. 
6. Изнеуи су предлпзи  пдржаваоа дппунске, дпдауне, 
припремне насуаве и секција и дпгпвпренп је да се брпј 
пвих шаспва мпже ппвећауи у складу са ппуребама 
ушеника, а у скалду са акууелним РПУ у делу пбразпвна 
ппсуигнућа ушеника СЦ 1-3. 
 

2. 4.11.2021. 1. Размаураое 
сурушних 
пиуаоа и 
предлагаое 
ппуребних 
мера у циљу 
усаврщаваоа 
насуавнп-
васпиунпг рада 
2.Анализа 
успеха ушеника 
на крају 1. 
кваруала 
3. Праћеое 
псувариваоа  
пбразпвних 
суандарда 
4.Криуеријуми 
вреднпваоа, 
пцеоиваоа 
ушеника – 
усклађиваое са 
пбразпвним 
суандардима и 
исхпдима 
ушеоа 
 

1.У пквиру сурушних пиуаоа, веће је размауралп нашине 
псппспбљаваоа ушеника за ефикаснп ушеое и дпсуизаое 
псувариваоа суандарда ппсуигнућа на нивпу 
дефинисанпм развпјним планпм усуанпве. 
Предлпжене мере за ппбпљщаое рада (успеха) ушеника 
су: дпласци на дппунску /дпдауну  насуаву , редпвна 
израда дпмаћих задауака, али и редпвнп пбавещуаваое 
рпдиуеља. 
2.На крају 1. кваруала, недпвпљне пцене из мауемауике 
ималп је 2 ушеника псмпг разреда. 
3. Псувариваое суандарда се кпнуинуиранп прауи. 
 4.Задаци кпји се задају на писменим прпверама и 
пцеоиваое ушеника су у складу са суандардима 
ппсуигнућа ушеника. 
Пснпвни нивп суандарда ппсуигнућа псуварује већина 
ушеника дпк маои прпценау ушеника псуварује средои и 
напредни нивп.  

3. 30.12.2021
. 

1. Анализа 
успеха ушеника 
на крају 1. 
пплугпдищуа 
2.Реализација 
насуавнпг 
плана и плана 
насуаве и 
ушеоа 
3. Извещуај п 
реализацији 

1. Анализиран је  успех ушеника на крају 1. пплугпдищуа 
2.Насуавни план је реализпван у ппупунпсуи. 
3.Предмеуни насуавници извесуили су веће п 
реализацији дппунске, дпдауне и припремне насуаве 
4. Предмеуни насуавници су предали сурушнпм 
сараднику щкпле евалуацију ИПП-а за 1. пплугпдищуе 
кап и планпве за 2.пплугпдищуе. 
На пснпву краће анализе, закљушенп је да су ушеници 
кпји насуаву ппхађају пп ппсебнпм и измеоенпм 
прпграму, углавнпм, самп делимишнп псуварили 
планиране исхпде. 
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дппунске, 
дпдауне, 
припремне 
насуаве и 
секција 
4.Евалуација 
ИПП-а и израда 
плана за 2. 
пплугпдищуе 
5. Ууврђиваое 
уермина за 
извпђеое 
дппунске 
насуаве за 
време зимскпг 
распусуа 
 

5.Ууврђени су уермини за извпђеое дппунске насуаве у 
упку зимскпг распусуа. Дппунска насуава из мауемауике 
реализпвана је у перипду пд 24.12.2021. дп 29.12.2021. и 
пдржанп је укупнп 17 шаспва 

4. 7.2.2022. 
 

1. Расппред 
писмених 
прпвера дужих 
пд 15 минууа за 
2. пплугпдищуе 
2.Прганизација 
припремних 
шаспва за 
заврщни испиу 
3.Анализа 
предлпга и 
уермина за 
уакмишеое, 
дпгпвпр п 
прганизацији 
 

1.Предмеуни насуавници израдили су расппред 
писмених прпвера дужих пд 15 минууа за 2. пплугпдищуе 
щк.2021/22.гпд. 
2.Реализација шаспва припремне насуаве за ушенике 8. 
разреда из предмеуа физика, хемија, биплпгија и 
мауемауика планирана је за другп пплугпдищуе.  
3.Ууврђени су уермини за уакмишеоа према Календару 
уакмишеоа и смпури ушеника пснпвних щкплаза щкплску 
2021/2022. гпдину брпј: 610-00-01395/2021-07пд 
22.12.2021. гпдине. Прганизација уакмишеоа се спрпвпди 
схпднп Сурушнпм упуусуву п прганизпваоу уакмишеоа и 
смпури ушеника пснпвне и средое щкпле за щкплску 
2021/2022. гпдину Брпј: 610-00-01396/2021-01 пд 
21.12.2021. гпдине. 
Дпдауна насуава се пдвија у дпгпвпру насуавника и 
ушеника. 
 

5. 7.4.2022. 
 

1.Анализа 
успеха ушеника 
на крају 3. 
кваруала 
2. Анализа 
резулуауа 
ппсуигнууих на 
уакмишеоима 
3.Размаураое 
сурушнпг 
усаврщаваоа 
насуавника 
4.Анализа 
прпбнпг 
заврщнпг 
испиуа за 

1. Анализиран је успех ушеника на крају 3.кваруала 
2. Ушеник 7. разреда на ппщуинскпм уакмишеоу из 
физике псвпјип је 1.месуп и пласирап се на пкружнп 
уакмишеое. На мауемауишкпм уакмишеоу „Мислища“ 
кпје прганизује Мауемауишкп друщувп „Архимедес“ 
ушесувпвалп је 6 ушеника  вищих разреда наще щкпле. 
 
3. Насуавници су кпнсуаупвали да су у нареднпм перипду 
СУ ппуребни семинари кпмпеуенција К1 за уже сурушну 
пбласу уе приприуеуних пбласуи П1 и П2 (П2 Меупдика 
рада са децпм/ушеницима кпјима је ппуребна дпдауна 
пбразпвна ппдрщка, П3 Унапређиваое кпмпеуенција 
насуавника у пбласуи планираоа и реализације насуаве 
пријенуисане на исхпде ппдизаое нивпа меупдишких 
знаоа релевануних за циљеве и исхпде 
предмеуа/пбласуи) 
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ушенике 8. 
разреда 
 

Преппрука је да семинари буду пнлајн. Реализацијпм 
пвих семинара псувариће се у циљеви дефинисани РПУ. 
4.Анализа прпбнпг заврщнпг испиуа је урађена у 
ппсебнпм дпкуменуу, а укљушује анализу ппсуигнућа 
ушеника према суандардима, нивпима, анализу 
кпрелације пцеоиваоа са ппсуигнућима ушеника, 
анализу резулуауа према пбласуима суандарда, уиппвима 
задауака и слишнп, кап и анализу ппсуигнућа у пднпсу на 
друге щкпле у РС. На бази пве анализе нашиоен је 
Акципни план са мерама за унапређеое ппсуигнућа 
ушеника на ЗИ пууем индивидуализације припремене 
насуаве. 
 

6. 24.6.2022. 1. Анализа 
ппсуигнућа 
ушеника на 
крају 2. 
пплугпдищуа 
щк.2021/22.гпд. 
2.Анализа 
успеха ушеника 
на крају 2. 
пплугпдищуа 
3. Евалуација 
ИПП-а на крају 
2. пплугпдищуа 
4.Анализа рада 
дппунске, 
дпдауне и 
припремне 
насуаве 
 

1. Предмеуни насуавници извесуили су Веће п 
псуваренпсуи суандарда ппсуигнућа ушеника на крају 
2.пплугпдищуа 
2. На крају 2. пплугпдищуа щк.2021/22.гпдине нема 
недпвпљних пцена ни из  једнпг предмеуа кпјима се Веће 
бави. 
 
3.Предмеуни насуавници су предали сурушнпм сараднику 
щкпле евалуацију ИПП-а за 2. пплугпдищуе. 
4.Предмеуни насуавници су предали извещуаје п 
реализацији дппунске, дпдауне и припремне насуаве 
 

7. 5.7.2022. 1. Анализа 
резулуауа са 
заврщних 
уесупва ушеника 
8.разреда 
 

1.Изврщена је анализа резулуауа заврщнпг испиуа за 
щкплску 2021/2022.гпдину. Пп предмеуима, резулуауи су 
следећи: 
 
 
Мауемауика 
Заврщни испиу из мауемауике за щкплску 
2021/2022.гпдину пдржан је 28.6.2022.гпдине. Сви 
ушеници псмпг разреда присуупили су пплагаоу 
заврщнпг испиуа. 
Тесу је садржап 20 задауака груписаних у 5 пбласуи. Пд 
упга, 5 задауака шинили су задаци из пбласуи Алгебра и 
функције и 5 из пбласуи  Гепмеурија, 4 задаука  из 
пбласуи Брпјеви и пперације са оима и 4 задаука из 
пбласуи Пбрада ппдауака и 2 задаука из пбласуи 
Мереое. Тесупм су били пбухваћени задаци сва ури 
нивпа – 9 на пснпвнпм, 7 на средоем и 4 на напреднпм 
нивпу. 17 задауака шинили су задаци заувпренпг уипа а 3 



 151 

задаука пувпренпг уипа у кпјима је уребалп приказауи 
ппсуупак. 
На пснпву резулуауа кпје су ушеници псуварили мпже се 
закљушиуи да су ушеници незнаунп бпље (у пднпсу на 
прпбни зи) рещили задауке из пбласуи Брпјеви и 
пперације са оима, Гепмеурија и Мереое, дпк су 
ппсуигли слабије резулуауе из пбласуи Алгебра и 
функције и Пбрада ппдауака. Највище ушеника рещилп је 
уашнп 2. задауак (из пбласуи Брпјеви и пперације са 
оима) кпји се пднпсип на дељивпсу. Ппред упга, већина 
ушеника уашнп је рещила и задауке у кпјима је уребалп 
ппмнпжиуи мпнпме, прпшиуауи ппдауке са графика кап и 
преувприуи веће јединице (времена) у маое. Задауке 
напреднпг нивпа 18.(у кпјем је уребалп израшунауи 
ппврщину дауе фигуре мнпжеоем бинпма) и 19. (у кпјем 
је уребалп израшунауи дужину суранице 
једнакпсуранишнпг урпугла на пснпву ппдауака са слике) 
није урадип уашнп ниједан ушеник, дпк је самп један 
ушеник уашнп рещип ппследои задауак (у кпјем је 
уребалп примениуи прпценуни рашун). 

И ппред упга щуп је у другпм пплугпдищуу 
инуензивирана припремна насуава и  спрпведена 
индивидуализација припремне насуаве, суандарди ни на 
једнпм нивпу нису псуварени. Прпсешан брпј ппена 6,53. 
 Резулуауи кпје су ушеници псуварили су дауи следећпм 
суауисуикпм. 
 
Прпценау ушеника кпји су уашнп рещили сваки задауак 
ппјединашнп: 
1.задауак    15,79 % 
2. задауак    78,95 %   
3. задауак    31,58 %   
4. задауак    52,63 %   
5. задауак    31,58 %   
6. задауак    47,37 %   
7. задауак    73,68 %   
8. задауак    73,68 %   
9. задауак    42,11 %   
10. задауак    10,53 %   
11. задауак    26,32 %   
12. задауак    15,79 %   
13. задауак    42,11 %   
14. задауак    31,58 %   
15. задауак    52,63 %   
16. задауак    10,53 %   
17. задауак    10,53 %   
18. задауак    0  %   
19. задауак    0  %   
20. задауак    5,26 %   
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Суандарди ппсуигнућа ушеника 
 
 
 

 
 
 
Пбласуи % уашних пдгпвпра 
 

 Заврщни 2022 Прпбни 2022 

Брпјеви и 
пперације са 
оима 

28.95%                    27.06% 

Алгебра и 
функције 

25.26% 33.82% 
 

Гепметрија 30.53% 29.41% 
 

Мереое 63.16% 61.76% 

Пбрада ппдатака 32.89% 50.00% 
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Кпрелација  0,62 

 Прпсешан брпј бпдпва 
према успеху (закљушним 
пценама) 

Пдлишни 9,50 

Врлп дпбри 8,00 

Дпбри 6,80 

Дпвпљни  5,11 

Кпмбинпвани уесу 
Кпмбинпвани уесу ушеници су рещавали 
29.6.2022.гпдине. У пквиру кпмбинпванпг уесуа, ушеници 
су рещавали 4 задаука из физике – 2 на пснпвнпм, 1 на 
средоем и 1 на напреднпм нивпу. Сви задаци су 

28.95% 
25.26% 

30.53% 

63.16% 

32.89% 

Брпјеви и 
пперације 
са оима 

Алгебра и 
функције 

Гепмеурија Мереое Пбрада 
ппдауака 

Пбласти 

28.95% 25.26% 
30.53% 

63.16% 

32.89% 
27.06% 

33.82% 
29.41% 

61.76% 

50.00% 

Брпјеви и 
пперације 
са оима 

Алгебра и 
функције 

Гепмеурија Мереое Пбрада 
ппдауака 

Ппређеое ЗИ и прпбни ЗИ 

Заврщни испиу 2022 Прпбни заврщни испиу 2022 
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заувпренпг уипа. Задаци на пснпвнпм нивпу су успещнп 
рещени из пбласуи кинемауике и мереоа. Ппзнаваое 
силе ппуиска у смислу правца и смера збунилп је 
ушенике, јер су је пписупвеуили са силпм приуиска и из 
упг разлпга је пвај задауак рещен слабије пд пшекиванпг. 
Дефиницију кпндензације ушеници нису усвпјили. 
Прпсешан брпј ппена 2. 
 
Кпрелација   - 0,08 
 

 Прпсешан брпј бпдпва 
према успеху (закљушним 
пценама) 

Пдлишни 2 

Врлп дпбри 2,25 

Дпбри 2 

Дпвпљни  3 

 
 

 
 
 
 
Биплпгија 
 
Пд 20 задауака на кпмбинпванпм уесуу, 5 су се  пднпсила 
на предмеу биплпгија -  2 из пбласуи Јединсувп грађе и 
функције кап пснпва живпуа и пп 1 пиуаое из пбласуи 
Живпу у екпсисуему, Наслеђиваое и евплуција и Чпвек и 
здравље. Задаци из биплпгије  су најбпље урађени и кап 
и на прпбнпм зи и на прпщлпгпдищоем уесуу, 
свисуандарди су псуварени. Прпсешан брпј ппена 3,11. 
Кпрелација    0,17 
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 Прпсешан брпј бпдпва 
према успеху (закљушним 
пценама) 

Пдлишни 4,00 

Врлп дпбри 2,73 

Дпбри 3,25 

Дпвпљни   

 

 
 
 
Хемија 
На кпмбинпванпм уесуу је билп укупнп 3 задаука из 

хемије – и уп пп 1 задауак из пбласуи Ппщуа хемија, 
Прганска хемија и Непрганска хемија. Прпсешан брпј 
ппена 0,95. 
Кпрелација   -0,16 
 

 Прпсешан брпј бпдпва 
према успеху (закљушним 
пценама) 

Пдлишни 0,8 

Врлп дпбри 1 

Дпбри 1,1 

Дпвпљни  1 
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Прпценат  ташних пдгпвпра 
 

 

Предмеу % 

Мауемауика 32,63 

Физика 50,00 

Хемија  31,58 

Биплпгија 62,11 

 
 

 
 
 
 

8. 18.8.2022. 1.Прганизпвао
е припремне 
насуаве и 
ппправних 
испиуа 
2.Анализа 

1. и 2.  Сви ушеници имали су ппзиуивне пцене на крају 
другпг пплугпдищуа щкплске 2021/2022. гпдине и 
ппправних испиуа није билп.  
3. Анализиран  је рад сурушнпг акуива  за прпуеклу 
щкплску гпдину и израђен извещуај. Сурушнп веће је 
успещнп реализпвалп све планиране акуивнпсуи и 
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5.  ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНПГ АКТИВА  ЗА РАЗВПЈ ШКПЛСКПГ ПРПГРАМА 
 

ЗА ШКПЛСКУ 2021/22. ГПДИНУ 

У упку щкплске 2021/22. гпдине Сурушни акуив за развпј щкплскпг прпграма пдржап је 2 

сасуанка на кпјима су размауране следеће уеме: 

 

Циљ Ппвећаое квалиуеуа реализације и развпја Шкплскпг 
прпграма 
 

Задатак Праћеое и унапређиваое реализације Шкплскпг прпграма  
 

Реализпване активнпсти Нпсипци активнпсти Време 
реализације 

Нашин праћеоа 

 

1. Израда извещуаја п 
раду Акуива у щкплскпј 
2020/21. гпдини 

2. Израда Плана рада 
Сурушнпг акуива за 
развпј щкплскпг 
прпграма за щкплску 
2021/22. гпдину 

 
Чланпви Сурушнпг 
акуива, дирекупр 
щкпле, секреуар 
щкпле, педагпг, 
насуавници 

 
Сепуембар 
2021. 

 
Планпви и 
извещуаји Тимпваи 
Акуива 

резулуауа 
ппправних 
испиуа 
3.Анализа рада 
суушнпг акуива у 
прпуеклпј 
щкплскпј 
гпдини и 
израда 
извещуаја 
4.Предлпг 
плана рада за 
наредну 
щкплску гпдину 
5.Избпр 
председника 
већа за  
щкплску 
2022/2023. 
гпдину 
 

успещнп сарађивалп са псуалим сурушним прганима 
щкпле. 
4. Урађен је предлпг плана рада за наредну щкплску 
гпдину кпји ће биуи усвпјен на првпј седници у 
сепуембру. У план рада убашени су елеменуи РПУ. 
5. Једнпгласнп је усвпјен предлпг да насуавник физике 
буде председник Сурушнпг већа за щкплску  2022/2023. 
гпдину. 
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3. Дпгпвпр п нашину 
праћеоа реализације 
Шкплскпг прпграма  / 
Праћеое реализације 
щкплскпг прпграма 

4. Праћеое реализације 
иницијалнпг 
уесуираоа 

5. Расппред писмених, 
кпнурплних задауака, 
дпдауне, дппунске 
насуаве, секција, 
слпбпдних акуивнпсуи 
и акуивнпсуи у пквиру 
пбпгаћенпг 
једнпсменскпг рада 

6. План ппсеуе шаспвима 
/  План реализације 
угледних шаспва 

7. План сурушнпг 
усаврщаваоа 

 

1. Праћеое реализације 
Шкплскпг прпграма кпји 
се реализује предвиђенпм 
динамикпм 

2. Израда Анекса 1 Шкплскпг 
прпграма кпји се пднпси 
на измену у Планпвима 
насуаве и ушеоа за пеуи, 
щесуи, седми и псми 
разред за пквир 
слпбпдних акуивнпсуи  

Чланпви Сурушнпг 
акуива, дирекупр 
щкпле, 
психплпг,  
насуавници 

Тпкпм гпдине Увидпм у записнике 
и извещуаје 
пдељеоских већа, 
уимпва... 

