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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "УГЉАРЕ" 
ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.ГОДИНУ 

 
 
 

У Основној школи "Угљаре" у   Угљару, као установи која обавља делатност 

основног образовања и васпитања, рад се одвијао    у складу са  Годишњим планом 

рада школе, Школским развојним планом рада и Школским програмима за први и други 

циклус основног образовања. 
 

 
 
 

I  УСЛОВИ  РАДА  
ШКОЛЕ 

 

 
СТАТУСНИ УСЛОВИ 

 
У школској 2021/2022. години школа је у свом саставу имала осам  одељења, по 

једно одељење од првог до осмог разреда. Настава је организована по оперативном плану 

основне школе за организацију и реализацију образовно-васпитног рада по посебном 

програму за рад у условима пандемије вируса Covid-19. Оперативни план је донет на 

седници Наставничког већа и добијена је сагласност од старне Школске управе Косовска 

Митровица за његову реализацију. Школска година почела је са реализацијом онлајн 

наставе у периоду од 01.09.2021. до 17.09.2022.године. Непосредан вид наставе почео је са 

релаизацијом од 20.09.2022.године. 

 
ПРОСТОРНИ И МАТЕРИЈАЛНО - ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

 

За извођење образовног-васпитног рада школе користиo се 1 школски објекат и фискултурни 

полигон. Школа има мултимедијалну учионицу која се користи за извођење наставе технике 

и технологије и информатике као и осталих предмета и за извођење разредне наставе у 

поподневној смени, 4 учионице,  библиотеку, 2 мокра чвора, канцеларије за директора, , 

секретара, педагога, шефа рачуноводства, зборницу, просторију у којој је смештена 

котларница, фискултурну салу за наставу физичког и здравственог васпитања, помоћне 

просторије. Школа поседује велико школско двориште са изграђеним теренима за мали 

фудбал, кошарку и одбојку. У школи постоји чајна кухиња. Образовно-васпитни рад у 

матичној школи организован је у петодневној радној недељи у две смене, пре подне ученици 

другог циклуса и поподне ученици првог циклуса. 

 

Током лета све четири учионице су сређене и дезинфиковане. Извршена је 

реконструкција парног грејања, уграђен је нови котао на пелет-дрво. Библиотека је 

обогађена са новим насловима. Школско двориште је уређено и у скалду са упутством о 

мерама безбедности против ширења вируса ковид 19 одређена су места за стајање ученика 

и постављене су дезо баријере.  
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КАДРОВСКИ УСЛОВИ 

 

Радни колектив у току школске 2021/2022.године чинило je 30 чланова колектива од 

чега 20 наставника. 

 

 

Квалификациона структура радника који су реализовали програм: 

 

Послови и радни 

задаци 

ВСС ВС ССС 

Разредна настава 4   

Предметна 

настава 

12 2 2 

Директор  1   

СВЕГА 17 2 2 

 
На остваривању плана рада у школској 2021/2022. години према систематизацији и 

квалификационој структури, у току школске године у школи је радио следећи број 

радника :  

 

ПОСЛОВИ БРОЈ 

ИЗВРШИЛАЦА 

СТРУЧНА СПРЕМА 

ВСС ВС ССС КВ ПК НК 

Директор 1 1 - - - - - 

Разредна настава 4 4 - - - - - 

Предметна настава 16 12 2 2 - - - 

Секретар  0.5 1 - -    

Педагог  1 1      

Рачуновођа  0.5 1      

Библиотекар 0.5 1      

Домар/мајстор 

одржавања 

3   3    

Радник на 

одржавању 

хигијене 

3      3 

СВЕГА: 29.5 21 2 5   3 

 

 
II ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГРАДА ШКОЛЕ  

 

Образовно-васпитни рад у школи организован je у петодневној радној недељи у две смене. Прву 

смену у матичној школи чинило је 4 одељења од V до VIII разреда, а другу 4 одељења од I до IV 

разреда.  

 

2.1. Бројно стање ученика и одељења на почетку шклске године 

 

ШКОЛА 

РАЗРЕД I II III IV V VI VII VIII СВЕГА 

ОДЕЉЕЊА 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

ДЕЧАЦИ 5 3 4 5 6 9 4 10 46 

ДЕВОЈЧИЦЕ 4 8 5 4 6 6 4 2 39 

УКУПНО 
д+д 

9 11 9 9 12 15 8 12 85 
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3/1 ИВА ЖИВКОВИЋ, прешла у основну школу ''Нада Поповић'' - Крушевац 

4/1 ЈАНА ГАЛИЋ , прешла у основну школу ''НадаПопвић'' - Крушевац 

7/1 АНАСТАСИЈА ЖИВКОВИЋ,прешла у основну школу ''Нада Поповић'' - Крушевац 

 

 

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 
 

ПРВА СМЕНА 
            Час  Трајање  

Први час 07.30- 08.10 

Другичас  08.15  - 08.55 

Велики одмор 08.55 – 09.15 

Трећи час 09.15 – 09.55 

Четврти час 10.00 - 10.40 

Пети час 10.45 - 11.25 

Шести час 11.30 – 12.10 

Седми час 12.15 - 12.55 
 

 

 

ДРУГА СМЕНА     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Час   Трајање  

Први час 13.15 -13.55 

Другичас  14.00 -14.40 

Велики одмор 14.40 -15.00 

Трећи час 15.00 -15.40 

Четврти час 15.45 -16.25 

Пети час 16.30-17.10 
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2.3. Школски календар 
 

 На основу Правилника о школском календару основне школе за школску 2021/2022. годину 
утврђено је време остваривања наставног плана и програма , односно број наставних и 
радних дана у току школске 2021/2022.године и време коришћења распуста ученика . 

 - Понедељак – 01.09.2020.г. – Почетак школске године  

- Петак - 30.12.2020.г - Завршетак првог полугодишта - Зимски распуст је почео 
31.12.2020.гоине и трајао је до 21.01.2021.године. Настава је почела 24.01.2022.године 

 - Празници  

У току првог полугодишта школа је празновала: 

 - Четвртак - 21.10.2020. године – Велики школски час  

- Понедељак - 08.11.2020.године-Дан просветних радника - обележиће се пригодним 
разговорима у оквиру одељењских заједница о значају просвете као друштвене активности. 

 - Четвртак 11. новембра 2020. – Дана примирја у Првом светском рату 

 -  Четвртак 30.12.2020.г. – свечано обележавање - Нова година-базар (01. и 02.01.2020.) и 
Божић (07.01.2020.) - Понедељак - 27.01.2020.године-Дан Светог Саве-радни дан (свечано 
обележавање)  

У школи се празновало радно без одржавања наставе:  

- Понедељак, 27.01.2020.Свети Сава (Дан духовности)  

Наставни дани – изузев када падају у недељу: 

 - Четвртак, 21.10.2020. – Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату  

 

У програмирању и реализацији екскурзија, празника и свечаности укључен је и Савет 
родитеља. Сходно условима рада и могућностима родитеља деце сваког издвојеног одељења 
планиран је садржај рада и начин извођења предвиђених активности. 

 Класификациони периоди  

- I – 13.11.2020.г. 

 - II- 09.04.2021.г. 

 Дани за спортске и културне активности 

 - Крос РТС-а –26.11.2020.године - петак 

 - Крос РТС-а - 13.05.2021.године 

- Зимовање - за ученике од 5. до 8. разреда, реализовало се у фебруару. 

 - Такмичења су се одржала у складу са календаром такмичења МПНТР.  

Такмичења и смотре: 

 Такмичења ученика су се организовала на нивоу школе, града, округа и Републике. Школа 
је на основу календара такмичења који утврђује Министарство просвете сачинити свој 
календар такмичења. Календаром такмичења било је предвиђено учешће на такмичењима из 
српског језика, историје, географије, математике, физике, хемије, биологије и страног језика, 
као и из других предмета уколико буду организована. Непосредну припрему за такмичење 
обављали су задужени наставници. Поред овога школа је учествовала на  свим смотрама и 
изложбама са циљем подстицања ученика за постизање што бољих резултата. Школа је 
организовала три општинска и два окружна такмичења. Општинска: руски језик, ТИТ и 
историја. Окружна: Руски језик и Биологија. 
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2.4. Подела одељења на наставнике и остала задужења 

Одељење  Одељењски старешина  Број ученика 

I/1 Милица Живковић-Катрина Јевтић 9 
II/1 Олгица Милић 11 

III/1 Маријана Трајковић 9 

IV/1 Тијана Максимовић 9 
V/1 Милан Димић 12 

VI/1 Весна Јовановић 15 

VII/1 Драгана Пурић 8 
VIII/1 Зорица Аритоновић 12 

                                                    Укупно: 85 

 

 

2.5.Подела часова на наставнике предметне наставе 2020/2021.године 
 

 

 Име и презиме Предаје у одељењима Број 
часова 

Одељењски 
старешина 

1. Јелна Ивановић Српски језик: 5/1,6/1,7/1,8/1 17  

2. Весна Јовановић Енглески језик: 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 
5/1,6/1,7/1,8/1 

16 6/1 

3. Драгана Пурић Руски језик: 5/1, 7/1, 8/1 6 7/1 

4. Горан Јовић Ликовна култура: 5/1,6/1,7/1,8/1 

Цртање сликање вајање: 

5 

1 

 

5. Бојана Стефановић 

Јован Миладиновић 

Музичка култура: 5/1, 6/1,7/1,8/1 5  

6. Зорица Аритоновић Физика: 6/1, 7/1, 8/1 

Хемија: 7/1, 8/1 

6 8/1 

7. Милан Димић Математика: 5/1,6/1,7/1,8/1 16 5/1 

8. Стефан Милић ТИТ: 5/1,6/1,7/1,8/1 8  

9. Ђорђе Вујовић Информатика: 5/1,6/1,7/1,8/1 4  

10. Милица Костић Биологија: 5/1,6/1,7/1,8/1 8  

11. Миљана Чановић Историја: 5/1,6/1,7/1,8/1 

Грађанско васпитање: 

7 

3 

 

12. Смиља Анђелковић Географија: 5/1,6/1,7/1,8/1 7  

14. Донко Неранџић Физичко васпитање: 
5/1,6/1,7/1,8/1 

16  

15. Милан Васић Верска настава: 5/1,6/1,7/1,8/1 8  

16. Милица Ивић Руски језик: 8/1 

Грађанско васпитање: 

2 

2 

 

17. Беким Челић Ромски језик:1/1,2/1,5/1,6/1,7/1,8/1 12  
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III  РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА  

СТРУЧНИХ  

  ОРГАНА ШКОЛЕ И  СТРУЧНИХ САРАДНИКА У  
ШКОЛИ  

 

 
 
 

1. Н АСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 
 

У школској 2021/22. години било је укупно 6 седница Наставничког већа као 

највишег стручног органа школе, на којима су разматрана најважнија питања везана за 

функционисање, организацију и реализацију васпитно-образовног рада у установи. Свих 6 

седница Наставничког већа одржане су непосредно у школи.  

              На седницама Наставничког већа уредно су се водили записници који су заведени и чувају 

се у школској архиви код секретара школе. 

 
На састанцима Наставничког већа записник је  уредно водила професор српског 

језика и књижевности Јелена Ивановић. Наведеним активностима у потпуности је 
реализован план рада наставничког већа за школску 2021/22. годину. 

 
 

2. ОДЕЉЕНСК А ВЕЋА 
 

Одељењска већа су у школској 202/2022. години радила према програмима рада 

који су унети у разредне књиге. На састанцима одељенских већа  разматрана су следећа 

битна питања: 

− усвајање  календара  и  доношење  плана  и  програма  образовно-васпитног  рада    за 
школску 2021/2022. годину; 

−    подела предмета наставницима и договор о распореду часова; 

−    договор о распореду одељења по учионицама; 

−    договор о набавци уџбеника; 

− анализа  образовно  –  васпитног  рада  одељења  и  реализације  наставних  планова  и 
ваннаставних активности; 

−    анализа сегмената рада ученика који слабије напредују, 

− анализа    успеха    и    понашања    ученика    на    крају    класификационих    периода, 
полугодишта и на крају школске године; 

− договор и реализација допунске и додатне наставе; 

−    анализа понашања ученика и изрицање васпитно-дисциплинских мера, 

−    организовање припрема за такмичења; 

−    припрема за прославу Светог Саве,  завршну приредбу; 

−    предлагање ученика за похвале; 

− усвајање   предлога за задужења за 40-часовну радни недељу за наредну школску 
годину; 

−    резултати након реализованих разредних и поправних испита. 

−    разматрање извештаја о раду одељенских већа.
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3. СТРУЧНА ВЕЋА 
 

Квалитетној настави доприноси рад у стручним већима на нивоу школе, 

чиме се остварује чврста сарадња наставника разредне и предметне наставе. 

У току школске 2021/2022. године радила су следећа стручна већа: 

 
3.1.   стручно веће за разредну наставу; 

 

Чланови стручног већа су: 

- Маријана Трајковић 

- Олгица Милић 

- Тијана Максимовић 

- Милица Живковић 

 
         У  току школске 2021/ 2022. године  Стручно веће за разредну наставу је, кроз 

састанке, договором и  разменом искустава утицало на унапређење наставе и 

ваннаставних активности, као и на реализацију наставе путем наставе на даљину . 

Веће је одржало 5 састанака чији записници постоје у књизи записника стручног 

већа за разредну наставу ОШ „Угљаре“,на којима су разматране следеће теме: 

 

 

1. Договор око плана рада за школску 2021/ 2022.годину; 

2.Годишњи и месечни планови за школску 2021/ 2022.годину; Стандарди и 

начини остварења; 

3.Планирање екскурзија; 

4.Планирање, организовање и реализација такмичења; 

5. Договор око обележавања Светог Саве и реализација активности    

Новогодишњи и Васкршњи базар,- приредба и др. 

6. Договор о стручном усавршавању наставника у разредној настави; 

Разматрање Правилника о стручном усавршавању; 

7.Избор издавача за уџбенике-бесплатни уџбеници; преношење из разреда у 

разред, који ће важити за четврти  разред од школске 2022/2023.године; 
8.Договор о пријему првака; 

9. Израда планова за стручно усавршавање; Израда портфолија. 
 

 
 

Чланови Стручног већа редовно су присуствовали  састанцима Стручног 

већа,осим у случају оправданог одсуства. 
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3.2.   стручна већа за предметну 

наставу; 

 
3.2.1 Стручни актив за историју и географију; 

 

Чланови већа су: 

- Миљана Чановић- наставник историје 

- Смиља Анђелковић- наставник географије 

 
У школској 2021/2022. одржано је 5 седница Стручног већа за 

историју и географију ,и то са следећим тачкама дневног реда: 

 
1. Глобални и оперативни планови; 

2.Планирање распореда писмених задатака и контролних  тестова 

3.   Обележавање Светог Саве, школске славе; 

4.  Договор  о  школским такмичењима; 

5. Избор  издавача за  уџбенике који ће важити за следеће четири године; 

6.  Сарадња  учитеља  4.разреда са наставницима будућих   ученика 5.разреда ( 

реализација  часова); 

7.  Анализа резултата такмичења ; 

8. Анализа  успеха ученика на крају 8.  разреда; 

9. Анализа рада актива у протеклој години; 

10.  Усвајање извештаја за школску 2020/2021. 