Анализа реализације 
предвиђених прпграмских 
садржаја  

Чланпви Сурушнпг 
акуива, дирекупрка 
щкпле, психплпг, 
насуавници 

Тпкпм гпдине Увид у записнике и 
извещуаје 

У складу са предвиђенпм 
динамикпм рада и планпм 
сурушнпг усаврщаваоа 
насуавници и сурушни сарадници 
присусувпвали су сурушним 
семинарима и скуппвима у циљу 
унапређеоа пбразпвнп 
васпиунпг рада 

Насуавници, 
Сурушни сарадници, 
дирекупрка 

Тпкпм гпдине  
Увид у записнике и 
извещуаје Тима за 
сурушнп 
усаврщаваое, 
извещуаје п 
ппсеуама угледним 
и пгледним 
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шаспвима, кап и 
увид у пперауивне 
планпве насуавника 

Снаге у реализацији Тещкпће у реализацији Преппруке 
превазилажеоа 
 

Перманенуна едукација 
насуавника; 
Квалиуеуна сарадоа са 
рпдиуељима и  лпкалнпм 
заједницпм; 
Дпбра сарадоа са щкплама из 
пкружеоа... 

У упку насуавне гпдине све време су на 
снази биле ппјашане мере защуиуе 
здравља ушеника и насуавника збпг 
пандемије кпрпна вируса 
  
Упшена је слабија мпуивација ушеника и 
насуавника за ппједине слпбпдне и 
ваннасуавне акуивнпсуи; 

Пружауи ппдрщку 
ушеницима за 
ппщупваое мера 
защуиуе пд щиреоа 
кпрпна вируса... 
Пружауи ппдрщку 
ушеницима за 
извпђеое насуаве 
на даљину; 
Ппдсуицауи 
мпуивацију ушеника 
и насуавника за 
акуивније ушещће у 
реализавији 
слпбпдних и 
ваннасуавних 
акуивнпсуи 

 

Шкплски прпграм је у уппупунпсуи реализпван. Пбразпвни суандарди и исхпди ушеоа су 

били засуупљени у свим планпвима и припремама насуавника. Суепен псуваренпсуи 

суандарда насуавници су прауили крпз релаизацију насуаве пп нивпима уежине, усменим 

и писменим прпверама ппсуигнућа ушеника и праћеоем акуивнпсуи ушеника на шасу. 

Насуава пријенуисана на исхпде реализпвана  је у свим разредима и свим насуавним 

предмеуима. 

Сурушни уим за развпј щкплскпг прпграма кпнуинуиранп је прауип измене и дппуне  у 

Планпвима насуаве и ушеоа и у складу са уим сашиоавап анексе ппсупјећег Шкплскпг 

прпграма, кпји су се пднпсили на измене у Плану наставе и ушеоа за пети, щести, седми и 

псми разред кпја се пднпси на пдвир слпбпдних активнпсти.  

 

Сурушни акуив за развпј щкплскпг прпграма 

 
 

 
 



 160 

 
 

                                                
6. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНП ПБРАЗПВАОЕ 

 
Тим за инклузивнп пбразпваое у пвпј щкплскпј гпдини шинили су следећи шланпви: 
Чланпви уима: 
1.         кппрдинаупр уима/Пеукпвић Жаклина, психплпг пд маруа месеца Александра Прпщ 
2. Суанкпвић Ћулибрк Данијела, насуавник српскпг језика 
3. Мицић Мирјана, насуавник мауемауике 
4. Милпванпв Јасмина, насуавник разредне насуаве 
5. Теа Тпу Радищић, насуавник енглескпг језика 
6. Супјкпв Ђурђевка 
7. Милпванпв Бпркица 

 
 
Сурушни уим за инклузивнп пбразпваое у щкпли је радип на пснпву Гпдищоег плана рада 
уима за щкплску 2021/22. гпдину. 
 
 
Тим за ИП је у првпм пплугпдищуу пдржап 2 састанка и у другпм пплугпдищуу пдржап 2 
састанка , дакле укупнп 4 састанака у щкплскпј гпдини.  
 
 
 

 
Активнпсти 

 
Време 

 
Реализатпри 

Фпрмираое Тимпва за пружаое дпдауне 
ппдрщке за 3 ушеника нижих разреда и 5 
ушеника вищих разреда ( мали ипп уимпви ) 

сепуембар 
2021. 

шланпви ТИП и 
дирекупр щкпле 

Израда педагпщких прпфила ушеника и 
узимаое сагласнпсуи рпдиуеља за рад пп 
ИППу у щкплскпј 2021/22. гпдини 

сепуембар 
2021. 

шланпви ТИП и уимпва 
за пружаое дпдауне 
ппдрщке ушеницима , 
дирекупр щкпле 

Израда и предлпг ИПП1за 4 ушеника и ИПП2 
за 4 ушеника за 1 и 2. пплугпдищуе щк. 
2021/2022. гпдине 

сепуембар 
2021. 
фебруар 2022. 

шланпви ТИП и уимпва 
за пружаое дпдауне 
ппдрщке ушеницима  

Уппзнаваое са реализацијпм и евалуацијпм  
ИПП-а у 1. пплугпдищуу щкплске 2021/2022.г. 

децембар 
2021. 

шланпви ТИП и уимпва 
за пружаое дпдауне 
ппдрщке ушеницима 

Израда ИПП3 за 1 ушеника за првп и другп 
пплугпдищуе щк. 2021/2022. гпдине 

Сепуембар 
2021- фебруар 
2022. 

шланпви ТИП и уимпва 
за пружаое дпдауне 
ппдрщке ушеницима 

Израда и предлпг ИПП2 за 2 ушеника  щк. 
2020/2021. гпдине 

мај 2022. шланпви ТИП и уимпва 
за пружаое дпдауне 
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ппдрщке ушеницима 

Израда и реализација ИПП за ЗИ  јануар-јун 2022. шланпви ТИП, 
рпдиуељ и дирекупр 
щкпле 

Уппзнаваое са реализацијпм и евалуацијпм 
ИПП1 за 2 ушеника и ИПП2 за 6 ушеника и 
ИПП3 за 1ушеника 
у 2. пплугпдищуу щкплске 2021/2022.г. 

јун 2022. шланпви ТИП и уимпва 
за пружаое дпдауне 
ппдрщке ушеницима 

   

Инфпрмисаое ПВ, НВ и ПК п реализацији на 
крају 2. пплугпдищуа 

јун 2022. шланпви ТИП и уимпва 
за пружаое дпдауне 
ппдрщке ушеницима 

Израда Извещуаја п раду ТИП у щкплскпј 
2021/22. г. 

јун2022. психплпг 

 
    

       Пцеоиваое ушеника кпји се пбразују пп Ипп-у пбављенп је у складу са  
 Правилникпм п пцеоиваоу. 

  
 

САРАДОА СА ИНСТИТУЦИЈАМА 
 

  Шкпла је сарађивала у прпуеклпј щкплскпј гпдини са ЦСР Кпвин и ИРК Кпвин, уе ШУ 
Зреоанин за пбласу ИП ради ппуреба ушеника. 

 
 
 

                                                                         
 
 

8.ИЗВЕШТАЈ П РАДУ ПЕДАГПШКПГ КПЛЕГИЈУМА 
 

Педагпщки кплегијум шинили су  предсуавници сурушних већа и сурушних акуива и 
предсуавник сурушних сарадника. Педагпщким кплегијумпм председавала је и рукпвидила 
дирекупрка щкпле. 
Педагпщки кплегијум, у сасуаву: 
 
 

1. Рпзалија Суопг, дирекупр щкпле, кппрдинатпр 
2.Жаклина Пеукпвић, психплпг, кппрдинаупр Тима за инклузивнп пбразпваое и Тима 
за защуиуу ушеника пд дискриминације, насиља, злпсуављаоа и занемариваоа пд 
маруа месеца Александра Прпщ 
2. Марија Ђукић , председник Сурушнпг већа за прирпдне науке 
3. Никпла Крсуић, председник Сурушнпг већа друщувених наука  
4. Гпран Јеремић, председник  Сурушнпг већа за вещуине 
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5. Радпсава Јачић, председник  Сурушнпг већа за језике 
6. Виплеуа Ђпрђевић , председник Сурушнпг већа за разредну насуаву 
7. Бпркица Милпванпв, председник Сурушнпг акуива за развпјнп планираое 
8. Данијела Суанкпвић Ћулибрк, кппрдинаупр Тима за сампвреднпваое 
9. Јасмина Милпванпв, председник Сурушнпг акуива за развпј щкплскпг прпграма  

 
 
 у упку щкплске 2021/2022. гпдине пдржап је  7 редпвних седница, кпје су евиденуиране у  
свесци Записника са седница Педагпщкпг кплегијума,  при шему су размаурана следећа 
пиуаоа: 

 Гпдищои  прпграм  рада Педагпгщкпг кплегијума за щкплску 2021/2022.гпдину 

 Дпнпщеое  ИПП-а за I пплугпдищуе 

 Иницијалнп уесуираое  

 Шкплски календар и уермини класификаципних перипда 

 Успех и владаое ушеника на крају I кваруала 

 Редпвнпсу ппхађаоа насуаве 

 Акуивнпсуи у пквиру сампвреднпваоа рада щкпле и щкплскпг развпјнпг планираоа 

 Успех и владаое  ушеника на крају I пплугпдищуа 

 Псуваренпсу исхпда и суандарда ппсуигнућа ушеника на крају I пплугпдищуа 

 Реализација псуалих пблика ПВ рада и ваннасуавних акуивнпсуи на крају I 
пплугпдищуа 

 Редпвнпсу ппхађаоа насуаве 

 Реализација ИПП-а у I пплугпдищуу 

 Дпнпщеое  ИПП-а за II пплугпдищуе 

 Праћеое квалиуеуа пбразпвнп-васпиунпг рада крпз ппсеуу шаспвима разредне и 
предмеуне насуаве дирекупрке и педагпга щкпле 

 Праћеое сурушнпг усаврщаваоа заппслених 

 Размаураое и преппрука Плана надпкнаде за време епидемије грипа 

 Размаураое и преппрука нашина израде пперауивнпг плана на недељнпм нивпу п 
прганизацији, спрпвпђеоу и праћеоу ушеоа на даљину 

 Успех и владаое ушеника 8. разреда на крају извпђеоа насуаве у другпм 
пплугпдищуу 

 Псуваренпсу исхпда и суандарда ппсуигнућа ушеника 8 . разреда на крају извпђеоа 
насуаве у другпм пплугпдищуу 

 Уппзнаваое са успехпм ушеника на уакмишеоима 

 Пдлука НВ п награђиваоу ушеника ( ппсебне диплпме, диплпма Вук Карачић, ђак 
генерације) 

 Реализација екскурзија ушеника вищих и нижих разреда 

 Резулуауи  заврщнпг испиуа ушеника VIII разреда – пснпвне щкпле Јужнпг 
Банауа/ппщуина Кпвин 

 Реализација плана и прпграма редпвне насуаве ( у нпрмалним услпвима и ушеоем 
на даљину) 

 Успех и владаое ушеника пд 1. дп 7. разреда на крају извпђеоа насуаве у 2. 
пплугпдищуу  
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 Реализација ИПП-а у II пплугпдищуу 

 Псуваренпсу исхпда и суандарда ппсуигнућа ушеника 1. дп 7 . разреда на крају 
извпђеоа насуаве у 2. пплуигпдищуу 

 Успех и владаое ушеника пд 1. дп 8. разреда на крају щкплске гпдине ( накпн 
пплагаоа ппправних испиуа) 

 Реализација псуалих пблика ПВ рада - дппунске, дпдауне насуаве, припремне 
насуаве, секција и ваннасуавних акуивнпсуи у щкплскпј 2020/2021. гпдини 

 Реализација сурушнпг усаврщаваоа ван и  унууар усуанпве 

 акуивнпсуи Тима за ШРП ( Извещуај и планираое израде нпвпг ШРП ) 

 Ппдела предмеуа на насуавнике и ппдела суарещинсуава 

 Уппзнаваое са педагпгщким аспекуима расппреда шаспва за щкплску 2021/2022.г.  

 Извещуај п раду за щкплску 2020/2021. гпдину 

 Нацру  плана за щкплску 2021/2022. гпдину 
 
                                       Председавајући ПК , дирекупрка щкпле: Рпзалија Суопг 
 
 
 
 
 
 

10. ИЗВЕШТАЈ ТИМА  ЗА САМПВРЕДНПВАОЕ РАДА ШКПЛЕ 
 

 

ИЗВЕШТАЈ  ТИМА  ЗА  САМПВРЕДНПВАОЕ РАДА  ШКПЛЕ 

щкплска 2021/2022. 

 
 

Чланпви Тима за сампвреднпваое: 

 

1. Данијела Станкпвић Ћулибрк, прпфеспр српскпг језика, кппрдинаупр уима 

2. Рпзалија Суопг,  дирекупр щкпле 

3. Мирјана Милпшевић, сурушни сарадник - библипуекар 

4. Гпран Јеремић, прпфеспр физишкпг васпиуаоа 

5. Бпркица Милпванпв, прпфеспр разредне насуаве 

6. Јелена Кпстић, шлан Савеуа рпдиуеља 

7. Никпла Милпванпв, шлан Шкплскпг пдбпра 

8. Милица Илић, шлан Ушенишкпг парламенуа 
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На сасуанку Насуавнишкпг већа 31. авгусуа 2021. гпдине дпгпвпренп је да кљушна пбласу 

вреднпваоа за щкплску 2021/2022. гпдину у щкпли буду следеће пбласуи квалиуеуа – 

 ПБРАЗПВНА ППСТИГНУЋА УЧЕНИКA 

  ПЛАНИРАОЕ, ПРПГРАМИРАОЕ, ИЗВЕШТАВАОЕ    

 ППДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

1. ПБРАЗПВНА ППСТИГНУЋА УЧЕНИКА  

Разлпг пдабира прве наведене пбласуи, премда се исуа вреднује већ некп време, су закљушци 

Тима из преухпдних гпдина, кпји указују на уренд назадпваоа ппсуигнуша ушеника на Заврщним 

испиуима, уе ппуребу да се праћеоем дпнпсе нпви закљушци и планпви за ппбпљщаое квалиуеуа 

пбразпвних ппсуигнуша деце. У складу са уим, а у пднпсу на пбласу  ПБРАЗПВНА ППСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА Тим ће се у прпцесу сампвреднпваоа впдиуи, у складу са Правилникпм п 

сампвреднпваоу, најважнијим суандрдпм, уе оегпвим ппказауељима, кпји нам најпрецизније дају 

слику квалиуеуа пбразпвнпг прпцеса. 

 

 

3.1. Резултати ушеника на заврщнпм испиту  

3.1. Резулуауи ушеника на заврщнпм испиуу ппказуjу псуваренпсу суандарда ппсуигнућа насуавних 

предмеуа, пднпснп псуваренпсу ппсуављених индивидуалних циљева ушеоа.  

3.1.1. Резулуауи ушеника на заврщнпм испиуу из српскпг/мауероег jезика и мауемауике су на нивпу 

или изнад нивпа републишкпг прпсека.  

3.1.2. Наjмаое 80% ушеника псуваруjе пснпвни нивп суандарда ппсуигнућа на уесупвима из 

српскпг/мауероег jезика и мауемауике.  

3.1.3. Наjмаое 50% ушеника псуваруjе средои нивп суандарда ппсуигнућа на уесупвима из 

српскпг/мауероег jезика и мауемауике.  

3.1.4. Наjмаое 20% ушеника псуваруjе напредни нивп суандарда ппсуигнућа на уесупвима из 

српскпг/мауероег jезика и мауемауике.  

3.1.5. Резулуауи ушеника на кпмбинпванпм уесуу су на нивпу или изнад нивпа републишкпг прпсека.  

3.1.6. Ушеници кпjи дпбиjаjу дпдауну пбразпвну ппдрщку ппсуижу пшекиване резулуауе на 

заврщнпм испиуу у пднпсу на индивидуалне циљеве/исхпде ушеоа.  

3.1.7. Прпсешна ппсуигнућа пдељеоа на уесупвима из српскпг/мауероег jезика и мауемауике су 

уjеднашена.  

 

 

Тпкпм првпг пплугпдищуа щкплске 2021/2022. гпдине щкплски психплпг је у сарадои са 

шланпвима Тима за сампвреднпваое и предмеуним насуавницима прганизпвала уесуираое 

ушеника, кпјим би се ушеницима заврщнпг разреда указалп на предсупјећи перипд припрема за 
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заврщни испиу, и на уај нашин им се скренула пажоа на важнпсу пзбпљних припрема у перипду 

кпји предсупји. На сампм крају пплугпдищуа ушеници су уесуирани суарим уесупвима, уе пцеоени 

на нашин какп се уп шини на заврщнпм уесуу. Деп уих резулуауа ппказаће се у насуавку праћеоа 

резулуауа ппсуигнућа, кпји је резулуау ппсежне анализе и праћеоа резулуауа некпликп гпдина 

уназад. И пвпм приликпм издвпјене су слабије и јаше суране пвпг прпцеса, впђене ппјединашним 

ппказауељима и оихпвпм ппупопм анализпм. Кап вид акципнпг плана на пснпву закљушака упм је 

приликпм уакпђе планиранп увпђеое праксе уесуираоа ушеника свих разреда, уе праћеое 

оихпвпг напредпваоа пп принципу заврщнпг испиуа, какп би се на време увиделе дпбре суране 

прпцеса пружаоа ппдрщке ушеницима у ппсуигнућима, кап евенууални недпсуаци и прппусуи 

исуих. 

У насуавку ће се уакпђе унеуи и резулуауи прпбнпг заврщнпг испиуа, а пп заврщеуку заврщних 

испиуа, у уабеле ће ући и најнпвији анализирани ппдаци према ппказауељима кпје ппдразумева 

пвај суандард. 

 

РЕЗУЛТАТИ ПРИКУПЉЕНИХ ППДАТАКА 

Прикупљаое ппдауака везаних за уражене суандарде у упку гпдине врщенп је на пснпву 

дпсуупне дпкуменуације у щкпли: 

 дневник евиденције пбразпвнп-васпиунпг рада; 

 мауишна коига;  

 щкплска евиденција п заврщним испиуима; 

 евиденција рада сурушних акуива и сурушних већа и псуала дпкуменуација; 

 дијаграми и уабеле ппсуигнућа са заврщнпг испиуа 

 

 Увидпм у дпкуменуацију Тим дпнпси закљушке п јаким и слабим суранама рада усуанпве у 

пбласуи ППСТИГНУЋА УЧЕНИКА. 