11. Усвајање плана за наредну школску годину. 

 
Чланови Стручног већа редовно су присуствовали  састанцима Стручног 

већа,осим у случају оправданог одсуства. 

 
 
3.2.2 Стручни актив за биологију , физику и хемију; 

 

Чланови већа су: 

Милица Костић - наставник биологије 

Зорица Аритоновић - наставник физике и хемије 

 
У школској 2021/2022. години стручни актив природних наука састао се 

 5 пута, са следећим тачкама дневног реда: 

 
1. Утврђивање распореда допунске и додатне наставе; 

2. Планирање термина за извођење писмених задатака ; 
3. Усаглашавање критеријума оцењивања на нивоу Актива; 

4. Допунска и додатна настава; 

5. Реализација васпитно-образованих задатака и успех ученика на крају првог 

полугодишта; 

6. Договор о школским такмичењима; 

7. Припремна настава за ученике 8. разреда; 

8. Извештај са стручних усавршавања и стручних семинара; 

9. Договор о избору уџбеника за наредне четири године; 

10. Постигнути резултати на такмичењима; 

11. Реализација васпитно-образованих задатака и успех ученика на крају школске 

2020/2021. године; 
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12. Рад актива у протеклој години; 

13. Стручно усавршавање - планирање за наредну годину. 
 

 

Чланови Стручног актива редовно су присуствовали састанцима стручног већа, 

осим у случају оправданог одсуства. 

 

3.2.3 Стручни актив за математику, информатику и рачинарство и ТИТ 

 
Чланови стручног већа:  

1. Милан Димић - Наставник математике 

2. Ђорђе Вујовић - наставник информатике и рачунарства 

3. Стефан Милић - наставник ТИТ 

 

У току школске 2021/20202године одржано је 6 састанака.  

Реализоване су следеће активности:  

- Израда плана рада за школску 2021/2022. годину  

- Израда планова и програма редовне, додатне и допунске наставе и плана рада 

слободних активности  

- Планирање писмених и контролних задатака  

- Идентификација и прикупљање података о ученицима којима је потребна додатна 

подршка у раду)  

- Адаптација будућих ученика V разреда и будућих ђака првака  

- Учешће ученика на такмичењима, смотрама, приредбама (припрема ученика за 

такмичења; организовање школских такмичења, учешће ученика на општинским и 

регионалним )  

- Праћење напредовања ученика који похађају допунску наставу  

- Израда плана стручног усавршавања (избор облика стручног усавршавања из Каталога 

програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за 

школску 2021/2022. годину)  

- Размена искустава са семинара (на седницама стручног већа су редовно размењиване 

информације, искуства, новостечена знања и материјал са семинара)  

- Анализа успеха и дисциплине ученика на крају кварталних периода и полугодишта, 

предлог мера за побољшање успеха ученика  

- Избор уџбеника за школску 2022/2023. годину 
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3.2.4 Актив за музичку и ликовну културу и физичко и здравствено 

васпитање  

 

Чланови актива су: 

1. Горан Јовић - наставник ликовне културе 

2. Донко Неранџић - наставник физичког васпитања 

3. Јован МИладиновић - наставник музичке културе 

 

Одржали су 5 састанка о којима се уредно водили записници. 

 

 

 

3.2.5.Стручни актив за српски језик и стране језике   

 
Чланови стручног већа:  

1. Јелена ивановић - наставник српског језика 

2. Дргана Пурић - наставник руског језика 

3. Весна Јовановић, наставник енглеског језика 

4. Милица Ивић- наставник руског језика 

 

У току школске 2021/2022. године одржано је 6 састанака  

Реализоване су следеће активности:  

-Израда плана рада за школску 2021/2022. годину  

-Израда планова и програма редовне и допунске наставе, додатног рада и плана рада 

слободних активности  

-Планирање писмених и контролних задатака  

-Идентификација и прикупљање података о ученицима којима је потребна додатна 

подршка у раду, 

-Организовање културних активности (литерарни и ликовни конкурс поводом прославе 

Дана школе, Светог Саве и обележавања 21. октобра; недеља посвећена Доситеју 

Обардовићу, час посвећен Николи Тесли, организовање пригодног програма поводом 

прославе Светог Саве; уређење учионица и хола школе)  

-Припрема ученика за такмичења  

-Праћење напредовања ученика који похађају допунску наставу  

-Израда плана слободних активности у које су укључени ученици којима је потребна 

додатна подршка у раду (литерарна и рецитаторска секција)  

-Израда плана стручног усавршавања (избор облика стручног усавршавања из Каталога 

програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за 

школску 2021/2022.)  

-Реализација планираних мера индивидуализације (на часовима редовне и допунске 

наставе пружена је додатна подршка ученицима у виду прилагођавања наставних 

садржаја, материјала, метода и средстава, као и индивидуални приступ учењу)  

-Процена степена остварености циљева и исхода дефинисаних планом 
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-Размена искустава са семинара  

-Усаглашаванје и израда критеријума оцењивања  

-Анализа успеха и дисциплине ученика на крају I и III кварталног периода и I и II 

полугодишта, предлог мера за побољшање успеха ученика  

-Избор уџбеника за  IV, и VIII разред за школску 2022/2023. годину 

Стручни актив за српски језик и старне језике одржао је 6 састанака стручног 

актива. 

 

Сви активи реализовали су све што је било предвиђено годишњим планом рада 

школе школске 2021/2022.године. 
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 4.  СТРУЧНИ  АКТИВИ  

 

За развојно планирање 
 

Стручни актив за развојно планирање чине представници наставничког 

већа Весна Мартиновић - директор,  Виолета Костић, Горан Јовић, Стефан 

Милић-записничар, и Миљана Чановић-руководилац; Олгица Милић-члан, 

Тијана Максимовић-члан, Милица Костић-члан представник савета родитеља  

Игор Гигић; и ученик Огњен Столић. 

 

Стручни актив је на својим састанцима у току школске 2021/2022.године. 

разматрао следеће тачке: 

•    Конституисање новог сазива Стручног актива за развојно планирање 

•    Упознавање чланова актива са предлозима стручних већа: 

•    Договор о даљем раду; 

•    Дефинисање развојних циљева за нови  Школски развојни план; 

•    Израда  Акционог  плана  за  Школски  развојни    план  за  школску 
2021/2022. годину; 

• Израда Извештаја о раду стручног актива за развојно планирање за 
школску 2021/2022.годину 
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5.СТРУЧНИ  ТИМОВИ  
 
 

 Стручни  тим за  заштиту  деце  и  ученика од насиља,  злостављања и  
занемаривања  

 

У складу са Посебним протоколом за заштиту деце од насиља, 

злостављања и занемаривања, који је прописало Министарство рада, запошљавања 

и социјалне политике, школа има обавезу да формира тим за заштиту деце од 

насиља, злостављања и занемаривања. 

Тим је формиран школске 2010/2011. године, а чланови тима за школску 

2021/2022. годину су: 

−   Весна Мартиновић, директор школе 

- Виолета Костић, педагог школе 

- Јелена Мицић, секретар школе 

-   Драгана Пурић, наставник руског  језика 

−    Маријана Трајковић, наставник разредне наставе- руководиоц 

-     Марија Јовановић, родитељ 
 

Стручни   тим   за   заштиту   деце   и   ученика   од   насиља,   злостављања   и 

занемаривања  бавио  се  поменутом  проблематиком  у  току  године  руководећи  

се,  пре свега,        важећим прописима у области  заштите деце од насиља. 

Активности тима биле су у  усклађене и руковођене Посебним протоколом за 

заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-

васпитним установама. Предузето је низ активности у циљу остваривања безбедног 

боравка деце у школи и њеном окружењу. Чланови тима упознати су са новим 

Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање (''Сл.гласник РС'', број 46 од 26.јуна 2019, 104 од 

31.јула 2020.године). 
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Тим за самовредновање 
 

Тим за самовредновање за школску 2021/22. годину чинили су следећи чланови: 

 -  Весна Мартиновић-директор школе 

 - Виолета Костић, педагог 

 - Јелена Мицић, секретар школе, 

 - Тијана Максимовић, наставник разредне наставе 

 - Јелена Ивановић, наставник српског језика, руководилац 

 - Милица Костић, наставник биологије, записничар 

 - Александра Лазић, члан представник савета родитеља,  

 - Ненад Јоксимовић, члан Школског одбора 

 Тим за самовредновање школе током школске 2021/22 обавио   је све активности 

предвиђене програмом рада тима. У току године одржано је 6 састанка чланова 

тима на којима су разматране следеће теме: 
- Конституисање новог Тима за самовредновање, за школску 2021/22. 

год. ; 
-    Избор координатора тима за школску 2021/22 год.; 
-    израда     Плана   рада Тима за самовредновање за школску 2021/22. 

годину; 

-    информисање  о  избору  чланова  тима  за  самовредновање  из  реда 

                                   савета родитеља и школског одбора; 
- утврђивање  динамике  и  начина  реализације     самовредновања  за 

школску 2021/22.годину; 
-    договор и доношење одлуке о изменама у динамици рада у поступку 

самовредновања; 
- анализа постигнућа ученика на завршном испиту за школску 2021/22. 

годину; 

-    Договор  о  области  самовредновања  за  школску  2022/23.  годину  – 
предлог за Наставничко веће ; 

-    Договор о реализацији самовредновања за наредну школску годину- 

динамика и методика рада
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  На   основу   одлуке Наставничког већа и Годишњег плана рада школе за   школску 

2021/22 год., у току ове године     извршено је вредновање области број 4 „Подршка 

ученицима“. 
   

 
 

 Тим за стручно 
   усавршавање 
 

 
чланови: 

Тим за стручно усавршавање за   школску 2021/22.годину чинили су следећи 
 

-    Весна Мартиновић, директор школе 

-    Виолета Костић , стручни сарадник- педагог; 

-     Весна Јовановић, руководилац 

-    Олгица Милић -  записничар 

-      Ђорђе Вујовић- наставник информатике, члан 

 
 

Тим  за  стручно  усавршавање  формиран  је  на  седници  Наставничког  већа,са  

циљем  да  прати  стручно  усавршавање  запослених  у  установи, сачињава План 

стручног усавршавања на нивоу школе у складу са резултатима самовредновања и 

Школским развојним планом и прати реализацију истог, а све у складу са  

Правилником  о  сталном  стручном  усавршавању  и  стицању  звања  наставника, 

васпитача и стручних сарадника. 

Тим  је  одржао неколико  састанка  у  току  школске  године  на  којима  је: 

изабрао школске компентенције,направио план стручног усавршавања за школску 

2021/2022.године,дао предлог   Правилника   о   сталном   стручном   усавршавању   у   

установи,излагао   на наставничком већу о изради личног плана стручног 

усавршавања,пружао подршку колегама ,прикупио  извештаје  и  направио извештај на 

нивоу школе о стручном усавршавању. 

У току школске 2021/22.године си наставници и запослени прошли су обуку 

ЕТИКА И ИНТЕГРИТЕТ. Обука је обављена у две групе, прва група је похађала обуку 

маја месеца, друга група јуна. Извештај о реализацији обуке уредно је достављен Агенцији 

за борбу против  корупције Републике Србије. 
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Тим  за  професионалну 
 оријентацију 

 

У складу са новим Законом о основном образовању (Сл. Гласник 55/13) у школи 

је на седници Наставничког већа формиран Тим за професионалну оријентацијуу  за  

школску  2021/22  год.,  у    циљу  праћења  индивидуалних  склоности ученика и пружања 

помоћи ученицима и њиховим родитељима у избору средње школе и занимања. Тим за   

професионалну оријентацију за   школску 2021/22. годину чинили су следећи чланови: 
 

-    Весна Мартиновић– директор школе 

- Виолета Костић,педагог школе, 

-    Зорица Аритоновић, наставник физике и хемије, и разредни старешина, 

-    Драгана Пурић-наставник руског језика. 

Тим је   током године радио на реализацији Програма професионалне 

оријентације за   текућу годину. У оквиру активности тима могу се издвојити следеће 

активности за ученике седмог и осмог разреда: 
- Радионичарски рад на којима су ученицима кроз   групне радове на 

обавили задатак презентовања  стручних школа и гимназија на 
територији Косова и Метохије и сачињавање паноа у холу школе са 
овим радовима; 

- Организовање  презентације  неколико  средњих  школа    :  Гимназија 

Лапље Село, Економско-трговинска школа Лапље Село, Грађевинско –

саобраћајна школа Грачаница, Средња машинска школа-Преоце, и 

Електротехничка школа Сушица... 

 
Посебан значај у процесу професионалне оријентације има рад са ученицима у 

осмом разреду, када се врши одлучивање о даљем виду школовања, и у овом делу рада на 

професионалној оријентацији ученика носилац активности је био психолог школе, који 

је са овим ученицима   обавио   низ активности које им олакшавају избор занимања. У 

оквиру програма рада психолога школе реализоване   су радионице са ученицима осмог 

разреда на тему унутрашње и спољашње мотивације, интересовања, аспирација и 

способности за одређена занимања, тестирање Тестом професионалних интересовања и 

индивидуално тумачење резултата, као и индивидуални саветодавни рад са ученицима и 

родитељима у процесу професионалног усмеравања и оспособљавања.
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 Педагошк и  колегијум  
 

 
 

Педагошки  колегијум за школску 2021/2022. годину чине следећи  чланови: 

Директор школе, педагог, кординатори стручних већа за област предмета и 
одељењске старешине. 

 
 Стручни тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва, у 

школској 2021/2022.години, чинили су следећи чланови: 
- Весна Мартиновић-директор, Виолета Костић-педагог, Горан Јовић-

руководилац, Маријана Трајковић-записничар, Милица Живковић и 
Милан Димић. 

Одржана су три састанка тима. 
 
Стручни тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе, у школској 

2021/2022.години чинили су следећи чланови: 
-  Весна Мартиновић-директор, Виолета Костић-педагог, Миљана Чановић, Горан 

Јовић, Стефан Милић, Олгица Милић, Тијана Максимовић, Милица 
Костић, Огњен Столић-ученик и Игор Гигић-савет родитеља. 

Одржана су три сстанка тима.  
 