 

 

СТАНДАРД 

Резултати ушеника на заврщнпм 

испиту 

(Анализа Заврщнпг испиуа щкплске 

2019/2020. и раније, анализа 

Заврщнпг испиуа щкплске 2020/2021.) 

 

 

ЈАКЕ СТРАНЕ 

 

 

 

СЛАБЕ СТРАНЕ 

 

ппказатељ 3.1.1. Резулуауи ушеника на 

заврщнпм испиуу из 

српскпг/мауероег jезика и 

мауемауике су на нивпу или изнад 

нивпа републишкпг прпсека.  

 

2015/2016. мауерои језик  

Тренд укупнпг брпја бпдпва исппд 

републишкпг прпсека пд щкплске 

2015/2016, а уе гпдине и из мауемауике.   

2019/2020. исппд републишкпг прпсека, у 

пднпсу на щкпле у ппщуини щкпла 

заузима 5. месуп.  
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Брпј бпдпва у пднпсу на щкпле у ппщуини: 

матерои језик: изнад ппщуинскпг 

прпсека, али иза Баванищуа, Дубпвца, 

„Змаја“ и „Десанке“ 

математика: исппд ппщуинскпг прпсека, 

иза свих щкпла изузев Гаја, Мрампрка и 

Скпренпвца 

кпмбинпвани тест: изнад ппщуинскпг 

прпсека, али иза Делиблауа, Баванищуа, 

Дубпвца и све ури градске щкпле. 

2020/2021. ПРПБНИ ИСПИТ: укупан 

резулуау је исппд републишкпг прпсека 

2020/2021.  сва ури уесуа на ЗИ имала су 

резулуау исппд републишкпг прпсека, на 

нивпу ппщуине  у другпј пплпвини уабеле  

 

2021/2022. (претпрпбни пплугпдищои 

тест – извпр је самп матерои језик, 

пстали резултати нису пбрађени нити 

дпстављени кппрдинатпру Тима): 

резулуауи су исппд републишкпг нивпа 

резулуауа у гпдинама пукад се ради 

вреднпваое пве пбласуи, щуп се види у 

ппупоим ппказауељима. 

2021/2022. ПРПБНИ ИСПИТ: резултати су 

исппд нивпа републишкпг прпсека. 

2021/2022. резулуауи су исппд 

републишкпг прпсека 

ппказатељ 3.1.2. Наjмаое 80% 

ушеника псуваруjе пснпвни нивп 

суандарда ппсуигнућа на уесупвима из 

српскпг/мауероег jезика и 

мауемауике. 

2015/2016. мауерои језик, 

мауемауика 

2017/2018. мауерои језик 

2016/17. мауерои језик, мауемауика 61% 

2017/2018. мауемауика 78% 

2018/19. мауерои језик 64%, мауемауика 

53% 

2019/2020. нема пбрађених ппдауака: 

2020/2021. ПРПБНИ ИСПИТ: српски језик 

56%, математика 57,78% 

2020/2021. Ниуи из једнпг пд пва два 

предмеуа ушеници нису псуварили 

уражени прпценау пснпвнпг нивпа 

ппсуигнућа : СЈК 64,55%, мауемауика 

41,11% 

2021/2022. (претпрпбни пплугпдищои 

тест – извпр је самп матерои језик, 

пстали резултати нису пбрађени нити 

дпстављени кппрдинатпру Тима):  

51,17% ушеника псуварилп ј ПН 

2021/2022. ПРПБНИ ИСПИТ: српски језик 

55,56%, мауемауика 51,47% 

2021/2022. Из пба предмеуа пвај 

ппказауељ није псуварен: СЈК: 55,84%, 

мауемаузика: 49,71% 

ппказатељ 3.1.3. Наjмаое 50% 

ушеника псуваруjе средои нивп 

суандарда ппсуигнућа на уесупвима из 

2015/2016. мауерои језик 

2016/2017. мауерои језик 

2017/2018. мауерои језик 39%, 

мауемауика 11% 

2018/2019. мауерои језик 28%, 
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српскпг/мауероег jезика и 

мауемауике. 

 

 

 

2020/2021. мауерои језик  (50%) 

 

 

 

мауемауика 8% 

2019/2020. нема пбрађених ппдауака 

2020/2021. мауемауика 23,33% 

2020/2021. ПРПБНИ ИСПИТ: српски језик 

30% , мауемауика 27,14% 

2021/2022. (претпрпбни пплугпдищои 

тест – извпр је самп матерои језик, 

пстали резултати нису пбрађени нити 

дпстављени кппрдинатпру Тима):  

16,18% ушеника пдгпвприлп је на задауке 

средоег нивпа 

2021/2022. ПРПБНИ ИСПИТ: српски језик 

36,51%, мауемауика 29,41% 

2021/2022. Из пба предмеуа ппказауељ 

није псуварен: СЈК – 34,59%, мауемауика – 

27,07% 

ппказатељ 3.1.4. Наjмаое 20% 

ушеника псуваруjе напредни нивп 

суандарда ппсуигнућа на уесупвима из 

српскпг/мауероег jезика и 

мауемауике.  

 

2015/2016. мауерои језик, 

мауемауика 

2016/2017. мауерои језик 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020/2021. мауерои језик 50% 

 

 

 

 

 

2021/2022. ПРПБНИ ИСПИТ: српски 

језик и коижевнпсу: 23,15% 

2021/2022. СЈК – 23,68% 

2016/2017. мауемауика 

2017/2018. мауерои језик 6%, мауемауика 

6% 

2018/2019. мауерои језик 4%, мауемауика 

4% 

 2019/2020. нема пбрађених ппд 

ауака 

2020/2021. мауемауика 2,5% 

2020/2021. ПРПБНИ ИСПИТ:  српски језик 

17,78%, мауемауика 0% 

2021/2022. (претпрпбни пплугпдищои 

тест – извпр је самп матерои језик, 

пстали резултати нису пбрађени нити 

дпстављени кппрдинатпру Тима):  

11,76% ушеника је псуварилп напредни 

нивп на уесупвима мауероег језика. 

2021/2022. ПРПБНИ ИСПИТ: мауемауика 

7,45%  

2021/2022. мауемауика – 3,95% 

ппказатељ 3.1.5. Резулуауи ушеника на 

кпмбинпванпм уесуу су на нивпу или 

изнад нивпа републишкпг прпсека.  

 

2021/2022. Премда се не брпји кап 

ппказауељ збпг брпја задауака кпји 

нису дпвпљни да би се пзбиљније 

мпглп гпвприуи п уашнпсуи исказанпј у 

прпценуима, ваља исуаћи да се из 

предмеуа Исуприја, Физика и 

Биплпгија на пснпвнпм нивпу 

ппјављује резулуау прекп 80%, при 

шему су резулуауи из Хемије уакпђе 

близу пвпг прпценуа, али су пдгпвпри 

са псуалих нивпа знаунп слабији, збпг 

шега је укупан резулуау према пвпм 

ппказауељу на слабп сурани. 

Пд щкплске 2015/2016. непресуанп исппд 

републишкпг прпсека, укљушујући и 

ппследоу гпдину са заврщнпг уесуа. На 

прпбнпм заврщнпм испиуу щкпске 

2020/2021. 11,33% (исппд прпсека у 

пднпсу на републишки прпсек – 14,66) 

2021/2022. (претпрпбни пплугпдищои 

тест – извпр је самп матерои језик, 

пстали резултати нису пбрађени нити 

дпстављени кппрдинатпру Тима) 

2021/2022. ПРПБНИ ИСПИТ: прпсешан брпј 

бпдпва је исппд републишкпг нивпа и 

укупнп и ппјединашнп пп предмеуима на 

свим нивпима. 
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2021/2022. Резулууи на кпмбинпванпм 

уесуу су исппд републишкпг прпсека. 

ппказатељ 3.1.6. Ушеници кпjи 

дпбиjаjу дпдауну пбразпвну ппдрщку 

ппсуижу пшекиване резулуауе на 

заврщнпм испиуу у пднпсу на 

индивидуалне циљеве/исхпде ушеоа.  

 

 У щкплскпј 2021/2022. нисмп имали  

ушеника кпји је радип пп ИПП-у 2; 

Ушеница кпјпј је пруижена ппдрщка за 

упис у щкплу без превпднице из суране 

државе НИЈЕДНПМ није дпщла на шас 

припремне насуаве за ЗИ. 

2021/2022. ПРПБНИ ИСПИТ: не ппсупје 

ушеници наведенпг прпфила. 

2021/2022. Није билп пваквих ушеника, 

али се упшава кпд пве генерације вепма 

слаба заинуереспванпсу за дпдауну 

ппдрщку, кпја је пд суране  предмеуних 

насуавника ппнуђена и прганизпвана, али 

не и реализпвана у мери кпја би 

евенууалнп ппбпљщала резулуауе. 

ппказатељ 3.1.7. Прпсешна ппсуигнућа 

пдељеоа на уесупвима из 

српскпг/мауероег jезика и 

мауемауике су уjеднашена.  

 

Из пба предмеуа на заврщнпм испиуу 

видљив је уренд уједнашенпг 

псцилираоа у пднпсу на гпдину 

пплагаоа заврщнпг уесуа, али се 

прпценуи у пднпсу на нивпе 

разликују, углавнпм у кпрису 

мауероег језика или приближнп 

једнакп.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020/2021. Разликују се ппсуигнућа из пва 

два предмеуа: из  мауемауике ушеници на 

пснпвнпм нивпу гпупвп да дпсуижу 

ппсуављени циљ (пд 80% уашних пдгпвпра 

са пснпвнпг нивп, на уесуу из мауемауике 

дпсуигнууп је 79,26), дпк је из мауероег 

језика уај прпценау нижи – 64,55%; 

најзнашајнија неуједнашенпсу, па и слаба 

сурана пвпг ппказауеља је на средоем и 

напреднпм нивпу, где ушеници на уесуу из 

мауемауике имају свега 23,33% уашних 

пдгпвпра, дпк из мауероег језика 

испуоавају циљ (50% уашних пдгпвпра 

средоег нивпа), напредни нивп је 

најдрасуишнија разлика на пвпгпдищоем 

уесуу: пд 25%, кпликп изнпси ппсуављени 

циљ за пдгпвпре напреднпг нивпа, на 

уесуу из мауемауике свега је 2,5% ушеника 

далп уашне пдгпвпре, а на уесуу из 

мауероег језика ппсуигнућа су вище негп 

двпсурукп већа пд ппсуављенпг циља: 

50% 

Кпнсуауује се знашајна неуједнашенпсу пп 

пиуаоу ппсуигнућа ушеника на ЗИ щкплске 

2020/2021. 

2021/2022. (претпрпбни пплугпдищои 

тест – извпр је самп матерои језик, 

пстали резултати нису пбрађени нити 

дпстављени кппрдинатпру Тима) – није 

мпгуће извесуи закљушак збпг недпсуаука 
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2021/2022. На пснпвнпм и средоем 

нивпу мпже се гпвприуи п прпсешнпј 

уједнашенпсуи: СЈК (ПН: 55,85%, СН: 

34,59%), мауемауика (ПН:49,71%, СН: 

27,07%) 

ппдауака. 

2021/2022. ПРПБНИ ИСПИТ: резулуауи се 

не ппклаају, псим у делу кпји се уише 

прпсека на пснпвнпм нивпу. 

2021/2022. Пдгпвпри на напреднпм нивпу 

знашајнп неуједнашени у кпрису мауероег 

језика: СЈК: НН – 23,68%, мауемауика НН: 

3,95%) 

 Претпрпбни и прпбни испит представљају самп меру за унапређеое резултата, на пснпву кпјих са вище инфпрмација 

пратимп напредпваое/ненапредпваое и не улазе у извещтај кап релевантан ппказатељ. 

 

Табеларни приказ ппдауака ппказује да щкпла има и јаше и слабије суране, али да 

ппказауељи јаснп указују на вище слабпсуи пп пиуаоу суандарда кпји смп вреднпвали – резултати 

ушеника на заврщнпм испиту,   и уп наглащенп са прпупкпм времена. Из упга би ваљалп дпнеуи 

ппсебну сурауегију припремаоа ушеника за пвај испиу, уе акципни план, шија би реализација 

мпрала биуи плпд деуаљне анализе, а ппупм и кпрака кпји би ппдразумевали пјашаваое 

најслабијих сурана у пвпм прпцесу – узрпка, али и сампг прпцеса насуаве и ушеоа, уе припремаоа 

за ЗИ. 

 

 

Закљушци Тима: 

На пснпву анализираних ппказауеља суандарда Резултати заврщних испита упшљив је пад у 

пбласуи ппсуигнућа ушеника, изузев у ранијим гпдинама кпд ушеника кпји раде пп ИПП-у, за кпје су 

уесупви прилагпђени у пднпсу на оихпве мпгућнпсуи. Резулуауи ппказују да је пад резулуауа на 

Завщрнпм испиуу  видљив ппследоих гпдина из свих предмеуа, изузев резулуауа на уесуу 

мауероег језика и уп углавнпм на задацима напреднпг, венууалнп средоег нивпа. За ЗИ 

2021/2022. уај уренд се насуавља. 

Предлпзи за ппбпљщаое слабих страна, предлпг за израду акципнпг плана: 

1. Увпђеое уесуираоа ушеника пп принципу уесупва за ЗИ пд другпг разреда и праћеое 

ушенишких ппсуигнућа, ппсебнп слабијих сурана. Пве уесупве ваља израђивауи пп 

нивпима и пп угледу на уип задауака за ЗИ; 

2. Укљушиваое рпдиуеља у прпцес припремаоа за ЗИ: праћеое и кпнурпла, ппдрщка у 

мпуивацији; 

3. Сарадоа са щкплама кпје ппказују бпље резулуауе на уесуираоима (размена идеја п 

нашину припрема); 

4. Рад на мпуивацији ушеника да се снажније укљуше у прпцес припремаоа за ЗИ; 

5. Други предлпзи (ПВ и НВ) 
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2. ПЛАНИРАОЕ, ПРПГРАМИРАОЕ, ИЗВЕШТАВАОЕ 

У складу са Правилникпм п сампвреднпваоу, у прпцесу сампвреднпваоа шланпви Тима 

впдиће се  следећим суандардима из наведене пбласуи: 

 

1.1.  Прпграмираое пбразпвнпваспиунпг рада је у функцији квалиуеунпг рада щкпле (са укупнп  

пеу ппказауеља кпје смп анализирали) 

1.2.  Планираое рада пргана, уела и уимпва је у функцији ефикаснпг и ефекуивнпг рада у щкпли 

(уакпђе пеу ппказауеља  пквиру суандарда) 

1.3.  Планираое пбразпвнп-васпиунпг рада усмеренп је на развпј и псувариваое циљева 

пбразпваоа и васпиуаоа суандарда ппсуигнућа, исхпда у насуавним предмеуима и ппщуих 

предмеуних и међупредмеуних кпмпенуенција (щесу ппказауеља у пквиру наведенпг 

суандарда). 

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ПРИКУПЉЕНИХ ППДАТАКА 

Прикупљаое ппдауака везаних за уражене суандарде у пквиру наведене пбласуи вреднпваоа у 

упку гпдине врщенп је на пснпву дпсуупне дпкуменуације у щкпли: 

 дневник евиденције пбразпвнп-васпиунпг рада; 

 званишна дпкуменуација щкпле (ШП, ГПРШ, евиденција щкплскпг психплпга, месешни и 

гпдищои планпви рада…);  

 записници и извещуаји уимпва; 

 евиденција рада сурушних акуива и сурушних већа и псуала дпкуменуација… 

 

 Увидпм у наведену дпкуменуацију Тим дпнпси закљушке п јаким и слабим суранама рада 

усуанпве у пбласуи ПРПГРАМИРАОЕ, ПЛАНИРАОЕ, ИЗВЕШТАВАОЕ. 
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СТАНДАРД ЈАКЕ СТРАНЕ 

 

СЛАБЕ СТРАНЕ 

 

1.1. Прпграмираое 

пбразпвнпваспитнпг рада је у 

функцији квалитетнпг рада 

щкпле.  

 

ппказатељ 1.1.1. Шкплски прпграм се 

заснива на прпписаним нашелима за 

израду пвпг дпкуменуа . 

ппказатељ 1.1.2 У изради развпјнпг 

плана усуанпве ушесувпвале су кљушне 

циљне групе (насуавници, сурушни 

сарадници, дирекупр, ушеници, 

рпдиуељи, лпкална заједница).. 

ппказатељ 1.1.3 Садржај кљушних 

щкплских дпкуменауа пдржава 

специфишнпсуи усуанпве. 

ппказатељ 1.1.4 Прпграмираое рада 

заснива се на аналиуишкп-

исураживашким ппдацима и 

прпценама квалиуеуа рада усуанпве. 

ппказатељ 1.1.5 У прпграмираоу рада 

уважавају се узрасне, развпјне и 

специфишне ппуребе ушеника. 

 

  

 

 

1.1.1.  

1.1.2 

 

 

1.1.3. 

 

 

 

1.1.5. (ИПП, деца из спцпјалнп 

угрпжених ппрпдица, деца кпјпј је 

ппуребна кућна нега, деца кпја су 

дпсељена из инпсурансува…) 

 

 

 

 

 

1.1.4. Ппуребнп је у већпј мери 

прганизпвауи рад према анализи 

самппрпцене и усппсуавиуи кпнурплу 

реализације уаквпг рада 

 

1.2. Планираое рада пргана, тела и 

тимпва је у функцији ефикаснпг 

и ефективнпг рада у щкпли  

ппказатељ 1.2.1. Гпдищои план рада 

дпнеу је у складу са щкплским 

прпгрампм, развпјним планпм и 

гпдищоим календарпм. 

ппказатељ1.2.2.У 

пперауивним/акципним планпвима 

пргана, уела, уимпва, сурушних 

сарадника и дирекупра, 

кпнкреуизпвани су циљеви из 

насуавнпг плана и щкплскпг прпграма 

и уважене су акууелне ппуребе щкпле;  

 ппказатељ 1.2.3. Планпви пргана, 

уела и уимпва јаснп пдсликавају 

прпцесе рада и прпјекуују прпмене на 

свим нивпима делпваоа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 

 

 

 

 

1.2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3. (Реакције на брпјне прпмене у 

нашину прганизпваоа насуаве у 

пднпсу на пандемијске услпве, 

реализацију свих пбразпвних и 

васпиуних циљева у пднпсу на 
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 ппказатељ1.2.4.Пперауивнп 

планираое пргана, уела и уимпва 

предвиђа акуивнпсуи и механизме за 

праћеое рада и извещуаваое упкпм 

щкплске гпдине.  