 

6. ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА  
 

На почетку школске године педагог школе је свим одељенским старешинама 

понудио програм рада за ЧОС прилагођен узрасту ученика, где су понуђене теме: о 

култури понашања, формирању радних навика, екологији, избору будућег позива, 

пубертету и друго. 
У потпуности је остварен програм рада одељенских старешина у подручјима рада 

као што су: 
- рад на часу одељенског старешине; 

- сарадња са родитељима ; 
- вођење педагошке документације 
 
 

Одељењске старешине успоставиле су и потребну сарадњу са стручним сарадицима школе, 
као и са директором, у складу са потребама и актуелним проблемима.
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7.  РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА  СТРУЧ НИХ САРАДНИК А 
 

1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ПЕДАГОГА  
 
 

Активност  педагога  огледала  се  у  школској  2021/2022.  години  кроз  следеће 

делатности: 
 

I  ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА 

 
−    учествовање у изради  Годишњег програма рада школе  за 2021/2022. годину; 

−    израда  годишњег и месечних  оперативних планова рада педагога; 

−    Израда Плана стручног усавршавања школе за школску 2021/22 годину; 

− Израда Плана рада Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања за 
школску 2021/22 г.; 

−    Израда Плана рада Стручног тима за самовредновање за школску 2021/22 годину; 

−    Израда Оперативног плана посете часовима за школску 2021/22 годину; 

−    Израда предлога тема за ЧОС за све разреде за школску 2021/22 год. ; 

−     Израда Акционог плана самовредновања извршеног у школској 2021/22 години; 

− Учешће у припреми, организовању и реализацији иницијалног, пробног и завршног 
теста за ученике осмог разреда, као и комбинованог теста за ученике шестог разреда; 

−    Формирање одељења првих разреда, структуирање и уједначавање; 
 

 
 

II   ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 
−    учествовање у изради Извештаја о раду школе за 202/2022. годину; 

−    израда Извештаја о  сопственом раду у школској 2021/22 год., 

-  праћење адаптације ученика првог и петог разреда, помоћ у адаптацији на нову 

средину и предметну наставу, 

− анализа успеха ученика током школске године, посебно на крају класификационих 
периода; 

−    Израда Извештаја о раду Стручног тима за самовредновање за школску 2021/22; 

−     Израда Извештаја о раду Савета родитеља. за школску 2021/ 22; 

− планирање,  вођење,  организовање    и  учествовање  у  свим  фазама  истраживања  у 

оквиру самовредновања (израда инструмената, дефинисање узорка, квалитативнма и 

статистичка  анализа  резултата,  израда  извештаја, 

−    праћење и евалуација наставних часова кроз непосредно присуство на часу; 

− праћење  и  евалуација  активности  предвиђених  Школским  развојним  планом  за 
школску 2021/22 год. . 

− планирање,  вођење,  организовање    и  учествовање  у  свим  фазама  истраживања  у 

оквиру самовредновања (израда инструмената, дефинисање узорка, квалитативна и 

статистичка  анализа  резултата,  израда  извештаја 

−    праћење и евалуација наставних часова кроз непосредно присуство на часу; 

− праћење  и  евалуација  активности  предвиђених  Школским  развојним  планом  за 
школску 2021/22 год.  

- праћење ес- Дневника. 
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III       РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

 
− сарадња са наставницима и разредним старешинама на решавању актуелних проблема 

ученика; откривање узрока поремећаја понашања појединих ученика или група и 

предузимање адекватних мера за њихово превазилажење; 

− сарадња са одељенским и разредним  старешинама на подстицању развоја ученика и 

њихове мотивисаности за рад, учење и напредовање -   разговори са наставницима, 

консултације и стручна помоћ. 

− пружање подршке наставницима у ситуацијама недовољне дисциплине ученика на 
часу; 

− пружање     подршке     наставницима     у    ситуацијама     лоших     и     неадекватних 
интерперсоналних односа у одељењу; 

−    оснаживање наставника за рад са децом из осетљивих друштвених група; 

−    пружање подршке наставницима у раду са родитељима; 

− упознавање наставника са новим законским регулативама и упутствима у области 
инклузивног образовања,     заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања, 
стручног усавршавања и др.; 

− договори са наставницама које добијају први разред око активности везаних за упис 
деце- позивање родитеља, родитељски састанак и др. 

− упознавање наставница које добијају први разред са основним карактеристикама деце 
и давање препорука за рад; 

 

 

IV      РАД СА УЧЕНИЦИМА 

 
- учешће у пријему првака, праћење адаптације на школску средину; 
-      испитивање интелектуалне, емоционалне и социјалне зрелости деце пред полазак у I 
разред уз помоћ Теста зрелости за школу и Теста за први разред;; 
-   индивидуални   и   саветодавно-корективни   и   инструктивни   рад   са   ученицима   са 
проблемима  у  понашању  и  појачани  васпитни  рад  са  ученицима  који  врше  повреде 
правила понашања у школи; 
-    прихватање нових ученика, распоређивање у одељења, интервју и саветодавна помоћ у 
адаптацији; 

−    индивидуални   и   групни   саветодавни   рад   са   ученицима   који   имају   проблеме 

(емоционалне, социјалне или интелектуалне  природе); 

−    предавања ученицима виших разреда, у оквиру непланираних замена часова, на теме: 

пубертета, социјалних односа у одељењу, насиља, одабиру средње школе итд.; 

− организовање и помоћ у реализацији едукативних семинара за ученике (предавање на 

тему трговине људима у сарадњи са Црвеним крстом, предавање на тему улоге 

полиције   у   друштву,   злоупотреба   дроге   и   вршњачко ;    предавање  на  тему  

репродуктивног  здравља  за ученице шестог разреда и др.,) 

− рад у области професионалне оријентације - процена интересовања ученика осмих 
разреда и помоћ у процесу   професионалног усмеравања, уз помоћ теста ТПИ и 
индивидуалних саветодавних разговора у оквиру ; 

− учешће у васпитно-дисциплинским поступцима према ученицима који су учинили 
теже повреде обавеза ученика; 

−    активности везане за рад Ученичког парламента; 

− реализација радионица са ученицима нижих разреда планираних Школским развојним 
планом; 
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V       РАД СА РОДИТЕЉИМА 

 
− прикупљање  података  о  деци  ,  посебно  будућим  првацима  кроз  индивидуалне 

разговоре са родитељима; 

−    анкета о задовољству са сарадњом са школом; 

−  индивидуални саветодавни рад са родитељима ученика који имају одређене тешкоће, 

сметње и проблеме (са учењем, понашањем, емотивне природе и др.); 

− активности  везане  за  рад  Савета  родитеља-(припремање  материјала  за  седнице, 
позивање родитеља, писање записника и др.) 

 
VI   РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА,  

 
− сарадња са директором у вези  израдом школских докумената- Извештај о раду школе 

за 2021/22 г., План рада школе за школску 2022/2023. г., и др. 

− сарадња са директором у вези са поделом старешинстава, дневним ритмом, тј. ритмом 

звоњења и др. 

− сарадња   са   директором  у   вези   са   реализацијом   плана   стручног   усавршавања 
наставника; 

− сарадња са директором у области праћења наставе, посета часовима, вредновање и 
евалуација наставних часова; 

−    сарадња са стручним сарадником –библиотекарем на изради школских докумената 
(Извештаја о раду школе и Плана рада школе) као и у вези са реализацијом  Школског 
развојног плана и Школског програма, набавком уџбеника и др 

 
 

 

VII    РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

 
−    учешће у седницама Наставничког  и одељењских већа; 

−    учешће у школском тиму у оквиру пројекта „Школа без насиља“; 

−  активности у  Стручном Тиму за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања 
и занемаривања ; 

−    активности у улози члана Стручног Тима за самовредновање; 

−    учешће у раду Стручног тима за разојно планирање; 

−    активности у улози  Тима за професионалну оријентацију; 

−    Активности у улози Комисије за полагање завршног испита
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VIII САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 
Током 2021/22. године стручни сарадник –педагог  успоставла је сарадњу са 
следећим институцијама: 

−    сарадња са предшколском установом „Наша радост“ (око уписа деце у први разред), 

− Домом  здравља  Косово Поље   (активности  у  оквиру  реализације  програма  
здравствене превенције) 

− Центром за социјални рад (континуирано, због одређеног броја занемарене, 
васпитно запуштене и деце са проблемима у понашању); 

− Општинском   организацијом   Црвеног   крста    

− Са просветним инспекторима ШУ Косовска Митровица  

− Са  Ромским  удружењем  (финансирање и  набавка уџбеника, опремање матураната...) 

−    Са просветним инспектором у оквиру редовног инспекцијског надзора; 

 
 
 
IX    ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 
 
−    вођење дневника рада педагога; 

−    израда месечних оперативних планова рада педагога; 

−    припрема материјала и дневног реда за седнице и вођење записника на седницама 

Сав.род.; 

−    вођење записника на седницама Тима за самовредновање; 

−вођење  евиденције  о  стручном  усавршавању  наставника,  стручних  
сарадника; 

−    вођење евиденције о  личном стручном усавршавању ; 

−попуњавање   евиденционих   листа   у   случајевима   насилничког   понашања   
међу ученицима. 
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III РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА  РУКОВОДЕЋИХ   

И  

 УПРАВНИХ ОРГАНА 
ШКОЛЕ  

 
 

1.  ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ  ШКОЛСКОГ  ОДБОРА 
 

Школски одбор као орган управљања у школи, одлучивао је о многим важним питањима 

везаним за рад школе. У току школске 2021/2022. године одржано је 5 седнице Школског 

одбора. Чланови Школског одбора су до фебруара месеца били: Ђорђе Вујовић, Александар 

Трајковић, Наташа Галић, Дејан Јовановић, Тијана Максимовић, Љубиша Јовановић, Срђан 

Мартиновић, Мишко Јовановић и Зорица Аритоновић. У фебруару  2022. године 

конституисан је нови  Школски одбор јер је претходном истекао мандат на период од 4 

године, у следећем саставу: Јелена Ивановић, Дејан Стојковић, Весна Јовановић, Софија 

Танасковић, Сандра Ћоровић, Ненад Јоксимовић, Зорица Димић, Љиљана МИлетић, Никола 

Живић. Члан Никола Живоћ због неоправданих изостанака на седницама замењен јула 

месеца 2022.године. Решењем Локалне самоуправе именован  је за новог члана Бобан 

Крстић. Чланови Школског одбора су увек усаглашено деловали, одазивали се седницама и 

усвајали многе битне одлуке. Усвојени су:  

-Извештај о реализацији годишњег плана рада за школску 2020/2021. годину  

-Извештај о раду директора школе за школску 2020/2021. годину  

- Годишњи план рада школе за школску 2021/2022.годину  

- План професионалног развоја запослених за школску 2021/2022. годину и извештај о 

остваривању плана о професионалном развоју запослених 2020/2021.године  

- Извештај о попису  

-Донет је анекс Школксог програма 

Поред наведеног :  

-Усвојен је извештај о раду школе 2020/2021.године 

-Усвојен је извештај о раду директора школе за период од септембра 2020. године до јануара 

2021.године  

- Усвојен је завршни рачун.  

- Усвојен је извештај о годишњем обрачуну.  

- Усвојен је извештај о самовредновању.  

- Усвојен је извештај о развојном планирању.  

- Усвојен је извештај о реализацији екскурзије 

- Усвојени су извештаји о  успех ученика на крају класификационих периода и полугодишта 

и на крају школске године 

-Донет је Школси програм за период од 4 године 

- Донет је Статут школе 

- Донет је правилник о раду школе 

- Донет је Правилник о испитима 

- Донет је Правилник о стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача 

и стручних сарадника. 

 

 
Чланови Школског одбора су упознати са : 
 
-Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању, са Правилником о 

поступању у случају насиља, злостављања и занемаривања.  

-Чланови Школског одбора су информисани о томе да су ученици од првог до осмог  разреда 

добили бесплатне уџбенике које је обезебедило МПНТР за ученике кориснике социјалне 

помоћи/ треће и свако наредно дете 

-Резултатима завршног испита 2021/2022. године  

-Са моделима наставе за наредну школску годину .  
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Чланови Школског одбора су упознати са успехом и дисциолином ученика на крају првог 

класификационог периода,на крају првог полугодишта, на крају трећег класификационог 

периода, и на крају другог полугодишта, односно на крају школске године. Упознати су и са 

реализацијом плана и програма на крају истих. Истакнуте су и мере које је потребно 

применити како би ученици постигли боље резултате.  

 

2.  РЕАЛИ АЦИЈА  РАДА  ДИРЕКТОРА  ШКОЛЕ  
 

У   школској   2021/2022.   години   рад   директора   је   реализован   кроз   следеће 
активности према предвиђеном плану и програму: 

 
1. Активности у оквиру наставничко-професионалне извршне функције 

 
Доминантни су били послови програмирања, организовања и праћење годишњег и 

месечног планирања наставе и других облика образовно-васпитног рада. Планирање је 
разрађено по активима , одељенским већима и појединцима. 

У смислу програмских опредељења донет је и усвојен Годишњи програм рада 
достављен свим институцијама које прате рад школе. 

 
2. Активности у функцији пословног и педагошког планирања 

 
Директор је урадио одговарајућу планску документацију за годишње планове 

наставе по предметима, одељењима и наставницима. Адекватно су планиране и друге 

форме ваннаставних активности. 
Важно је истаћи и друге ефекте планирања којих је било: за седнице стручних 

органа,  допунске  наставе,  поправних  испита  и  усклађивања  планова  са  школским 
календаром. 

 
3. Активности у функцији организовања 

 
Директор је у протеклом периоду имао директан увид у наставу. Такође је било    

присутно  праћење,  контролисање  и  вредновање  постигнутог  успеха  ученика. Пратио 

се њихов успех у учењу, изостанке са наставе а и рад ученичких организација и заједница. 

Овоме  треба  додати  руковођење  седницама  Наставничког  већа,  праћење  рада 
Одељенских већа и стручних већа. 

Учествовао је и у раду органа ван школе, успешно је контактирао са просветним 
саветницима и просветним инспектором. 

Учествовао је у припреми и пријављивању приправника за полагање испита за 

лиценцу. 

 
4. Активности у функцији руковођења 

 
Потпуну   подршку   директору   школе   у   руководећој   функцији   давали   су 

Наставничко веће, стручна већа и одељенска већа. 

 
5. Активности у функцији кадровске политике 

 
било.  

Избор наставника у протеклој години текао је по законској процедури. Отказа није

 
 
 
 

 
6. Активности у функцији контроле 

 
Континуирано су прегледане матичне књиге и документација школе, дневници 

рада одељења. Контролисано је вођење ес-Дневника. 
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7. Сарадња са другим институцијама 

 
Директор активно сарађује са свим школама,  
Активно  сарађује  са  локалном самоуправом Косово Поље,  Школском 

управом у Косовској Митровици и Министарством просвете, науке и технолошког развоја   

Р.Србије, Министарством за повратак и Епархијом Рашко-призренском као и њиховом 

канцеларијом за добротворни рад. 