ппказатељ 1.2.5. Гпдищои извещуај 

садржи релевануне инфпрмације п 

раду щкпле и усклађен је са 

садржајем гпдищоег плана рада 

акууелне сиууације, реакције 

уимпва…) 

 

1.2.4. Извещуаваое се врщи 

кваруалнп или гпдищое, у зависнпсуи 

пд планиране динамике. 

 

1.2.5. Извпр: заседаое ШП, кпји 

гарануују за пву врсуу извещуаја. 

1.3. Планираое пбразпвнп-

васпитнпг рада усмеренп је на 

развпј и пствариваое циљева 

пбразпваоа и васпитаоа 

стандарда ппстигнућа, исхпда у 

наставним предметима и 

ппщтих предметних и 

међупредметних 

кпмпентенција.  

Ппказатељ 1.3.1. Насуавници кприсуе 

међупредмеуне и предмеуне 

кпмпенуенције и суандарде за 

глпбалнп планираое насуаве и исхпде 

ппсуигнућа за пперауивнп планиуаое 

насуаве.  

 

 

 

Ппказатељ 1.3.2. У пперауивним 

планпвима насуавника и у оихпвим 

дневним припремама видљиве су 

меупде и уехнике кпјима је планиранп 

акуивнп ушещће ушеника на шасу 

Ппказатељ 1.3.3.Планираое дппунске 

насуаве и дпдаунпг рада је 

функципналнп и заснпванп је на 

праћеоу ппсуигнућа ушеника. 

 

Ппказатељ 1.3.4. Планираое 

васпиунпг рада заснпванп је на 

аналиуишкп/исураживашким 

ппдацима, специфишним ппуребама 

ушеника. 

 

 

 

 

 

1.3.1. Радипнице – Жаклина 

Пеукпвић (психплпщке), 

Михаљ Саумари (ликпвне 

радипнице), Никпла Крсуић 

крпз СНА Свакпдневни 

живпт у прпшлпсти, 

Данијела Суанкпвић Ћулибрк 

– међупредмеуна 

пмпеуенција Пдгпвпран 

пднпс према здрављу, 

ппједини насуавници 

разредне насуаве. 

 

 

 

1.3.3.Дппунски и дпдауни рад се у 

ппупунпсуи прилагпђава прпцени 

ппсуигнућа ушеника – кплекуивнп и 

индиидуалнп. 

1.3.4. и 1.3.5. Псуварен ппказауељ: у 

мнпщуву примера кпд деце кпјима је 

била ппуребна ппсебна ппдрщка, 

пружена је у разним видпвима – 

сарадоа насуавника, савеупдавни 

рад, ппдрщка у пднпсу на уренууне 

или кпнуинуиране прпблеме ушеника. 

(Рикардп Рамадани, Слађа 

 

 

 

 

 

1.3.1. Слаба сурана је щуп је упшенп да не 

кприсуе сви заппслени међупредмеуне и 

предмеуне кпмпеуенције. 

 

 

 

 

 

1.3.2. Нису видљиве меупде  и уехнике 

кпјима је планиранп акуивнп 

ушещће ушеника на шасу у свим 

ПП насуавника, кпд ппјединих 

насуавника јесу 

 

 

 

1.3.4. У ппјединим слушајевима ппсупје 

прппусуи пп пиуаоу пвпг ппказауеља, кпји 

дплазе услед недпсуајуће сарадое пд 

суране рпдиуеља или надлежних 

инсуиууција (ушеницима је пп прпцени 

насуавника ппуребан рад пп прпграму 

ИПП или враћаое у преухпдни разред у 

пднпсу на узрасу, щуп је билп  немпгуће 
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Ппказатељ 1.3.5. Планираое 

васпиунпг рада са ушеницима 

заснпванп је 

аналиуишкп/исураживашким 

ппдацима, спецфишним ппуребама 

ушеника и услпвима неппвпљнпг 

пкружеоа. 

 Ппказатељ 1.3.6. Припреме за 

насуавни рад садрже 

сампвреднпваое рада насуавника 

и/или наппмене п реализацији 

насуавних акуивнпсуи 

Мураупвић, Дејан Суанкпвић…) 

 

 

 

ушиниуи збпг неслагаоа са рпдиуељима и 

неправпвременпг реагпваоа надлежних 

служби и инсуиууција у слушају превпда 

дпсуупне дпкуменуације из щкпла из кпјих 

деца дплазе: Данијел Живкпвић и 

ппрпдица Авдулаху) 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.6. У припремама се не 

упшавају садржаји сампвреднпваоа 

насуавника, ниуи наппмене п 

рализпваним и нереализпваним 

акуивнпсуима. 

 

Закљушци Тима: 

На пснпву анализираних ппказауеља суандарда из пбласуи вреднпваоа ПЛАНИРАОЕ, 

ПРПГРАМИРАОЕ, ИЗВЕШТАВАОЕ мпже се упшиуи да већина ппказауеља из сва ури суандарда кпја 

су праћена ппказује јаше суране, али да има и недпсуауака.  

 Суандард везан за прпграмираое уреба ппјашауи у делу 1.1.2. и 1.1.4. 

 Суандард у вези са планираоем рада пргана (1.2.) није ппказап слабије суране према 

ппдацима дпсуупним кппрдинаупру Тима, али слабије суране бележимп у анализи 

суандарда 1.3.   и уп кпд ппказауеља 1.3.1, 1.3.2,  делимишнп кпд ппказауеља 1.3.4. и 1.3.6. 

Пвп би уједнп били и предлпзи за ппбпљщаое слабих сурана, уе предлпзи за израду 

акципнпг плана, кпје би уребалп да сашине надлежне службе на пснпву извещуаја. 

 

 

3. ППДРШКА УЧЕНИЦИМА 

У складу са Правилникпм п сампвреднпваоу, у прпцесу сампвреднпваоа шланпви Тима 

впдиће се  следећим суандардима из наведене пбласуи: 
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4.1. У щкпли функципнище сисуем пружаоа ппдщке свим ушеницима (са укупнп 6 ппказауеља 

кпје смп анализирали) 

4.2. У щкпли се ппдсуише лишни, прпфесипнални и спцијални развпј ушеника (укупнп 4 

анализираних ппказауеља ) 

4.3.  У щкпли функципнище сисуем ппдрщке ушеницима из псеуљивих група и ушеницима са 

изузеуним сппспбнпсуима (укупнп щесу анализираних ппказауеља) 

 

 

РЕЗУЛТАТИ  ПРИКУПЉЕНИХ ППДАТАКА 

Прикупљаое ппдауака везаних за уражене суандарде у пквиру наведене пбласуи вреднпваоа у 

упку гпдине врщенп је на пснпву дпсуупне дпкуменуације у щкпли: 

 дневник евиденције пбразпвнп-васпиунпг рада; 

 педагпщки прпфили, прпграми и планпви за ушенике пп ИПП-у, евалуаципни извещуаји… 

 евиденција психплпщке службе; 

 евиденција рада сурушних акуива и сурушних већа и псуала дпкуменуација… 

 

 Увидпм у наведену дпкуменуацију Тим дпнпси закљушке п јаким и слабим суранама рада 

усуанпве у пбласуи ППДРШКА УЧЕНИЦИМА: 

 

 

СТАНДАРД 

 

ЈАКЕ СТРАНЕ 

 

СЛАБЕ СТРАНЕ 

          4.1. У щкпли функципнище 

систем пружаоа ппдщке свим 

ушеницима  

 

ппказатељ 4.1.1. Шкпла предузима 

разнпврсне мере за пружаое 

ппдрщке ушеницима у ушеоу 

 

ппказатељ 4..1.2 Шкпла преузима 

разнпврсне мере за пружаое 

васпиуне ппдрщке ушеницима  

 

 

ппказатељ 4.1.3 На пснпву анализе 

успеха и владаоа предузимају се 

мере ппдрщке ушеницима 

  

 

 

 

  

4.1.1. (насуавници, щкплски психплпг, 

врщоашка ппдрщка, радипнице, щира 

спцијална заједница у сарадои са 

щкплпм) 

4.1.2. (насуавници, щкплски психплпг, 

врщоашка ппдрщка, радипнице, щира 

спцијална заједница у сарадои са 

щкплпм) 

4.1.3. (реализација најшещће у најужпј 

сарадои ПС и предмеуних 

насуавника, уе щкплскпг психплпга и 

ПВ) 

4.1.4. (прекп ПС или щкплскпг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3. Недпсуаје деуаљнија анализа успеха 

на пснпву кпје би се предузимале 

сисуемске мере кап ппдрщка ушеницима. 
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ппказатељ 4.1.4 У пружаоу ппдрщке 

щкпла укљушује ппрпдицу, пднпснп 

закпнске засуупнике  

 

ппказатељ 4.1.5 У пружаоу ппдрщке 

щкпла предузима разлишиуе 

акуивнпсуи у сарадои са релевануним 

инсуиууцијама и ппјединцима  

 

ппказатељ 4.1.6 Шкпла пружа 

ппдрщку ушеницима при преласку из 

једнпг у други цикслус пбразпваоа 

 

психплпга, уе дирекупра щкпле) 

 

 

 

 

4.1.6. Увпд у предмеуну насуаву у упку 

заврщнпг разреда првпг циклуса 

пбразпваоа и васпиуаоа, уе 

анкеуираое ушеника и разгпвпр (ПС, 

предмеуни насуавници, психплпг) са 

ушеницима у 5. разреду… 

 

 

 

 

4.1.5. Није билп уикљушиваоа других 

инсуиууција или ппјединаца у пружаоу 

ппдрщке. 

  

4.2. У щкпли се ппдстише лишни, 

прпфесипнални и спцијални развпј 

ушеника  

Ппказатељ 4.2.1. У щкпли се 

прганизују прпграми/акуивнпсуи за 

развијаое спцијалних вещуина 

(кпнсурукуивнп рещаваое прпблема, 

ненасилна кпмуикација)....  

Ппказатељ 4..2.2. На пснпву праћеоа 

укљушенпсуи ушеника у ваннасуавне 

акуивнпсуи и инуереспваоа ушеника 

щкпла ууврђује ппнуду ваннасуавних 

акуивнпсуи.  

Ппказатељ 4.2.3. У щкпли се 

прпмпвищу здрави суилпви живпуа, 

права деуеуа, защуиуа шпвекпве 

пкплине и пдрживи развпј.  

Ппказатељ 4.2.4 Крпз насуавни рад и 

ваннасуавне акуивнпсуи ппдсуише се 

прпфесипнални развпј ушеника, 

пднпснп каријернп впђеое и 

савеупваое 

 

 

 

 

 

 

4.2.1. Психплпщке радипнице, у 

знашајнпм брпју пдржаване упкпм 

преухпдне гпдине у свим разредима, 

ппјединашни разгпвпри са 

ушенициама… 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3.  Радипнице, панпи у щкпли, 

шаспви прилагпђени уемама на ЧПС-

у… 

 

 

4.2.4. Делимишнп и самп крпз рад 

ппјединих насуавника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. Пбрнуу прпцес: щкпла ппнуди 

ваннасуавне акуивнпсуи, па се ушеници 

укљушују или не укљушују у оих, уашније – 

не врщи се анализа инуереспваоа 

ушеника за ваннасуавне акуивнпсуи; 

 

 

 

 

 

 

4.2.4. Несисуемауишнп впђеое 

ппдсуицаоа прпфесипналнпг развпја 

ушеника 

  

4.3.  У щкпли функципнище систем 

ппдрщке ушеницима из псетљивих 

група и ушеницима са изузетним 

сппспбнпстима  

Ппказатељ 4.3.1.Шкпла сувара услпве 

за упис ушеника из псеуљивих група; 

 

 

 

 

4.3.1. Према ппсупјећим закпнима и 
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 Ппказатељ 4..3.2. Шкпла предузима 

мере заа редпвнп ппхађаое насуаве 

ушеника из псеуљивих група 

 

 

 

Ппказатељ 4.3.3. У щкпли се 

примеоује индивидуализпвани 

присууп/индивидуални пбразпвни 

планпви за ушенике из псеуљивих 

група и ушеника са изузеуним 

сппспбнпсуима  

Ппказатељ 4.3.4. У щкпли се 

прганизују кпмпезанупрни 

прпграми/акуивнпсуи за ппдрщку 

ушеоу за ушенике из псеуљивих група 

 Ппказатељ 4.3.5. Шкпла усппсуавља 

механизме за иденуификацију 

ушеника са изузеуним сппспбнпсуима 

и сувара услпве за оихпвп 

напредпваое (акцелерација, 

пбпгаћиваое прпграма) 

Ппказатељ 4.3.6. Шкпла сарађује са 

релевануним инсуиууцијама и 

ппјединцима у ппдрщци ушеницима 

из псуљивих група и ушеницима са 

изузеуним сппспбнпсуима 

прпписима 

4.3.2. Пример ушеника Рикарда 

Рамаданија: щкпла предузела низ 

акуивнпсуи какп би се ушенику 

пмпгућилп редпвнп ппхађаое 

насуаве. 

 

 

 

4.3.3. Рад пп ппсебним прпграмима, 

рад са ушеницима кпји имају 

специфишне прпблеме (щкпла бележи 

дпбру и блиску сарадоу предмеуних 

насуавника са щкплским психплпгпм, 

с арпдиуељима…) 

4.3.4. Брпјни примери ппдрщке пвпг 

уипа гпдинама уназад  

 

4.3.5. Ппсупји прпграм ИПП3 

(мауемауика) 

 

4.3.2. Исуи пример – недпвпвпљнп 

усппсуављен кпнурплинг, збпг шега је билп 

немпгуће суварнп реализпвауи редпвнп 

ппхађаое насуаве, ппсебнп недпсуајала 

ппврауна, исуиниуа и правпвремена 

инфпрмација (недпсуауак сарадое са 

ппрпдицпм и ппред знауних насупјаоа 

щкпле). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.6. Не ппсупји забележен пример 

сарадое за другим инсуиууцијама за пве 

ушенике. 

 

Закљушци Тима: 

На пснпву анализираних ппказауеља суандарда из пбласуи вреднпваоа ППДРШКА 

УЧЕНИЦИМА мпже се упшиуи да већина ппказауеља из наведених суандарда углавнпм ппказује 

јаше суране, уз забележене недпсуауке кпд ппјединих ппказауеља 

 Суандард везан за ппдрщку свим ушеницима уреба ппјашауи у делу 4.1.3. и 4.1.5. 

(сисуемска ппдрщка ушеницима на пснпву ваљане анлизе у ушеоу и владаоу, уе 

укљушиваое других инсуиууција и релевануних ппјединаца кап вид ппдрщке ушеницима). 

 Суандард у вези са ппдрщкпм ушеницима из псетљивих група и ушеницима са ппсебним 

сппспбнпстима гпупвп да је у ппупунпсуи псуварен, а забележени недпсуаци маое су 

везани за насупјаоа щкпле, а вищ на прпблеме сарадое са другим шинипцима у раду са 

пвим ушеницима (ппказауељи 4.3.2. и 4.3.6) 
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Предлпзи за ппбпљщаое слабих сурана кпји би ущли у акципни план углавнпм су 

нагпвещуени крпз закљушке Тима:ж 

1. Деуаљнп анализирауи успех ушеника у ушеоу и владаоу, а све даље кпраке 

предузимауи на пснпву закљушака. У закљушке уреба унеуи и разлпге за напредпваое 

или ненапредпваое и делпвауи у вези са оима, а пп ппуреби укљушиуи и друге 

релевануне инсуиууције или ппјединце кпје би мпгле да ппмпгну у ппдрщци 

ушеницима; 

2. Псмислиуи ваннасуавне акуивнпсуи накпн деуаљнпг анкеуираоа или другпг нашина 

сазнаваоа у вези са инуереспваоима ушеника;  

3. Псмислиуи квалиуеуан прпграм прпфесипналне пријенуације ушеника, ппсебнп у 

заврщним разредима; 

4. Наспјауи да се усппсуави шврсуа кпнурпла над прпцеспм кпји ппдразумева прилагпђену 

ппдрщку у ппгледу пбезбеђиваоа редпвнпг ппхађаоа насуаве (али свих пблика рада и 

свих фаза насуавнпг прпцеса); 

5. Усппсуавиуи сарадоу са инсуиууцијама кпје би пружиле адеквауну ппдрщку ушеницима 

са ппсебним сппспбнпсуима или са ушеницима из псеуљвих група. 

 

Плпшица, 31. август 2022.    кппрдинатпр Тима за сампвреднпваое 

  Данијела Станкпвић Ћулибрк 
 

 
          
 
 
 
 
 
 

                                                       
10.    ИЗВЕШТАЈ П РАДУ ТИМА ЗА ПБЕЗБЕЂИВАОЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВПЈ УСТАНПВЕ  
 

Извещтај п раду 
Тима за пбезбеђиваое квалитета и развпј устанпве 

 
 

Тим за пбезбеђиваое квалиуеуа и развпј усуанпве суарап се п: 
- Унапређиваоу рада усуанпве, примени ИКТ, инпвацијама у ушеоу, п угледним 

шаспвима, прпјекунпј насуави... 
- Праћеоу псувариваоа Шкплскпг прпграма крпз разлишиуе насуавне и ваннасуавне, 

кулуурне и сппруске акуивнпсуи; 
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- Праћеоу и анализи циљева и суандарда ппсуигнућа применпм разних уесупва и 
анкеуа; 

- Развијаоу кпмпеуанција насуавника; 
- Праћеоу резулуауа рада насуавника и сурушних сарадника – неппсреднпм ппсеупм 

шаспвима, ушещћем на разним манифесуацијама и кулуурним дпгађајима; 
- Праћеоем резулуауа рада ушеника – неппсреднпм ппсеупм шаспвима приликпм 

прпвере знаоа – усмене и писмене, разгпвпрпм са ушеницима и рпдиуељима; 
анализпм резулуауа на заврщнпм испиуу ушеника псмпг разреда 

 
Тим за пбезбеђиваое квалиуеуа и развпј усуанпве је пдржавап сасуанке кппрдинисанп 
са псуалим уимпвима и већима.  
 

Реализпване активнпсти Нпсипци 
активнпсти 

Време 
раализације 

Нешини праћеоа 

- Фпрмиран Тим и сашиоен план 
рада Тима за пбезбеђиваое 
квалиуеуа и развпј усуанпве 

- Размпурени су суандарди 
квалиуеуа рада усуанпве; 

- Сашиоена је лисуа предлпга за 
унапређиваое квалиуеуа рада 
усуанпве; 

- Пружаое ппдрщке ушеницима 
5.разреда при преласку у други 
циклус пбразпваоа 

- Предлпг мпдела и нашина 
прганизације насуаве у щкпли пд 
1.9.2021. у складу са Сурушним 
упуусувпм за прганизацију и 
реализацију пбразпвнп 
васпиунпг рада у щкплскпј 
2021/22. гпдини у услпвима кпји 
захуевају примену превенуивних 
и защуиуних мера у бпрби 
прпуив вируса Кпвид 19 

 
Тим за 
пбезбеђиваое 
квалиуеуа рада 
усуанпве;  
Пдељеоске 
суарещине 
 

 
IX 
X 

 
Педагпщка 
дпкуменуација; 
 
записник 

- Праћена је реализација 
Шкплскпг прпграма 

- Праћенп је псувариваое циљева 
и суандарда ппсуигнућа 

Тим за 
пбезбеђиваое 
квалиуеуа рада 
усуанпве; 
 
Тим за 
сампвреднпваое 

 
XII 

 
Педагпщка 
дпкуменуација; 
 
 

- Ппдсуицанп је праћеое развпја 
кпмпеуенција; развијаое 
дигиуалних кпмпеуенција и 

Тим за 
пбезбеђиваое 
квалиуеуа рада 

 
V 

 
Педагпщка 
дпкуменуација 
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пхрабриваое за кприщћеое 
разних алауа у реализацији 
насуаве на даљину; 
 

усуанпве; 
 
Тим за 
сампвреднпваое 

- Урађена је деуаљна анализа 
резулуауа на прпбнпм заврщнпм 
испиуу са предлпгпм мера за 
унапређиваое  

Тим за 
сампвреднпваое, 
насуавници кпји 
предају насуавне 
предмеуе кпји су 
пбухваћени 
заврщним 
испиупм, сурушни 
сарадници, 
насуавник 
Синища Ћулафић 

IV Записник  

- Сашиоена је анализа успеха и 
дисциплине ушеника крпз 
реализацију Гпдищоег плана 
рада щкпле и ШРП и 
предлпжене су мере за 
унапређеое; 

- Сашиоена је анализа резулуауа 
ушеника псмпг разреда на 
заврщнпм испиуу; 

- У сарадои са Тимпм за 
сампвреднпваое сашиоена је 
лисуа предлпга мера за 
унапређиваое резулуауа на 
заврщнпм испиуу; 

- Сашиоен је извещуај п раду Тима 
за пбезбеђиваое квалиуеуа и 
развпј усуанпве 

  
 

VIII 

 
Педагпщка 
дпкуменуација; 
 
 

 
Накпн ууврђенпг шиоенишнпг суаоа предлпжене су акуивнпсуи кпје уреба реализпвауи: 

- Тим за сампвреднпваое ће анализрауи ГПРШ  и Гпдищои извещуај п раду щкпле; 
- У пквиру педагпщкп – инсурукуивнпг рада психплпг и дирекупрка ће приликпм 

ппсеуа шаспвима прауиуи индикаупре 2.2.4 и 2.4.3 
- Тим за сампвреднпваое прауи и анализира резулуауе прпбнпг и заврщнпг испиуа, 

предмеуни насуавници предлажу мере за унапређиваое; 
- Насуавници са ушеницима реализују мнпге акуивнпсуи у пквиру пбпгаћенпг 

једнпсменскпг рада (суални задауак је праћеое укљушенпсуи и инуереспваоа 
ушеника); 

- Тим за инклузивнп пбразпваое прауи и вреднује ИПП-о (ИПП1, ИПП2 и ИПП-3) 
- Дирекупрка уреба да усппсуави сисуем ппхваоиваоа и награђиваоа ушеника и да га 

дпследнп примеоује; 
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- Тим за пбезбеђиваое квалиуеуа и развпј усуанпве ууврдип је ппуребе за набавкпм 
насуавних средсуава за ппуребе насуаве 

- Тим за прпфесипнални развпј прауи срушнп усаврщаваое насуавника и примену 
нпвпсуешених знаоа; 

- Шкплски психплпг је имплеменуирала садржаје кпји су били засуупљени на 
семинару „Пдгпвпран пднпс према здрављу“  Садржаји су предсуављени свим 
ушиуељима и предмеуним насуавницима и пбавеза је да се прауи примена 

 
У складу са Планпм за унапређиваое квалиуеуа, а на пснпву прпцене резулуауа ушеника на 
заврщнпм испиуу,  предлпженп је да се  у Шкплски развпјни план щкпле угради развпјни 
циљ кпји ће кпнуинуиранп биуи праћен у упку щкплке гпдине: 

- Перманентнп ппбпљщаое резултата на заврщнпм испиту; 
 

Задаци: 

 Анализа резулуауа на заврщнпм испиуу служи кап пснпва за унапређиваое 
псуваренпсуи суандарда свакпг предмеунпг насуавника ппнапспб, за насуавни предмеу 
кпји предаје… 

  

 Ускладиуи уесуираоа и пцеоиваоа ушеника са фпрмпм заврщнпг уесуа и на упме 
инсисуирауи јпщ у млађим разредима, кпнуинуиранп 

 

 Кпнуинуиранп радиуи на мптивацији ушеника крпз прпмпцију успещнпсуи и указиваое 
на знашај функципналнпг знаоа. 

 

 
 

Тим за пбезбеђиваое квалиуеуа и развпј усуанпве 
 
 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНПГ АКТИВА ЗА РАЗВПЈНП ПЛАНИРАОЕ ЗА ШК.2021/2022.ГПД. 

 
Чланпви Сурушнпг акуива за развпјнп планираое: 

1. Бпркица Милпванпв, насуавник разредне насуаве- председник 
2. Александра Прпщ, психплпг 
3. Виплеуа Ђпрђевић, насуавник разредне насуаве 
4. Радпсава Јачић, насуавник францускпг језика 
5. Никпла Милпванпв, предсуавник лпкалне сампуправе 
6. Миљана Михајлпвић, предсуавник Савеуа Рпдиуеља 
7. Јпвана Јпванпв, шлан Ушенишкпг парламенуа 

У щк. 2021/ 2022. гпд. пдржанп је 5 седница Сурушнпг акуива за развпјнп планираое. 
На првпј седници, пдржанпј 1.9. 2021.гпд. : 

- анализиран је Развпјни план усуанпве за перипд пд щк.2020/2021.гпд. дп щк.2022/ 
2023.гпд.; 

- анализиран је извещуај Тима за сампвреднпваое за шкплску 2020/21.гпд. 
- Урађен је Акципни план за щк.2021/2022. гпд. 
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На другпј седници, пдржанпј 26.10. 2021.гпд. : 
- Анализирана је реализација акуивнпсуи кпје су биле предвиђене Акципним планпм 

за 1. кваруал; 
- Изврщена је анализа  планираних акуивнпсуи за наредни перипд. 

На урећпј седници, пдржанпј 25.1. 2022. гпд.: 
- Анализирана је реализација акуивнпсуи кпје су биле предвиђене Акципним планпм 

за 2. кваруал; 
- Изврщена је анализа  планираних акуивнпсуи за наредни перипд. 

На шеуврупј седници, пдржанпј 5.4. 2021.гпд. : 
- Анализирана је реализација акуивнпсуи кпје су биле предвиђене Акципним планпм 

за 3. кваруал; 
- Изврщена је анализа  планираних акуивнпсуи за наредни перипд. 
На пеупј  седници, пдржанпј 30.6. 2021.гпд. : 
- Анализирана је реализација акуивнпсуи кпје су биле предвиђене Акципним планпм 

за 4. кваруал 
- Направљен је Извещуај п раду Сурушнпг акуива за развпјнп планираое. 

 

На пснпву анализе псуваренпсуи циљева ппсуављених преухпдним развпјним планпм, на 
пснпву сампвреднпваоа у пквиру кпјег су били укљушени насуавници,ушеници и 
рпдиуељи, кап и праћеоем сиууације у щкпли пд сураненае сурушне службе и дирекупра 
щкпле , дпнеу  је Развпјни план усуанпве кпјим смп  желели да  у перипду пд  2020/2021.  
дп  2022/2023. щкплске  гпдине, унапредимп  пбласу квалиуеуа :  ПБРАЗПВНА ППСТИГНУЋА 
УЧЕНИКА. 
 
ППШТИ ЦИЉ  кпји смп ппсуавили је: 
Кпнтинуиранп ппдизаое квалитета пбразпвних ппстигнућа ушеника . 
Прпнаћи најбпље рещеое за свакпг ушеника, какп би сваки ушеник стекап трајна и 
применљива знаоа и развип свпје сппспбнпсти , пднпснп пмпгућити свакпм детету 
дпстизаое  пбразпвних стандарда у складу са свпјим мпгућнпстима у тпку щкплске 
гпдине и на заврщнпм испиту, а дарпвитим ушеницима и успех на такмишеоима. 
Специфишни циљеви кпје смп ппсуавили су : 
1.Специфишни циљ 
Пмпгућиуи свакпм деуеуу дпсуизаое  пбразпвних суандарда у складу са свпјим 
мпгућнпсуима у упку сваке щкплске гпдине. 
 
2.Специфишни циљ 
Пмпгућиуи ушеницима дпсуизаое пбразпвних суандарда у складу са свпјим мпгућнпсуима 
на зраврщнпм испиуу. 
 
3.Специфишан циљ 
 Пмпгућиуи дарпвиуим ушеницима успех на уакмишеоима. 
 
ЗАДАЦИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНПСТИ 
ЗАДАЦИ  
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СЦ.1. 
1.Ушенике уппзнауи са шинипцима успещнпг ушеоа 
2. Ушенике псппспбиуи за ппвезиваое знаоа са раније суешеним знаоем и искусувпм  у 
пквиру исупг предмеуа, кап и за ппвезиваое знаоа међу разлишиуим предмеуима и 
примену наушенпг у свакпдневнпм живпуу. 
3.Прганизпвауи насуаву  уакп да свакп деуе мпже да суекне ппуимална знаоа и развије 
свпје вещуине и дпсуигне суандарде ппсуигнућа према свпјим мпгућнпсуима. 
4.Пмпгућиуи ушеницима кпји ппхађају дппунску насуаву  или ппхађају насуаву  пп ИПП-1 
или ИПП- 2 прпграму , напредак у ушеоу. 
5. Пмпгућиуи ушеницима кпји ппхађају шаспве дпдаунпг рада напредак у складу са 
прпграмским циљевима и индивидуалним ппурбама. 
6.План ваннасуавних акуивнпсуи и секција сашиниуи на пснпву инуереспваоа 
ушеника.Ппвећауи брпј секција и укљушиуи већи брпј ушеника. 
7.Пцеоиваое ушеника усагласиуи са  суандардима ппсуигнућа и исхпдима  
8.На крају првпг и другпг пплугпдищуа направиуи извещуаје п псуваренпсуи суандарда 
ппсуигнућа пп предмеуима за све разреде и направиуи уппредну анализу за целу щкплу. 
 
СЦ.2. 
1.Пмпгућиуи да резулуауи ушеника  на заврщнпм испиуу на уесупвима  из српскпг језика и 
мауемауике и  на кпмбинпванпм уесуу буду на нивпу или изнад нивпа републишкпг 
прпсека. Пмпгућиуи да  на уесупвима из српскпг језика и мауемауике и кпмбинпванпм 
уесуу најмаое 80 % ушеника псувари пснпвни нивп суандарда ппсуигнућа, 50 % ушеника 
псуваруји средои  нивп суандарда ппсуигнућа и да 20 % ушеника псувари напредни  нивп 
суандарда ппсуигнућа ,а да  ушеници кпји дпбијају дпдауну пбразпвну ппдрщку ппсуижу 
пшекиване резулуауе у пднпсу на индивидуалне циљеве уј.прилагпђене пбразпвне 
суандарде. 
2.Пбезбедиуи да  щкплске пцене  ушеника буду у складу са резулуауима ушеника на 
заврщнпм испиуу . 
 
СЦ.3. 
1.Ппвећауи инуереспваое ушеника за ушесувпваое на уакмишеоима какп у предмеунпј, 
уакп и разреднпј насуави. 
3.Пбезбедиуи  да шаспви  редпвне и дпдауне насуаве и секција,  дарпвиуим ушеницима 
пруже дпвпљнп знаоа , кпја ће им ппмпћи да се  успещнп  уакмише на 
щкплскпм,ппщуинскпм,пкружнпм и републишкпм нивпу. 
 
На пснпву ппсуављенпг ппщуег циља и ппсуављених специфишних циљева ,кап и 
ппстављених  задатака, дпнет је Акципни план за щк.2021/ 2022. гпд. 
Сурушни акуив за развпјнп планираое изврщип је анализу  псуварених акуивнпсуи  кпје су 
планиране Акципним планпм. 
С пбзирпм да се насуава пдвијала ппд специфишним услпвима , збпг епидемије Кпрпна 
вируса, неке акуивнпсуи нису мпгле биуи спрпведене, али мпже да се кпнсуауује да је 
већина планираних акуивнпсуи и псуварена  и да се у нареднпј  щкплскпј гпдини уреба 
насуавиуи са реализацијпм ппсуављених  задауака и циљева. 
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За-
даци 
 

Планиране 
активнпсти 

Спрпведене 
активнпсти 

Када? Кп? Инди- 
катпри 

1.1 На шаспвима 
пдељеоспг 
суарещине у свим 
разредима 
разгпварауи  са 
ушипницима п 
шинипцима успещнпг 
ушеоа 
 

На шаспвима 
пдељеоспг 
суарещине у свим 
разредима 
разгпваранп је  п  
шинипцима 
успещнпг ушеоа 
 
 

У првпм и 
другпм 
пплугпди-
щуу 

психплпг, 
педагпг, 
разредни 
суарещи-
на 

Дневник 
пбразпвнп 
васпиунпг 
рада 
Планпви 
ЧПС-а 

1.2 Ппвећауи сарадоу 
предмеуних 
насуавника при 
изради пперауивних 
планпва,какп би 
пмпгућили 
кпрелацију међу 
предмеуима кад гпд 
је уп мпгуће. 
 
 
 
 
 
 
 
У већпј мери 
исуицауи и 
ппјащоавауи везу 
међу предмеуима 
,кап и везу градива у 
пквиру једнпг 
предмеуа или везу 
градива са 
преухпдним 
искусувима  и 
мпгућнпсу примене 
суешенпг знаоа у 
свакпдневнпм 
живпуу. 
 
 
 

При изради 
пперауивних  
планпва , збпг 
пбавезе 
придржаваоа 
редпследа дауих 
насуавних 
јединице, збпг 
епидемије Кпрпна 
вируса, псуварена 
је, кад гпд је билп 
мпгуће, сарадоа 
међу предмеуним 
насуавницима. 
 
Насуавници су у 
већпј мери 
исуицали и 
ппјащоавали везу 
међу предмеуима 
,кап и везу градива 
у пквиру једнпг 
предмеуа или везу 
градива са 
преухпдним 
искусувима  и 
мпгућнпсу примене 
суешенпг знаоа у 
свакпдневнпм 
живпуу. 
 
 
 

у упку 
гпдине 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
у упку 
гпдине 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

насуавни-
ци, 
сурушни 
акуиви, 
већа,  
уимпви, 
 психплпг, 
педагпг, 
дирекупр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
насуавни-
ци 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Записници 
Сурушних 
већа, 
Пперауивни 
планпви 
насуавника 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Запажаоа 
дирекупра и 
психплпга 
при ппсеуи 
шаспвима, 
припреме 
насуавника 
за шас 
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Најмаое једнпм у 
пплугпдищуу 
реализпвауи уемауси 
дан или уемауску 
недељу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прганизпвауи 
насуаву пууем 
рещаваоа прпблема 
и пукрића. 

 
 
Збпг пбавезе 
придржаваоа 
редпследа дауих 
насуавних јединица 
и збпг 
прганизпваоа 
насуаве на даљину, 
предмеуни 
насуавници нису 
пдрадили ниједан 
уемауски дан, дпк 
су ушиуељи 
пдрадили два 
уемауска дана на 
уему „Зима и 
зимски празници“  
и 
„ Прплеће“  
 
Кад гпд је билп 
мпгуће насуава је 
прганизпвана 
пууем рещаваоа 
прпблема и 
пукрића. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.12.2021. 
 
6.5.2022. 
 
 
 
 
 
 
у упку 
гпдине 

 
 
насуавни-
ци, 
верпуши-
уељ, 
ушеници 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
насуавни-
ци. 
ушеници 

 
 
 
дневник 
пбразпвнп 
васпиунпг 
рада 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
запажаоа 
дирекупр и 
психплпга са 
ппсеуа 
шаспвима, 
припреме 
насуавника 

1.3. Спрпвесуи 
иницијалнп 
уесуираое ушеника  
Анализирауи 
резулуауе и дпнеуи 
предлпг мера за 
ппбпљщаваое 
резулуауа за свакпг 
ушеника. 
П резулуауима 
пбавесуиуи 
рпдиуеље. 
 
 
Ппсуигнућа  и успех 
ушеника  прауиуи 

Насуавници су 
спрпвели 
иницијална 
уесуираоа и на 
пснпву анализе 
резулуауа дпнели 
предлпг мера за 
даље напредпваое 
за свакпг ушеника. 
 
 
 
 
 
Ппсуигнућа  и успех 
ушеника  прауили су 

Сепуембар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
у упку 
гпдине – 

насуавни-
ци, 
психплг, 
педагпг, 
ушеници, 
рпдиуељи 
дирекупр 
 
 
 
 
 
 
 
 
Насуавни-

Дневник 
пбразпвнп 
васпиунпг 
рада, 
евиденција  
насуавника п 
праћеоу и 
вреднпваоу 
напредпвао
а ушеника, 
записни- 
ци са рпди-
уељских 
сасуанака 
 
евиденција  
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перманенуп  и на 
пснпву упга  
ууврђивауи ппсебне 
ппуребе свакпг 
ушеника и пмпгућиуи 
даљи развпј 
ушеника. 
 
 
 
 
Пбавезнп впђеое 
педагпщке свеске. 
 
 
 
 
П резулуауима 
благпвременп 
пбавещуавауи 
рпдиуеље. 
 
 
 
 
 
 
 
Према ппуребама 
свакпг деуеуа 
прилагпђавауи: 
уемпп рада, 
насуавне 
меупде,насуавни 
мауеријал и насуавна 
средсува. 
 
 
 
 
 
 
 
Задаци на писменим 
прпверама су 

се перманенуп  и 
на пснпву упга  су 
ууврђиване 
ппсебне ппуребе 
свакпг ушеника и на 
уај нашин се  
пмпгућип 
ппуимални  развпј 
ушеника. 
 
Насуавници су 
впдили педагпщке 
свеске. 
 
 
 
П резулуауима 
напредпваоа 
ушеника рпдиуељи 
су благпвременп 
пбавещуавани. 
 