У   току   школске   2021/2022.   године,   директор   је   сарађивао   са   другим 

институцијама на локалном нивоу и то:,Предшколска установа ''Наша радост'', Дом 

културе, Дом здравља, Центар за социјални рад, КУД ''Бранко Меденица'', организација 

''Сви за Космет'' и др. 
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3.  ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ 
 

По Закону о основама система образовања и васпитања секретар школе обавља 

нормативно правне и друге правне послове, те су сходно томе послови извршени у 

Школској 2021/22. години од стране секретара школе следећи: 

 
• Израда појединачних правних аката који се односе на радне односе – заснивање и 

престанак   радног   односа,   годишње   одморе,   одсуства,   поводом   приговора 

кандидата по расписаним конкурсима и сл., као и друге активности које се односе 

на вођење и ажурирање матичне евиденције, попуну слободних радних места, 

пријаву и одјаву радника, стручно усавршавање наставника и стручних сарадника 

( пријаве приправника и захтеви за полагање испита за лиценцу). 

•    Ажурирање персоналне документације запослених. 

• Праћење законске регулативе и усклађивање општих аката Школе са законском 
регулативом. 

•    Спровођење васпитно-дисциплинских поступака против ученика и израде одлука. 

• Стручни  послови  у  припреми  и  при  одржавању  седница  Школског  одбора; 
присуствовање седницама, вођење записника на седницама и израда извода из 
записника са седница. 

•    Издавање потврда ученицима и запосленима. 

• Административни  послови,  пословна  кореспонденција,  вођење  деловодника  и 
архивирање   предмета   и   вођење   архиве,   као   и   послови   око   регулисања 
здравственог осигурања односно овере и израде нових здравствених књижица. 

- Уношење података у ЈИСП (информациони систем) и ажурирање истих. 

- Ажурирање података у Централном регистру запослених, 

- Редовно и ажурно пријављивање  и одјављивање  запослених у ЦРОСО 

•    Други послови у складу са описом радног места и потребама школе. 
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4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА  САВЕТА  
РОДИТЕЉА  

 

Савет родитеља школе конституисан је у септембру месецу и чине га представници свих 

одељења. Изабрани су председник – Александар Трајковић, новембра месеца због избора 

на функцију за новог председника је изабрана Софија Танасковић, заменик председника 

Александра Лазић и записничар- Виолета Костић.  

У току школске године одржано је 4 седница Савета родитеља, на којима је била 

присутна већина чланова, тако да су се могле доносити важне одлуке:  

1. Верификован је Савет родитеља школе; изабрани су представници родитеља из редова 

Савета родитеља за комисије и школске тимове .  
2. Разматрани су:  

-Извештај о раду школе  

-Извештај о раду директора  

-Акциони план Развојног планирања за школску 2021/22.годину  

-Школски програм за први и други циклус  

-Избор уџбеника за нарену школску годину  

-Извештај о завршном испиту ученика осмог разреда  

3. Изабран је члан тима за ШРП 

4. Утврђени су изборни предмети за наредну школску годину  

5. Упознати су са релевантним изменама у закону и подзаконским актима као и 

правилниицима које је школа током године доносила  

6. Разматрање извештаја о анализи успеха и понашања ученика и предлагање мера за 

побољшање истих  
7. Извештавање о раду Тима за самовредновање, за социјалну заштиту ученика и 
сарадњу са Црвеним крстом, тима за превенцију насиља, злостављања, занемаривања и 
васпитно превентивну улогу школе у борби против дроге и насиља,  
 

 

IV Р ЕАЛ ИЗ АЦИ ЈА  Н АСТАВ Е  
 
 

Основна школа ''Угљаре'' у Угљару у школској 2020/2021.години има укупно 8 (осам) 

одељења, од тога 4 (четири) одељења разредне наставе а 4 (четири) одељења предметне 

наставе. На почетку школске године уписано је укупно 85 ученикa, у школи на крају има 

укупно 85 ученика. Од тога 46 дечака и 39 девојчица.   

   Од укупног броја ученика 9 ученика првог разреда је описно оцењено. Са  бројчаном 

оценом оцењен је 76 ученик. Са позитивним успехом завршили  су сви ученици,  од тога 35 

ученика са одличним успехом, 31 са врло добрим,   9 са добрим успехом и  са довоњним 

успехом 1 ученик. Са недовоњним успехом није било. На основу укупног броја оцењених 

ученика просечна оцена на нивоу школе износи 4,26.  Проценат пролазности на нивоу школе 

је 100%.  

        Што се тиче изостанака ученика на крају  школске  године укупан број износи 3662  од 

чега 3635  оправданих  а 27  неоправданих изостанака. Као разлоге оволиког броја 

оправданих  изостанака наводимо:  вирус грипа Цовид 19 и самоизолације ученика и 

сличних здравствених проблема. А наглашавамо да највећи део изостанака праве ученици 

ромске националности. 

          Са примерним владањем завршило је 85 ученика. Образовно-васпитни рад на крају  

школске 2021/2022.године од укупних 100% планираних часова реализовано је 99,45%. Већи 

број замена и самоизлоација наставника разлог су нереализацији наставе од 0,55% часова. 

Наглашавамо да се од 01.до 24. септембра 2021.године одвијала настава на даљину због 

вируса Цовид 19, а ради спречавања даљег ширења истог. Настава у школи се реализовала 

путем гугл учионице и платформе Микрософ Тимса у реалном времену по утврђеном 

распореду за онлајн наставу. 
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         Крос РТС-а одржан је 26.новембра 2021.године. Сви ученици су узели учешће. Крос је 

одржан на школксом полигону. 

 Министарство просвете, науке и технолошког развоја, а у сарадњи са локалном 

самоуправом, обезбедило је већи број таблет рачунара марке lenowo за ученике чији су 

родитељи незапослени (корисници социјалне помоћи). 

Таблети су подељени  на коришћење, пре свега ученицима  који због техничке 

неопремљености нису присуствовали онлајн настави. 

 Поводом обележавања  60 година примања Нобелове нагреде Иве Андрића у Стокхолму, 

10.12.2021.год. посвећен је час нашем нобеловцу. Тим поводом наставница српског језика 

Јелена Ивановић је у сарадњи са ученицима припремила пригодан програм, како би се 

сачували од заборава лик и дело нашег писца. 

У оранизацији и припреми "Новогодишњег базара" учешће су узели сви ученици наше 

школе. Новац који су прикупили продајом својим производа одлучили су да дају у 

хуманитарне сврхе. 

У организацији Канцеларије за Косово и Метохију четири ученика наше школе провели су 

дане дружећи се са својим вршњацима на Тари. 

Ученици наше школе дали су учешће на многобројним конкурсима, као и на такмичењима 

која су предвиђена календаром такмичења и смотри основних школа за школску 

2021/22.годину од стране МПНТР. На општинском такмичењу освојена су једно прво, два 

друга и четири трећа места. На окружном закмичењу освојено је једно друго и једно треће 

место. На смотри рецитатора " Песниче народа мог" освојене су две награде,прво место и 

пласман на републичку смотру и треће место.  Ученици су носиоци већег броја похвалница и 

захвалница за учешће на различитим конкурсима. Са надом да ће следећа школска бити 

успешнија за наше ученике. 

       Екскурзија на Златибору реализована је у периоду од  7. до 11. марта 2022.године 

 Пробни завршни испит за ученике осмог разреда одржан је 25.и 26. марта 2022. 

 У сусрет Васкршњим празницима 20.априла у просторијама школе ученици су изложили 

своје креативне радове. Овакву акцију ученика подржали су сви запослени, као и родитељи 

ученика.  

Прикупљен новац је отишао у добротворне сврхе, за малог Вукана Стојиљковића . Наши 

ученици су са задовољством били део овакве акције и лепог дружења, то је био дан за 

памћење.  

Ученици нижих разреда су са својим учитељицама присуствовали представи " Мистерија 

одбеглог јајета" у Дому културе у Грачаници која се изводила у добротворне сврхе. 