 
 
 
 
 
Према ппуребама 
свакпг деуеуа 
прилагпђавани су: 
уемпп рада, 
насуавне 
меупде,насуавни 
мауеријал и 
насуавна средсува. 
 
 
 
 
 
 
Задаци на 
писменим 
прпверама су били 
диференцирани пo 

суални 
задауак 
 
 
 
 
 
 
 
 
у упку 
гпдине –
суални 
задауак 
 
 
у упку 
гпдине –
суални 
задауак 
 
 
 
 
 
 
 
у упку 
гпдине –
суални 
задауак 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ци, 
психплг, 
педагпг, 
дирекупр 
 
 
 
 
 
 
Насуавни-
ци 
 
 
 
 
Пдеље-
оске 
суарещи-
не, 
психплпг, 
рпдиуељи 
насуавни-
ци 
 
 
 
насуавни-
ци 
 
 
 
 
 
 
 
насуавни-
ци,  
 
 
 
 
насуавни-
ци 
 

насуавника п 
праћеоу и 
вреднпваоу 
напредпвао
а 
ушеника,за-
писници 
већа 
 
 
 
запажаоа 
дирекупр и 
психплпга са 
ппсеуа 
шаспвима, 
 
записници 
са рпдиуе-
љских 
сасуанака, 
записници 
психплпга п 
пбављеним 
разгпвприма 
са 
рпдиуељима 
 
припреме 
насуавника, 
  запажаоа 
дирекупр и 
психплпга са 
ппсеуа 
шаспвима, 
евиденција  
насуавника п 
праћеоу и 
вреднпваоу 
напредпвао
а ушеника 
 
кпнурплни 
задаци, 
уесупви, 
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диференцирани пo 
нивoимa слoжeнoсуи 
(пoщууjући 
пoсуaвљeнe 
суaндaрдe: oснoвни, 
срeдои и нaпрeдни 
нивп) 
 
 
 
 
 
Пдрадиуи гпдищое 
уесуираое и 
уппредиуи са 
прпцеоеним 
вреднпваоем 
ушеника у упку 
гпдине и закљушним 
пценама. 

нивoимa 
слoжeнoсуи . 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пдрађенп је 
гпдищое 
уесуираое ушеника 
и изврщена 
уппредна анализа 
са прпцеоеним 
вреднпваоем 
ушеника у упку 
гпдине и 
закљушним 
пценама. 
 
Спрпведенп је и 
гпдищое 
уесуираое ушеника 
4. разреда из 
српскпг језика, 
мауемауике и 
прирпде и друщува, 
кпје је припремип  
Завпд за 
вреднпваое 
квалиуеуа 
пбразпваоа и 
васпиуаоа, кап и 
уесуираое ушеника 
7. разреда , из 
предмеуа кпји се 
пплажу на 
заврщнпм испиуу,  
кпје је уакпђе 
припремип  Завпд 
за вреднпваое 
квалиуеуа 
пбразпваоа и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
мај-јун 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.6.2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Насуавни-
ци, 
ушеници, 
Завпд за 
вреднпва-
ое 
квалиуеуа 
пбразпва-
оа и 
васпиуа-
оа, 
рпдиуељи
, 
Пдеље-
оскп 
веће, 
Насуавни-
шкп веће, 
Сурушна 
већа 
 

писмени 
задаци 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дневник 
пбразпвнп 
васпиунпг 
рада,  гпди- 
щои 
уесупви, 
анализе 
гпдищоих 
уесупва 
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васпиуаоа. Накпн 
спрпведених 
уесуираоа урађена 
је анализа 
ппсуигнућа свакпг 
ушеника, на шасу, 
при шему је сваки 
ушеник имап увуд у 
свпј уесу.Кпд 
ушеника кпд кпјих 
су ппсуигнућа 
ушеника исппд 
пшекиванпг 
испланираће се 
акуивнпсуи за 
наредну щкплску 
гпдину, какп би се 
ппмпглп 
ушеницима да 
унапреде свпје 
знаое у пним 
пбласуима у кпјима 
нису ппсуигли 
пшекиване 
резулуауе. 
Резулуауи 
уесуираоа и сами 
уесупви биће 
искприщћени у 
прпграмираоу 
рада щкпле за 
наредну щкплску 
гпдину, кап и за 
развпјнп 
планираое, 
ппсебнп за 
акуивнпсуи кпје се 
пднпсе на 
ппсуигнућа 
ушешника, кап и у 
акуивнпсуима кпје 
се пднпсе на 
унапређиваое 
насуаве и ушеоа. 
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1.4. Праћеоем 
ппсуигнућа и 
напредпваоа 
ушеника 
евиденуирауи 
ушенике кпјима је 
ппуребна дпдауна 
ппмпћ и на пснпву 
упга им 
прганизпвауи 
дппунску насуаву. 
 
Часпве дппунске 
насуаве реализпвауи  
крпз акуивнпсуи кпје 
ће ушеницима кпји 
запсуају у раду 
ппмпћи  у 
савладаваоу 
уещкпћа у насуавнпм 
прпцесу и пмпгућиуи  
напредак. 
 
Ппсебан акценау 
суавиуи на ппвећаое 
мпуивације ушеника 
за редпвнп 
ппсећиваое шаспва 
дппунске насуаве у 
вищим разредима. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Идивидуалне 
планпве за ушенике 
кпји раде пп ИПП-1 
или ИПП-2 урадиуи 
пп кваруалима, уј.за 
пплугпдищуа  и 
вреднпвауи их на 

Праћеоем 
ппсуигнућа и 
напредпваоа 
ушеника 
евиденуирани су 
ушеници кпјима је 
ппуребна дпдауна 
ппмпћ и на пснпву 
упга им  је 
прганизпвана 
дппунска насуава. 
 
Часпви дппунске 
насуаве 
реализпвани су 
крпз акуивнпсуи 
кпје су   ушеницима 
кпји запсуају у раду 
ппмпгли  у 
савладаваоу 
уещкпћа у 
насуавнпм прпцесу 
и пмпгућили  
напредак. 
П реализацији 
дппунске насуаве 
насуавници су 
ппднпсили 
извещуаје на 
кваруалима, 
пплугпдищуу и 
крају гпдине на 
Пдељеоским и 
Насуавнишким 
већима. 
 
 
 
 
 
 
За ушенике кпјима 
је била ппуребна 
дпдауна ппдрщка 
израђени су 
Индивидуални 
пбразпвни планпви 
(ИПП1,ИПП 2 и мере 

у упку 
гпдине- 
суални 
задауак 

Насуавни-
ци, 
психплпг,  
педагпг, 
ушеници, 
Тим за 
инклузију, 
Пдељеос
кп веће, 
Насуавниш
кп веће, 
Сурушна 
већа 

евиденција  
насуавника п 
праћеоу и 
вреднпваоу 
напредпвао
а ушеника 
 
 
 
 
 
 
Планпви 
дппунске 
насуаве, 
извещуаји 
насуавника п 
реализацији 
дппунске 
насуаве на 
кваруалима, 
плугпди-
щуима  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Индивиду-
ални 
планпви 
ИПП1, ИПП2 
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свакпм кваруалу, уј. 
пплугпдищуу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

индивидуализације
) и врщенп је 
оихпвп 
вреднпваое на 
кваруалима, 
пплугпдищуу и 
крају гпдине  на 
Пдељеоскпм и 
Насуавнишкпм већу. 
 
 
 

Вреднпваое 
псуваре-
нпсуи 
индиви-
дуалних 
планпва 

1.5. Ушеницима кпји 
брже напредују 
пмпгући даље 
напредпваое и 
ушещће у 
исураживашким 
акуивнпсуима и 
другим 
прпјекуима(дпдауна 
насуава, ИПП-3 
секције,ппсеуа 
Фесуивалу науке). 
На шаспвима 
редпвне насуаве 
давауи им дпдауне 
задауке, 
исураживашке 
задауке и 
усмеравауи их на 
дпдауне извпре 
знаоа. 
 

Ушеницима кпји 
брже напредују 
пмпгућенп је даље 
напредпваое крпз 
прганизпваое 
дпдауне насуаве, 
секција , 
ваннасуавне 
акуивнпсуи. 
За ушеника 2. 
разреда 
прганизпванп  је 
пбразпваое пп 
 ИПП- у 3. На 
шаспвима редпвне 
насуаве ушеницима 
су давани  дпдауни 
задаци, 
исураживашки 
задаци и 
усмеравани су   на 
дпдауне извпре 
знаоа. 
 
П реализацији 
дпдауне  насуаве 
насуавници су 
ппднпсили 
извещуаје на 
кваруалима, 
пплугпдищуу и 
крају гпдине на 
Пдељеоским и 
Насуавнишким 
већима. 
 

у упку 
гпдине- 
суални 
задауак 

Насуавни-
ци, 
психплпг, 
педагпг, 
дирекупр, 
Пдеље-
оскп 
веће, 
Насуавниш
кп веће, 
Сурушна 
већа 

Планпви 
дпдауне 
насуаве, 
припреме 
насуавника 
за 
шас,запажа-
оа  
дирекупр и 
психплпга са 
ппсеуа 
шаспвима, 
Извещуаји 
насуавника п 
реализацији 
дпдауне 
насуаве, 
ИПП 3, 
Вреднпваое 
ИПП3 

1.6.    Насуавни- Планпви 
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Направиуи 
пперауивне планпве 
секција. 
 
 
 
Направиуи расппред 
пдржаваоа секција у 
пквиру  пбпгаћенпг 
једнпсменскпг рада . 
 
 
Реализпвауи секције 
пп плану. 

 
Насуавници су 
направили 
пперауивне 
планпве секција. 
 
Направљен је 
расппред 
пдржаваоа секција 
у пквиру  
пбпгаћенпг 
једнпсменскпг рада 
. 
 
 
Секције су 
реализпване пп 
плану. 
Извещуаје п 
реализацији 
секција насуавници 
су ппднели на 
Пдељеоским и 
Насуавнишким 
већима на првпм 
пплугпдищуу и на 
крају другпг 
пплугпдищуа. 
 

 
сепуембар 
 
 
 
  
сепуембар 
 
 
 
 
 
у упку 
гпдине 

ци, 
дирекупр, 
ушеници, 
Пдеље-
оскп 
веће, 
Насуавни-
шкп веће 

секција, 
Расппред 
пдржаваоа 
секција, 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Извещуаји п 
реализацији 
секција  

1.7. Пцеоиваое ушеника 
усагласиуи са  
суандардима 
ппсуигнућа и 
исхпдима. 
 
 
 
Псппспбиуи ушенике 
да прпцеоују свпј 
рад. 

Пцеоиваое 
ушеника је билп 
усаглащенп са  
суандардима 
ппсуигнућа и 
исхпдима. 
 
Ушеници 
псппспбљавани да 
прпцеоују свпј рад,  

у упку 
гпдине- 
суални 
задауак 

насуавник
, 
психплпг, 
дирекупр, 
ушеници 

Извещуаји 
насуавника п 
псуваре-
нпсуи  
суандарда 
ппсуигнућа, 
запажаоа 
дирекупр и 
психплпга са 
ппсеуа 
шаспвима, 
 

1.8. Направиуи извещуаје 
п псуваренпсуи 
суандарда 
ппсуигнућа пп 

Насуавници су 
ппднпсили 
извещуаје п 
псуваренпсуи  

на крају 
првпг и 
другпг 
пплугпди-

Насуавни-
ци, 
психплпг, 
Тим за 

Извещуаји 
насуавника п 
псуваре-
нпсуи  
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Зада-
ци 

Планиране 
активнпсти 

Спрпведене 
активнпсти 

Када? Кп? Инди- 
катпри 

2.1.  Изврщиуи  иницијалнп 
уесуираое ушеника 8. 
разреда из: српскпг 
језика,мауемауике, 
физике, 

хемије,биплпгије, 

гепграфијеи исуприје. 

 

 

 
 

 

 

Са  резулуауима 
уппзнауи рпдиуеље. 

 

 
 

На пснпву псуварених 
резулуауа на 
иницијалнпм уесуу 
прганизпвауи рад са 
ушеницима. 

 
 
 
 
Крпз инуернп уесуираое 
упкпм гпдине пп узпру 
на заврщни уесу , а у 

Изврщенп је 
иницијалнп 
уесуираое ушеника 
8. разреда из: 
српскпг 
језика,мауемауике, 

физике,хемије, 
биплпгије, 

гепграфије и  
исуприје. 

 

 

 

Са  резулуауима су 
уппзнауи 
рпдиуеље. 

 
 

 

На пснпву 
псуварених 
резулуауа на 
иницијалнпм уесуу 
прганизпван је рад 
са ушеницима. 

 
 
 
Прганизпванп је 
уесуираое ушеника 

Сепуе-
мбар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сепуе-
мбар 
 
 
 
 
у упку 
гпдине 
 
 
 
 
 
 
 
деце-
мбар 

Насуав-
ници 
кпји 
предају  
у 
8.разре-
ду, 
психп-
лпг, 
дирекур, 
рпдиуе-
љи, 
насуа-
вник 
инфпр-
мауике,  
Тим за 
сампвре
-
днпвао
е, 
Сурушна 
већа, 
Пдељео
скп 
веће, 
Насуа-
внишкп 
веће 
 

Дневник 
пбразпвнп 
васпиунпг 
рада, 
евиденција  
насуавника 
п праћеоу 
и вреднп-
ваоу 
напредпва
оа 
ушеника,  
 
записни- 
ци са рпди-
уељских 
сасуанака 
 
 
припреме 
насуавника 
 
 
 
 
 
 
 
Тесупви, 
анализа 

предмеуима за све 
разреде. 
Изврщиуи уппредну 
анализу 
псуваренпсуи 
суандарда 
ппсуигнућа за целу 
щкплу. 
 

суандарда 
ппсуигнућа пп 
предмеуима за све 
разреде  на 
пплугпдищуу и 
крају гпдине на 
Пдељеоскпм и 
Насуавнишкпм већу 
и на Сурушним 
већима. 

щуа сампвре-
днпваое, 
Пдеље-
оскп 
веће, 
Насуавни-
шкп веће, 
Сурушна 
већа 

суандарда 
ппсуигнућа,  
Записници 
Сурушних 
већа 
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складу са прпписаним 
пбразпвнпм 
суандардима, прауиуи 
напредпваоа ушеника, уз 
редпвнп пбавещуаваое 
рпдиуеља п резулуауима 
уесуираоа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прганизпвауи припрему 
ушеника за пплагаое 
заврщнпг испиуа  и 
мпуивисауи ушенике за 
оихпвп редпвнп 
ппхађаое. 
 
 
Изврщиуи деуаљну 
анализу ппсуигнууих 
резулуауа ушеника на 
прпбнпм заврщнпм 
испиуу и на пснпву упга 
направиуи план даљег 
рада на припремнпј 
насуави. 
 

пп угледу на 
заврщни испиу  и 
изврщена је 
деуаљна анализа 
ппсуигнууих 
резулуауа ушеника  
на уесуу и на 
пснпву упга 
направљен план 
даљег рада на 
припремнпј 
насуави. 
Крпз инуернп 
уесуираое упкпм 
гпдине пп узпру на 
заврщни уесу , а у 
складу са 
прпписаним 
пбразпвнпм 
суандардима, 
праћенп је 
напредпваое 
ушеника. 
Са  резулуауима су 
редпвнп 
уппзнавани 
рпдиуељи. 

 

 
Прганизпвана је 
припремна насуава  
за пплагаое 
заврщнпг испиуа  . 
 
 
 
 
Прганизпван је 
прпбни заврщни 
испиу. 
Накпн 
прганизпваоа  
прпбнпг заврщнпг 
испиуа насуавник 
инфпрмауике је 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
у упку 
гпдине
суални 
задауа
к 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
другп  
пплу-
гпди-
щуе 
 
 
 
 
мару 
 
 
април 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

резулуауа- 
итвещуаји 
насуавника 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Записни- 
ци са 
рпдиуељск
их 
сасуанака 
индивидуа
лних 
разгпвпра 
 
 
 
Извещуаји 
насуавника 
п реализа-
цији 
припремне 
насуаве 
 
 
Извещуај п 
анализи 
ппсуигну-
уих 
резулзауа 
ушеника на 
прпбнпм 
заврщнпм 
испиуу, 



 193 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П ппсуигнууим 
резулуауима на прпбнпм 
заврщнпм испиуу 
пбавесуиуи рпдиуеље 

направип деуаљну 
анализу резулуауа 
уз ппсебан псвру на 
псуварене 
суандарде , кап и 
на кпрелацију 
псуварених 
резулуауа на 
прпбнпм  испиуу и  
пцена  и са опм 
уппзнап 
Насуавнишкп веће. 
На пснпву упга 
направљен је даљи 
план прганизпваоа 
припремне 
насуаве. 
Са  резулуауима су  
уппзнавани 
рпдиуељи. 

 

Накпн 
прганизпваоа 
заврщнпг испиуа 
насуавник 
инфпрмауике је 
направип деуаљну 
анализу резулуауа 
уз ппсебан псвру на 
псуварене 
суандарде , кап и 
на кпрелацију 
псуварених 
резулуауа на 
заврщнпм испиуу и 
закљушних пцена и 
са опм уппзнап 
Насуавнишкп веће. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
јун 

план даљег 
рада на 
припремнп
ј насуави. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Записни- 
ци са 
рпдиуељск
их 
сасуанака 
индивидуа
лних 
разгпвпра 
 

2.2. Пцеоиваое ушеника 
усагласиуи са  
суандардима ппсуигнућа. 

Пцеоиваое 
ушеника  је билп 
усаглащенп са  
суандардима 
ппсуигнућа. 

У упку 
гпдине  
суални 
задауа
к 

Насуа-
вници 
 

Извещуаји 
насуавника 
п псуваре-
нпсуи  
суандарда 
ппсуигнућа 
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За
да
ци 

Планиране 
активнпсти 

Спрпведене 
активнпсти 

Када? Кп? Инди-
катпри 

3.1
. 

 Ппвећауи инуереспваое 
ушеника за ушесувпваое на 
уакмишеоима какп у 
предмеунпј, уакп и 
разреднпј насуави. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Ушеница 4. разреда  
ушесувпвала је   на 
Ппщуинскпј , Зпнскпј и 
Ппкрајинскпј смпури 
рециуаупра,  где је 
дпбила Злауну 
диплпму за 
најуспещнијег 
рециуаупра. 
Ушеници наще щкпле 
ушесувпвали су на 
Мауемауишкпм 
уакмишеоу 
„Мислища“, кпје 
прганизује 
Мауемауишкп друщувп 
„ Архимедес“ (3 
ушеника 1.разреда,5 
ушеника 2. разреда, 4 
ушеника 3. разреда, 3 
ушеника 4. разреда, 3 
ушеника 5. разреда, 1 
ушеник 6. разреда,2 
ушеника 7. разреда). 
На Међунарпднпм  
 мауемауишкпм 
уакмишеоу“ Кенгур 
без граница“ 
ушесувпвалп је 5 
ушеника 2. разреда и 3 
ушеника 4. разреда. 
На ппщуинскпм 
уакмишеоу из 
мауемауике 
ушесувпвалп је 3 
ушеника 4. разреда, 
где је једна ушеница 
псвпјила ппхвалу. 
На  ппщуинскпм 
уакмишеоу из физике 

 у упку 
гпдине 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

насуавници, 
педагпг, 
психплпг, 
ушеници, 
дирекупр, 
Црвени крсу 
Кпвин,  
Савеу за 
безбеднпсу 
сапбраћаја 
на 
уериуприји 
Ппщуине 
Кпвин и 
Агенција за 
безбеднпсу 
сапбраћаја, 
Друщувп 
мауемауи-
шара Србије, 
Сппруски 
савез Кпвин, 
Мауемауи-
шкп друщувп 
„Архиме-
дес“ 
Библипуека 
„ Вук 
Карачић“ 
Кпвин 

Резулуауи 
са уакми-
шеоа 
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ушеник 7. разреда је 
псвпјип 1. месуп и 
пласирап се за 
пкружнп уакмишеое. 
На  ппщуинскпм 
уакмишеоу из 
гепграфије  
ушесувпвала су два 
наща ушеника 7. 
разреда ,  пд кпјих је 
један псвпјип 3. 
месуп. 
Ушеници вищих 
разреда су 
ушесувпвали на 
уакмишеоу из 
аулеуике и ппсуигли 
запажене резулуауе 
( једнп првп месуп, 
ури друга месуа и 
једнп уреће месуп.). 
На ппщуинскпм 
уакмишеоу у пдбпјци 
нащи ушеници су 
псвпјили 2. месуп. 
На пкружнпм 
уакмишеоу у пливаоу 
ушесувпвала су два 
ушеника ( ушеник 4. 
разреда и ушеник 8. 
разреда , пба ушеника 
су псвпјила 3. месуп) . 
Ушеница 6. разреда 
псвпјила је 2. месуп на 
лиуерарнпм кпнкурсу  
на уему „ Псећам 
срећу“ 
Ушеници првпг и 
другпг разреда 
ушесувпвали су на 
„Пажљивкпвпј 
смпури“, кпју је 
прганизпвап  Савеу за 
безбеднпсу 
сапбраћаја на 
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Јавнп ппхваљивауи и 
награђивауи ушенике за 
псуварене успехе на 
уакмишеоима. 

 
 

уериуприји Ппщуине 
Кпвин и Агенција за 
безбеднпсу 
сапбраћаја. 
 
Ушеници наще щкпле 
су ушесувпвали на 
кпнкурсу „Крв живпу 
знаши“, кпји 
прганизује Црвени 
крс, кап и на кпнкурсу 
„Безбеднпсу у 
сапбраћају“, кпји 
прганизују  Савеу за 
безбеднпсу 
сапбраћаја на 
уериуприји Ппщуине 
Кпвин и Агенција за 
безбеднпсу 
сапбраћаја. 
У пквиру 
пбележаваоа Дана 
щкпле ушеници вищих 
разреда су 
ушесувпвали у 
уакмишеоу  у щаху и 
малпм фудбалу. 
 На уакмишеоу за 
најлепще пфарбанп 
јаје,кпје је 
прганизпвала щкпла, 
ушесувпвали су 
ушеници млађих и 
суаријих разреда. За 
најлепще псликана 
јаја ушеници су 
награђени 
шпкпладама и 
ппхвалницама. 
 
 
Сви ушеници кпји су 
ппсуигли резулуауе на 
уакмишеоима  и 
кпнкурсима, јавнп су 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ппсле 
свакпг 
пдржа-
нпг 
уакми-
шеоа  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Еви-
денција п 
ппхваљи-
ваоу и 
награђи-
ваоу 
ушеника 
за 
ппсуигну-
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ппхваљени и 
награђени  коигама 
на приредби ппвпдпм 
прпславе Дана щкпле. 

и на 
прире-
дби 
ппвпдпм 
прпсла-
ве Дана 
щкпле , 
мај 

уе 
резулуауе 
на 
уакмише-
оима 

 
 
Приредба 
ппвпдпм 
Дана 
щкпле, 
коиге 
 
 
 

3.2
. 

Пбезбедиуи  да шаспви  
редпвне и дпдауне 
насуаве и секција,  
дарпвиуим ушеницима 
пруже дпвпљнп знаоа , 
кпја ће им ппмпћи да се  
успещнп  уакмише на 
щкплскпм,ппщуинскпм, 
пкружнпм и републишкпм 
нивпу. 
 

 На шаспвима  редпвне 
и дпдауне насуаве и у 
пквиру  секција и 
ваннасуавних 
акуивнпсуима 
дарпвиуим ушеницима 
су пружена дпдауна  
знаоа. 
 

у упку 
гпдине- 
суални 
задауак 

насуавници, 
педагпг, 
психплпг 

Резулуауи 
на 
уакмише-
оима 

 
 
 
 

                                                                             Сурушни акуив за развпјнп планираое          
 
 
 
 
 

                                                                                           
 
VII УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 

Извещуај п раду ушенишкпг парламенуа 2021/2022 

Ушенишки парламену је фпрмална инсуиууција крпз кпју се пмпгућава ушещће младих у неким 
пдлукама и акуивнпсуима щкпле, уј мпгућнпсу  акуивнијег ушещћа у щкплскпм живпуу. Парламену 
шине 4 ушеника седмпг и псмпг разреда, кап и 2 ушеника- ппсмаураша из щесупг разреда. Тпкпм 
целе гпдине шланпви Ушенишкпг парламенуа сарађиваће са свим щкплским уимпвима, 
рпдиуељима, ушенишким парламенуима других щкпла и лпкалнпм сампуправпм, a присусувпваће и 
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седницама Насуавнишкпг већа и Шкплскпг пдбпра. Кппрдинаупр је Жаклина Пеукпвић.Ппшев пд 
крајем маруа 2022 г,  нпви кпрдинаупр је Александра Прпщ,щкплски психплпг. 

 

ЧЛАНПВИ УЧЕНИЧКПГ ПАРЛАМЕНТА:  

1. Јпвана Јпванпв, ушеница 8. разреда, заменик председника УП, присусувује седницама ШП 

2. Марија Тасић, ушеница 8. разреда, председник УП, присусувује седницама ШП 

3. Димиурије Илић, ушеник 7. разреда, 

4. Никплина Пгоанпвић, ушеница 7. разреда, записнишар 

5. Милица Илић, ушеница 6. разреда, ппсмаураш 

6. Нађа Крсуић, ушеница 6. разреда, ппсмаураш 

7. Кпрдинаупр и записнишар Жаклина Пеукпвић пд маруа месеца Александра Прпщ 

 

Укупнп је пдржанп щесу сасуанака. На првпм сасуанку рзмауране су следеће уеме. 

1. Кпнсуиууисаое Ушенишкпг парламенуа (избпр председника, заменика председника 
и записнишара)  

 

2. Уппзнаваое шланпва УП са гпдищоим плана рада парламенуа. 
 

3. Пдређиваое два предсуавника за присусувп и ушещће у раду пргана управљаоа 

4. Уппзнаваое и предлпзи гпдищоег плана рада усуанпве. 

5. Ппуерећенпсу ушеника щкплским пбавезама  

6. Уппзнаваое и предлпзи п сампвреднпваоу квалиуеуа  рада усуанпве 

7. Разнп 

На другпм сасуанку размауране су  следеће уеме: 

1. Дпгпвпр пкп акуивнпсуи у пквиру предсупјеће Дешије недеље  

2. Дпгпвпр пкп акуивнпсуи у пквиру предсупјеће недеље сппруа  

3. Разнп 

На урећем сасуанку размауране су следеће уеме: 

1. Анализа успеха и дисциплине ушеника на крају првпг кваруала 

2. Мере ппбпљщаоа успеха и дисциплине 

3. Разнп 

На шеуврупм сасуанку размауране су следеће уеме: 
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1. Анализа успеха и дисциплине на крају првпг пплугпдищуа 

2. Прганизпваое сппрускпг дружеоа 

3. Праћеое збиваоа и ушесувпваое у пбележаваоу щкплске славе 

4. Предлпзи за псавремеоиваое насуаве 
5. Разнп 

  

На пеупм и щесупм сасаунку размауране су следеће уеме: 

1. Анализа успеха и дисциплине на крају урећег кваруала 
2. Унапређеое щкпле – предлпзи ушеника 
3. Ушещће ушеника на уакмишеоима-кпменуари 

1. Прпслава Дана щкпле-кпменуари и ууисци 
2. Размаураое пднпса и сарадое ушеника и насуавника, сурушнпг сарадника и аумпсфере у щкпли 
3. Ђак генерације- мищљеое шланпва 
4. Прпфесипнална пријенуација- искусува са радипница и предсуављаое средоих щкпла 
 

 

 

                                                                                                                    Александра Прпщ кпрдинаупр 

 
 
VIII ППСЕБНИ ПРПГРАМИ 
 

ИЗВЕШТАЈ П АКТИВНПСТИ 

 

„Впдиш крпз енглеску тинејч културу“ 

ЈЕДНПСМЕНСКИ РАД СА ПБПГАЋЕНИМ ПРПГРАМПМ 

 

Секција „Впдиш крпз енглеску уинејч кулууру“ псмищљена је да ппмпгне ушеницима 

у пбпгаћиваоу енглескпг впкабулара крпз уппзнаваое са енглескпм кулуурпм, исупријпм, 
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музикпм, сппрупм и филмпм. Већина акуивнпсуи реализпваних у пквиру пве секције 

намеоена су ппдрщци ушеника у ушеоу. Ушеници су увежбавали грађеое и кприщћеое 

глагплских времена крпз уексу ппзнауих енглеских музишких нумера и вежбали изгпвпр 

енглескпг језика уз ппмпћ гпвпрних вежби из пдабраних енглеских филмпва.  

Часпви су реализпвани у прпсупру щкпле (щкплкп двприщуе када су временски услпви 

дпзвпљавали), а пп пбусуави насуаве у щкпли, пви шаспви држали су се пнлајн у циљу 

пружаоа дпдауне ппдрщке у ушеоу. Часпви се евиденуирају у дневнику за евиденцију 

ваннасуавних акуивнпсуи, где се уписује садржај шаспва, кап и евиденција п присусувпваоу 

ушеника шаспвима. 

Ушеници су ппказали великп инуереспваое за уппзнаваое енглеске кулууре, а јпщ вище за 

прпщириваое оихпвпг знаоа енглеске грамауике крпз разлишиуе занимљиве акуивнпсуи.  

Теа Тпт Радишић  

Извещтај 
Рада ликпвне радипнице 

за крај 
щкплске 2021/2022 гпдине 

 
 

Рад са ушеницима ликпвне радипнице се пдвијап пеукпм пд 14.30 сауи 
дп 16.00. Тпкпм щклске гпдине је пдржан рад са ушеницима 33 пууа. Два пууа 
није бип пдржан рад. Једнпм збпг пуупваоа насуавника, а други пуу збпг 
прганизпване манифесуације у другпј щкпли. Рад је бип пувпрен за ушенике 
вищих разреда. 

 
Акуивнпсуи: На првпм шасу смп правили „Јесеои кууак“ у двпрущуу 

Месне заједнице Плпшица за манифесуацију „Забправљене игре и вещуине“. 
На псуалим шаспвима су ушеници бпјили и укращавали клупе у двприщуу 
щкпле, а када су временски услпви били лпщи, ушеници су радили на 
панпима хпдника щкпле – скидали и кашили радпве. У упку пплугпдищуа кпд 
урпмесешоа и на крју пплугпдищуа пдржан је рад са ушеницима кпји су 
запсуали са неким радпм. Када су временски услпви били лпщи, ппшели смп 
рад са фпуп апараупм. Ушеници су вежбали рукпваое прпфесипналнпг фпуп 
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апарауа. Ппсле вежбе смп на инуеракуивнпј уабли прегледали и анализирали 
фпупграфије. 

У другпм пплугпдищуу су ушеници прпбали на направе свпј филм. 
Направили смп два краука филма пд кпјих је један пкашен на мпј јуууб канал. 
Радили смп на презенуацији щкплске гпдине кпји је исуп ппсуављен на јуууб 
канал. Задои видеп мауеријал је бип видеп увпд за мауурскп веће псмпг 
разреда. Радили смп на инсуалацији прпграма за пбраду видеп мауеријала. 
Ушеници су дпнпсили свпје лапупппве, а ја сам им инсуалирап прпграм. Дп 
краја щкплске гпдине ни један ушеник ми није ппказап свпј рад. Мада су 
уврдили да су радили на опј. А са радпм на панпима щкплскпг хпдника смп 
насуавили редпвнп пбнавље ликпвних радпва. 

 
Присуунпсу: На првпм сусреуу је билп највище ушеника. Из вищих 

разреда је дпщлп 18 ушеника. На псуалим радипницама: два пууа је билп 10, 
два пууа 5 и два пууа 8 ушеника. Када смп радили наппљу и фарбали клупе, 
мпрап сам да ппделим ушенике на две групе јер их је билп превище, нисам 
мпгап да их прауим дпвпонп. Присуунпсу на радипници у прпсеку изнпси 7,2 
ушеника. Када је падала кища и дувап веуар, билп је присуунп самп 2 ушеника.  

У другпм пплугпдищуу је присуунпсу у прпсеку скпрп препплпвљенп. 
Какп смп се приближавали крају щкплске гпдине све је маое ушеника билп 
присуунп. Највећи брпј присуунух ушеника је билп 8, а најмаое 1-2. 

 
 
30.06.2022.        Саумари Михаљ 

 
РЕАЛИЗАЦИЈA  СЕКЦИЈЕ „МАТЕМАТИКА КАП ИГРА“ КПЈА СЕ РЕАЛИЗУЈЕ У ПКВИРУ 

ЈЕДНПСМЕНСКПГ РАДА СА ПБПГАЋЕНИМ  ПРПГРАМПМ 

 

У упку  щкплске  2021/2022.гпд. пдржанп је 36 шаспвova секције „ Мауемауика кап игра“. 

Ушеници су крпз рещаваое занимљивих мауемауишких задауака, крпз разне мауемауишке, 

кап и крпз друщувене и елеменуарне игре у вези са мауемауикпм, усвајали и прпщиривали 

знаоа из мауемауике,  развијали  љубав према мауемауици, лпгишкп и криуишкп мищљеоа 

и закљушиваое,  дешије суваралащувп, сарадоу и уимски дух, ппщуу кулууру и дружеое. 

 Акуивнпсуи су се реализпвале једнпм недељнп,уупркпм пд 13:30 дп 14:15 h. 

Задаци су били диференцирани и примерени узрасним сппспбнпсуима ушеника , јер су  

шаспве ппсећивали ушеници првпг, другпг, урећег и шеуврупг разреда. 

Акуивнпсуи су се извпдиле крпз групни, фрпнуални  и индивидуални рад. 
У упку сепуембра пбрађене су следеће уеме: 
* Цруежи пд цифара 
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* Играмп се цифрама 
* Брпјимп, записујемп,сабирамп, пдузимамп, бпјима 
* Занимљиви задаци везани за сабираое брпјева; Мауемауишке дпмине; Игра мемприје 
У упку пкупбра  пбрађене су следеће уеме: 
* Елеменуарне игре у вези са мауемауикпм – „Трка брпјева“ 
 *Прпнађи неппзнауу реш 
* Насуави низ; Магишне каруе 
* Кпје брпјеве крију слике; Шаљиви задаци 
 У упку нпвембра пбрађене су следеће уеме: 
* Мауемауишке слике (сабираое, мнпжеое), Мауемауишке дпмине 
* Мауемауишке слике ( сабираое, пдузимаое, мнпжеое) 
* Правимп нащу уаблицу мнпжеоа, Мауемауишке дпмине 
* Рашунске пперације –мапа ума, Игра мемприје, Мауемауишке дпмине 
У упку децембра пбрађене су следеће уеме: 
*Друщувена игра „ Не љууи се шпвеше“ 
*Цруежи пд гепмеуријских фигура и уела 
* Такмишеое за крај првпг пплугпдищуа- Нпвпгпдищои мауемауишки квиз 
У упку јануара пбрађене су следеће уеме: 
*Знаоем дп циља, Занимљивпсуи п Гаусу 
У упку фебруара пбрађене су следеће уеме: 
*Мауемауишке игре 
* Неппзнауи брпј ( сабирак, умаоеник, умаоилац ) . Ташни изрази 
У упку маруа  пбрађене су следеће уеме: 
* Какп дп неппзнаупг брпја ( шинилац, дељеник, делилац). Ташни изрази 
* Квиз 
* Мислища 
*Магишне фигуре ( магишни квадрауи, магишне пирамиде) 
У упку априла пбрађене су следеће уеме: 
*Мауемауишке игре 
* Украсимп јаје гепмеуријским пблицима,  
* Спремаое уашке за приредбу ппвпдпм Дана щкпле 
* Такмишеое у игри „ Не љууи се, шпвеше “ 
У упку маја пбрађене су следеће уеме: 
* Прише из живпуа великих мауемауишара 
* Шах 
* Игрпм крпз знаое, знаоем дп циља – разиграна мауемауика 
 
У упку јуна пбрађене су следеће уеме: 
 
* На пијаци или у прпдавници  
*. Кпликп је сауи?  

* Певамп песме п мауемауици, „Аванууре једне јединице“- шиуаое  уексуа 

Акуивнпсуи је извпдила мещпвиуа група ушеника пд 1.дп 4.разреда. 
1.разред- 6 ушеника 

2.разред- 2 ушеника 
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3.разред- 8 ушеника 

4.разред-13 ушеника 

Укупан брпј ушеника кпји су дплазили на секцију Мауемауика кап игра је  29. 

 

                                                           Пдељеоски суарещина: Бпркица Милпванпв 

 
АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКПЛПШКЕ СЕКЦИЈЕ КПЈА СЕ РЕАЛИЗУЈЕ У ПКВИРУ 

ЈЕДНПСМЕНСКПГ РАДА СА ПБПГАЋЕНИМ ПРПГРАМПМ 

У упку  щкплске 2021/2022.гпд. пдржанп је 36 шаспва екплпщке секције. 

Акуивнпсуи су се реализпвале једнпм недељнп,уупркпм пд 14:20 дп 15:05. 

 Ушеници су  ушесувпвали  у псмищљеним акуивнпсуима на кпјима  су суицали  знаоа п 
знашају пшуваоа живпуне срединеа, а ппупм и примену пвих знаоа на свакпдневне 
живпуне сиууације. Акуивнпсуи су се извпдиле крпз групни, фрпнуални  и индивидуални 
рад. 
У упку сепрембра пбрађене су следеће акуивнпсуи: 
* Шуа је уп екплпгија 
*Екплпгија и деца 
* Гледаое цруанпг филма п екплпгији 
*Мпје пмиљене живпуиое и биљке 
У упку пкупбра  пбрађене су следеће акуивнпсуи: 
*Вплим прирпду,защуп и какп 
*Екп паурпла-шисуимп  щкплски парк 
* Гледаое цруанпг филма п екплпгији-рециклажа 
*Није смеће самп за вреће 
 У упку нпвембра пбрађене су следеће акуивнпсуи: 
* Није смеће самп за вреће 
*Знашај и улпга щума 
*Пшуваое ваздуха,земљищуа и впде 
*Ппсуављаое зидних нпвина са екплпщкпм уемауикпм 
У упку децембра пбрађене су следеће акуивнпсуи: 
*Хигијена-шувар нащег здравља 
*Правимп екплпщке украсе за јелку 
*Правимп екплпщке украсе за јелку 
У другпм пплугпдищуу пбрађение су следеће акуивнпсуи: 
Јануар: 
Екп паурпла-шисуимп снег са ууја у щкплскпм двприщуу 
 Драмауизација уексуа на уему екплпгија 
Драмауизација уексуа на уему екплпгија 
 
Фебруар: 
 Хигијена-шувар нащег здравља 
Екп паурпла-шисуимп снег у щкплскпм двприщуу 
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Гледаое  цруанпг филма –екплпгија 
 Екп паурпла-шисуимп снег у щкплскпм двприщуу 
Мару: 
 Свеуски дан впда 
 Приша п фабрици впде  
 Пищемп. цруамп, певамп п защуиуи прирпде 
 Ппсуављаое зидних нпвина 
Април: 
Ускрщоа екплпщка радипница 
Ускрщоа екплпщка радипница 
Дан планеуе Земље 
Екп паурпла-уређеое щкплскпг двприщуа 
 
Мај: 
Драмауизација уексуа на уему екплпгија 
 Драмауизација уексуа на уему екплпгија 
 Правимп прплећни хербаријум 
Јун: 
Пбележаваое Дана защуиуе живпуне средине 
Екплпщки маскенбал 
 
Екп паурпла је вреднп сакупљала лименке за рециклажу и бринула п шисупћи нащег 
двприщуа и парка. Засадила је дрвп гинкп и урадила оегпву лишну каруу. Набавила је јелку 
кпју је пкиуила екплпщким украсима кпје је  сама израдила ,а јелку је касније засадиуи у 
нащем двприщуу. Засађене су и две саднице белпг бпра. 
Акуивнпсуи је извпдила мещпвиуа група ушеника пд 1.дп 4.разреда: 
1.разред-6 ушеника 

2.разред-3 ушеника 

3.разред-6 ушеника 

4.разред-8 ушеникаУкупан брпј ушеника кпји дплазе на Екплпщку секцију је 23. 

Сви ушеници су дпбили диплпме п савладанпј пбуци Мали екплпг. 

Са нащпм уашкпм – Тп смп ми ,мали екплпзи ушесувпвали смп на приредби ппвпдпм Дана 

щкпле и на  заврщнпј приредби. 

                                                                         Милпванпв Јасмина 

ИЗВЕШТАЈ П ПДРЖАНИМ ЧАСПВИМА ПБПГАЋЕНПГ ЈЕДНПСМЕНСКПГ РАДА 

У 2.ППЛУГПДИШТУ 2021/2022. 

Акуивнпсу: Енглески крпз игру 
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        У упку 2. пплугпдищуа 2021/2022.гпдине пдржанп је  шаспва.  

        Часпви се пдржавају у две групе, средпм за  ушенике 1. и 2. разреда, пеукпм за ушенике 

3. и 4. разреда, у времену 14:30-15:00.  

        Часпвима је редпвнп присусувпвап следећи брпј ушеника: 1. разред – 4, 2. разед -2 

ушеника, 3. разред – 4 ушеника, 4. разред – 4 ушеника. Неки ушеници су ппвременп 

дплазили. 

        Пбрађене уеме: My school – Winter, Days of the week, Valentine`s day, Clothes, Body 

parts, Women`s day, Months, Furniture, Spring, Easter, Food, Feelings, Summer, Holidays  

        На шаспвима су ушеници цруали, слущали песмице и прише, гледали краука видеа, 

певали, бпјили, сецкали, лепили, правили панпе (зима,прплеће, Ускрс), израдили шесуиуке 

за Дан жена, Ускрс, Дан заљубљених), усменп кпмуницирали , а ушеници 3. и 4. разреда су 

радили и писане вежбе.  На једнпм делу шаса ушеници су играли игрице/квизпве знаоа на 

инуеракуивнпј уабли, шиме су вежбали ппсупјеће знаое али и суицали нпва знаоа из 

грамауике и впкабулара. 

У плпшици, 30.6.2022. 

Насуавник: Марина Бпгданпвић 

 

ИЗВЕШТАЈ П ПДРЖАНИМ ЧАСПВИМА ПБПГАЋЕНПГ ЈЕДНПСМЕНСКПГ РАДА 

У 2. ППЛУГПДИШТУ щкплске 2021/2022. 

Акуивнпсу: Ппкажи щуа знащ 

        У упку 1. пплугпдищуа щкплске 2021/2022. гпдине пдржанп је 14 шаспва, а у другпм 

пплугпдищуу 22 шаса, свакпг другпг шеуврука пд 13.30 дп 15 шаспва.  

Теме, кпје су реализпване су : 

1. Свеуи Сава- 2 шаса 

2. Бајке- 2 шаса 

3. Дан жена- 2 шаса 

4. Прплеће- 4 шаса 

5.  Ускрс-2 шаса 

6. Шкпла- некад и сад-2 шаса 

7. Дан щкпле-2 шаса 
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8. Музика и игра су деп нас-4 шаса 

9. Леуп, распусу- 2 шаса 

 

На шаспвима ушеници су: слущали музику, рециупвали и певали дешије песме, 

увежбавали изражајнп шиуаое и рециупваое, слпбпднп се ликпвнп изражавали, 

израђивали зидне плакауе, сасуављали суихпве, правили шесуиуке, сасуављали 

кпрепграфију за риумишкке игре. 

Часпви су пдржаваниу мещпвиупј групи пд 18  ушеника 1-4. разреда. 

 

 

У Плпшици, 24. 6. 2022. 

Насуавник: Виплеуа Ђпрђевић 

 

Пбпгаћени једнпсменски рад – Секција „Шах за ппшеунике“ 

 

Пд ппшеука щкплске 2021/2022. гпдине у Пснпвнпј щкпли „Ђура Филиппвић“ у 

Плпшици реализује се секција ппд називпм „Шах за ппшеунике“. Секција се 

пдржава свакпг уупрка у виду двпшаса, са ппшеукпм у 14.30 сауи. На шаспвима 

кпји су планирани за пву секцију, ушеници се уппзнавају са пснпвама щахпвске 

игре, каракуерисуикама фигура, пбележаваоем ппља на щахпвскпј 

уабли,креуаоем щахпвских фигура, щахпвскпм нпуацијпм, примерима 

щахпвских пувараоа, щахпвским заврщницама и пснпвнпм щахпвскпм 

уакуикпм. Дп краја урећег кваруала, у складу са гпдищоим планпм рада 

секције, пдржанп је укупнп 25 двпшаса (50 шаспва), ппсвећених щахпвскпм 

пбразпваоу ушеника. У пквиру свакпг двпшаса щахпвске секције реализују се пп 

ури насуавне јединице кпје су уврщуене у Гпдищои план акуивнпсуи.  

  Секција је намељена за ушенике пд пеупг дп псмпг разреда пснпвне 

щкпле. За ппхађаое щахпвске секције дпбрпвпљнп се пријавилп шеурнаесупрп 

ушеника (девеупрп акуивних). Девеупрп ушеника је присусувпвалп на вище пд 

80% шаспва. У уекућпј щкплскпј гпдини, ПШ „Ђура Филиппвић“ ппшела је са 

набавкпм щахпвске ппреме кпја неппхпдна за реализацију шаспва щахпвске 

секције. У пснпвнпј щкпли ппсупји великп инуереспваое кпд ушеника за 
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ппхађаоем щахпвске секције, нарпшиуп кпд међу ушеницима пеупг и шеуврупг 

разреда. 

  У складу са Гпдищоим планпм рада секције дп сада су пбрађене 

следеће уеме: 

1. Пснпва и исупријау щаха 

2. Пбележаваое ппља на щахпвскпј уабли и записиваое ппзиција и ппуеза 

3. Креуаое щахпвских фигура 

4. Заврщена је једна велика пбласу – пснпвна щахпвска пувараоа. У пквиру 

уе пбласуи секције, ушеници су се уппзнали са следећим щахпвским 

пувараоима (заппшиоаоем) паруије: Пувараое даминпг пещака, 

Лпвшевп пувараое, Филидпрпва пдбрана, Сицилијанска пдбрана, 

Иуалијанска паруија, Руска паруија и Шпанска паруија. 

5. Заппшеуа је ппследоа пбласу – уипишне кпмбинације и заврщнице 

паруија. Пракуишна примена наушенпг и преппзнаваое правпг ппуеза су 

главни циљеви кпји се пшекују пд ушеника у пдгпварајућим прпблемским 

сиууацијама и у игри једних прпуив других. 

Часпви ппсвећени щахпвскпј секцији пдржавају се у једнпј ушипници 

ПШ „Ђура Филиппвић“ Плпшица, сваке недеље у предвиђенпм временскпм 

перипду. Насуаву припрема и реализује насуавник гепграфије Рпберу Муши. 

 
 

IX  ИЗВЕШТАЈ П СТРУЧНПМ УСАВРШАВАОУ ЗАППСЛЕНИХ 
 

Извещтај п струшнпм усаврщаваоу заппслених  

щкплска 2021/2022. гпдина 

 

Тим за прпфесипнални развпј 

1. Теа Тпу Радищић, насуавник предмеуне насуаве, кппрдинаупр 

2. Гпран Јеремић, насуавник предмеуне насуаве, шлан 

3. Никпла Крсуић, насуавник предмеуне насуаве, шлан 

4. Александра Прпщ, сурушни сарадник, шлан 

 

Тпкпм щкплске 2021/22. гпдине заппслени у ПШ „Ђура Филиппвић“ у Плпшици усаврщавали су 

свпја знаоа  

 ушещћем у раду на седницама Насуавнишкпг већа, сурушних акуива и уимпва 

 прганизпваоем и реализцијпм уемауских дана (Међунарпдни дан писменпсуи, Дан 

уплеранције, Дан дешијих права) 
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 прганизацијпм уакмишеоа 

 ушещћем у прпјекуима пбразпвнп-васпиунпг каракуера  

 извпђеоем угледних шаспва и акуивнпсуи са дискусијпм и анализпм 

 пплагаоем сурушнпг испиуа за лиценцу   

 ппхађаоем пдпбрених прпграма сурушнпг усаврщаваоа и акредиупваних семинара 

 

УГЛЕДНИ ЧАСПВИ 

У упку щкплске 2021/22. гпдине пдржани су следећи угледни шаспви: 

Пблик рада 
Време 

пдржаваоа 
Реализатпр Нашин праћеоа 

Брпј 
бпдпва/сати 

„Рељеф Србије“, угледни 
шас из прирпде и друщува 

у шеуврупм разреду 

пкупбар, 2021. Рпберу Муши, 
насуавник 
гепграфије 

списак присууних 12 

 
 
 
 

  
 

 

 

СТРУЧНИ ИСПИТ 

У упку пкплске 2021/22.гпдине један насуавник пплагап је сурушни испиу за насуавнишку лиценцу: 

Име и презиме наставника Местп Време реализације 

Никпла Крсуић 
насуавник исуприје 

ПШ „Јпван Ппппвић“ 
Нпви Сад 

Нпвембар, 2021. 

 

 

ТАКМИЧЕОА 

У щкплскпј 2021/22.гпдини у нащпј щкпли прганизпвана су следећа уакмишеоа 

Назив такмишеоа 
Време 

пдржаваоа 
Реализатпр/Кппрдинатпр Брпј бпдпва/сати 

„Мислиша“ 
мауемауишкп уакмишеое 

мару, 2022. Бпркица Милпванпв - 

„Кенгур без граница“ мару, 2022. Бпркица Милпванпв - 

Willkommen 
уакмишеое из сураних језика 

(енглески језик) 
април, 2022. Теа Тпу Радищић 18  
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СЕМИНАРИ И ПБУКЕ  

У упку щкплске 2021/22.гпдине насуавници, ушиуељи, психплпг, библипуекар щкпле и дирекупр 

присусувпвали су следећим сурушним семинарима и пбукама: 

Назив семинара/пбуке 
Време и местп 

пдржаваоа 
Кпмпетенције Реализатпр 

Брпј 
бпдпва/сати 

Кпнцентрацијпм и 
мптивацијпм дп 

изузетнпсти 

Јануар, 2022. 
Плпшица 

К3 
Друщувп ушиуеља 

Бепграда 
8 

Прпграм ппзитивнпг 
ппнашаоа у шкпли 

Авгусу, 2022. 
Скпренпвац 

К3 
КЛЕТТ, друщувп за 

развпј пбразпваоа, 
Бепград 

8 

Пбука заппслених у 
пснпвним и средоим 
щкплама за примену 

инструмената за 
сампвреднпваое и прпцену 
дигиталних капацитета 

шкпле – Селфи! 

Децембар, 2021. 
Пнлајн 

К4 

Завпд за вреднпваое 
квалиуеуа пбразпваоа 

и васпиуаоа 
 

8 

Прпграм пбуке наставника 
за реализацију наставе 

пријентисане ка исхпдима 
учеоа 

Нпвембар, 2021. К1 

Завпд за 
унапређиваое 
пбразпваоа и 

васпиуаоа 

24 

Тестпви и пцеоиваое Сепуембар, 2021. К2 

Завпд за 
унапређиваое 
пбразпваоа и 

васпиуаоа 

24 

Превентивна улпга 
ппјачанпг васпитнпг рада и 

оегпва ппвезанпст са 
васпитним мерама 

Авгусу, 2021. 
Скпренпвац 

К3 - 8 

Пднпси шкпла, педагпга и 
рпдитеља 

Авгусу, 2022. 
Скпренпвац 

К4 
Удружеое прпсвеуних 

радника Мађара у 
Впјвпдини 

8 

Ванучипничке активнпсти 
у дигиталнпм пкружеоу 

Мару, 2022. 
Баванищуе 

К2 
Шкплски ценуар за 

савременп 
пбразпваое, Бепград 

8 

Пбука за рад у систему за 
управљаое учеоем Мудл
  

 

Нпвембар, 2021. - - 32 

Прпграм пбуке за дежурне 
наставнике на завршнпм 
испиту у пснпвнпм 
пбразпваоу 

Јун, 2022. 
Бепград 

К2 

Завпд за 
унапређиваое 
пбразпваоа и 

васпиуаоа 

8 

Прпграм пбуке наставника 
разредне наставе за 
предмет дигитални свет 1 

Нпвембар, 2021. К1, К2 

Завпд за 
унапређиваое 
пбразпваоа и 

васпиуаоа 

16 
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Пбука за заппслене - 
Стратегије у раду са 
ученицима кпји ппказују 
прпблеме у ппнашаоу 

Нпвембар, 2021. 
Пнлајн 

- 
Минисуарсувп 

прпсвеуе,науке и 
уехнплпщкпг развпја 

16 

Пбука за заппслене – 
ппрпдичнп насиље 

Нпвембар, 2021. 
Пнлајн 

- 
Минисуарсувп 

прпсвеуе,науке и 
уехнплпщкпг развпја 

16 

Пбука за заппслене -Улпга 
устанпва пбразпваоа и 
васпитаоа у бпрби прптив 
тргпвине људима 

Мару,2022. 
Пнлајн 

- 
Минисуарсувп 

прпсвеуе,науке и 
уехнплпщкпг развпја 

16 

Пбука за заппслене - 
Защуиуа деце са смеуоама у 
развпју у слушајевима 
занемариваоа и 
дискриминације, 
злпсуављаоа и насиља 

Мару, 2022. 
пнлајн 

- 
Минисуарсувп 

прпсвеуе,науке и 
уехнплпщкпг развпја 

16 

Пд инклузије дп праксе 
Авгусу, 2022. 

пнлајн 
- - - 

 

 

 

Кппрдинаупр уима за прпфесипнални развпј 

Теа Тпу Радищић 

 

 

 

 
 

 
 
X САРАДОА СА ШКПЛСКПМ УПРАВПМ 
 
У упку щкплске 2021/2022. гпдине щкпла је пдржавала редпвне кпнуакуе са надлежнпм 
Шкплскпм управпм, уакп щуп је присусувпвала сасуанцима кпје је ШУ прганизпвала, кап и  
уакп щуп је редпвнп слала уражене ппдауке и ппсуупала пп упуусувима ШУ Зреоанин. 
 
 
XI ИЗВЕШТАЈ П ИЗВРШЕНИМ ИНСПЕКЦИЈСКИМ ПРЕГЛЕДИМА И НАДЗПРИМА У ШКПЛИ 
ЕКСТЕРНИ НАДЗПР у 2021/2022.гпдини 

ПРГАН Брпј 
ЗАПИСНИКА/ 
ИЗВЕШТАЈА 

Брпј  
НАЛПЖЕНИХ/ 
ПРЕДЛПЖЕНИХ 

Наппмена 
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 МЕРА 

Прпсвеуна инспекција 1 1 Изврщен је један   
ванредни преглед 

Сурушнп-педагпщки 
надзпр 

/ / / 

Инспекција рада / / / 

Бучеуска инспекција / / / 

Тржищна инспекција / / / 

Кпмунална инспекција / / / 

Грађевинска инспекција / / / 

Турисуишка инспекција / / / 

Саниуарна инспекција / / / 

Прпуивппжарна 
инспекција 

1 6 Изврщен је један   
ванредни преглед 

Завпд за јавнп здравље / / / 

Сурушни надзпр над 
радпм библипуеке 

/ / / 

Сурушни надпзпр на 
архивираоем, сурушним 
пдржаваоем и 
пдабираоем архивске 
грађе 

/ / / 

 

 

 

Извещуај сашинип 

_________________ 

                                                                                                          Иван Здравкпвић 

 
ДИРЕКТПР ШКПЛЕ:  

Рпзалија Суопг 
____________________________________ 
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