Канцеларија за Косово и Метохију је организовала школу пливања у Ивањици за ученике 

трећег и четвртог разреда основних школа на територији Аутономне покрајине КиМ. У 

пориоду од 3. 5 до 9. 5. 2021. године школу пливања је похађало 5 ученика четвртог разреда 

наше школе. Сва деца су била смештена у Центру за рехабилитацију под називом "Анемија". 

По повратку кући деца су била презадовољна, пуна утисака и испунили су циљ због којег су 

били у Ивањици. А то је да су сва деца научила да пливају. 

 На спортском терену у школском дворишту 13. 5.2022.год. одржан је Крос РТС-a под 

слоганом "Kроз Србију" . На кросу су учествовали сви ученици наше школе. 

Годишње  тестирање ученика  4. разреда и пробнни тестови у 7. разреду одржани су 14. 

6.2022.године.  

 

Ученици седмог разреда су у јуну реализовали једнодневни излет,  обишли град Призрен и у 

њему: Богословију, Џамију, Богородицу Љевишку и манастир Св. Архангела.  Док су 

ученици шестог разреда посетили манастир Грачаницу а ученили петог разреда археолошко 

налазиште „Улпијана“. 

Посета је од верског, културолошког и историјског значаја, те су се ученици задовољни 

вратили са овог излета. 

У оквиру пројекта "Спојимо децу Косова и Метохије и Републике Српске" ученике је ове 

године угостила општина Брод у периоду од 25.06.-02.07.2022.године. 

Сви ученици осмог разреда изашли су на Завршном испиту који је одржан 27. 28. и 29. јуна. 

 Већ оформљени тимови школе одрадили су све што је планирано и уредно предали своје 

годишње извештаје.  
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Летопис школе, сајт школе ( www.osugljare.com ) и фејсбук страница ( ОШ "Угљаре") уредно 

су вођене и ажуриране од стране именованих администратора.  

 

 
4.1  Извештаји о спровођењу пробног завршног испита школске 2021/2022. година  

 
Сви наши ученици 8. разреда присуствовали су завршном испиту. Завршни испит за 

ученике наше школе одржан је у основној школи ''Краљ Милутин'' у Грачаници. 

Завршни испит реализовао се у три дана, први дан српски језик, други дан математика и 

тррећи дан комбиновани тест. 

Задаци на тесту су у већем броју били затрвореног типа, док је само неколико зататака 

било отвореног типа и тражило се приказ поступка.  

Остварени су следећи резултати: српски језик  највише 15,5 поена најмање 4,00. 

Математика највише 15.00 најмање 10.00 поена и комбиновани највише 16.00 најмање 

9.00 поена. На нивоу округа постигнути су следећи резултати: српски језик 4,45, 

математика 8,29 и комбиновани 9,04. Укупно 24,78.  

Резултати завршног испита су испунили обострана очекивања и ученика и наставника.  

Завршни испит је помоћно средство у достизању циља професионалног развоја 

личности,њиме се елиминише конкуренција и остварују позитивни ефекти на даљи рад и 

напредак и оно најбитније, лично задовољство.  
 
 

 

V РЕАЛИЗАЦИЈА   ВАННАСТАВНИХ   АКТИВНОСТИ  

 
      Поред реализације наставних, успешно су реализоване и ваннаставне активности које 

такође доприносе свестранијем развоју личности ученика.  

Распоред часова допунске, додатне наставе и секција и остали облици непосредног рада са 

ученицима на време су урађени и усвојени.  

На време је сачињен план екскурзије за ученике од 1- 8.разреда.  

Сви годишњи планови, као и оперативни планови на време су предати од 1. до 5. у 
текућем месецу. Према календару такмичења за школску 2021/2022. годину ученици наше 
школе су се заједно са наставницима припремали на додатним часовима. У нашој школи је 
реализовано 5 такмичења, три Оптшинска и два Окружна.  

Екскурзије су реализоване по плану.  

 
 

ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ 

СТАРЕШИНЕ 

 

 
У току 2021/2022. године реализовани су сви часови одељенског старешине. 

 

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

Слободне активности ученика реализован су у виду : 

 
1. Културно  уметничке 

- ликовна         - Горан Јовић 

- литерарна     - Јелена Ивановић 

- рецитаторска – Јелена Ивановић, Олгица Милић, Маријана Трајковић и Тијана 

Максимовић 

 

 

 

http://www.osugljare.com/
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2. Предметно истраживачке 
- математичка                - Милан Димић 

- историјска                    -Миљана Чановић 
- географска                   - Смиља Анђелковић 
- биолошка                    - Милица Костић 

- хемија и физика          -Зорица Аритоновић 

 
3. Клуб младих 

техничара- 

Стефан Милић 

 

4. Спортско рекреативне 
- спортско рекреативан (фудбал, одбојка, кошарка) – Донко Неранџић 

 

28.02.2021.године обележен је дан читања под називом ''Читајмо гласно'', где су ученици 

одрадили слоган ''Имамо план, читајмо књиге сваки дан''. 

 
 

УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
 

У школској 2020/21. години су, поред одељењских заједница, на нивоу школе 

функционисале    још две ученичке организације: Ученички парламент и Подмладак 

Црвеног крста. 

 

Извештај о активностима Ученичког парламента у току школске 2021/2022. године 

  
Ученички парламент Основне школе ,,Угљаре“ у току школске 2021/2022. године планирао 

је низ активности. Циљ је био укључити што већи број ученика у све акције које су 

спроведене.  

Чланови Ученичког парламента су учествовали у организацији прославе Дана 

школе.Потрудили су се да својим учешћем допринесу реализацији програма , али су помогли 

и приликом уређења паноа који се налазе у холу школе.  

Приликом прославе Савиндана су, такође, ангажовани чланови Ученичког парламента.  

Уређење школског паноa, ходника, дворишта, неке су од активности у које су били 

укључени чланови Ученичког парламента.  

Представници Ученичког парламента су присуствовали и седницама Школског одбора чиме 

су учествовали и у том сегменту рада школе. Њихови предлози су уважени и изражена је 

воља за реализацијом истих.  

Представници Ученичког парламента посетили су и многа предавања, трибине, које су 

организоване ван наше установе. Једна од таквих посета уприличена је поводом 

обележавања Дечије недеље. У разговору  и у договору са председником Привременог 

органа општине Косово Поље, ђаци су  спремили  Васкршњи базар, и одлучили да 

прикупљена средства буду уплаћена у хуманитарне сврхе. .  

Чланови Ученичког парламента су организовали и одржали неколико предавања својим 

другарима .Говорили су им о здравој исхрани, дискриминацији, превенцији и заштити деце 

од алкохола и опојних дрога, о безбедном коришћење интернета. Одржано је и 

предањевезано за епидемиолошку ситуацију и присуство вируса, с посебним освртом на 

мере које је потребно предузети зарад безбедности ученика.  

Планиране активности нису у потпуности реализоване због настале ситуације,али су 

одрађене додатне у складу са ситуацијом.  

Својим активностима и предлозима чланови Ученичког парламента су покушали да 

допринесу побољшању квалитета рад школе.  

Ученички парламент је ове године учествовао у многим активностима и 

евидентна је његова жеља да укључи што већи број ученика у своје акције. Oчигледно је 

да су одржане активности биле усмерене ка едукацији ученика у разним областима, што и 

јесте био циљ. 
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−          Поред  наведених  ученичких  организација,  у  школи  је  током  школске 

2021/22.  године функционисао  и   Подмладак  Црвеног  крста.      Активисти  

Црвеног  крста  из   наше  школе  били  су учесници на такмичењу у пружању прве 

помоћи. 

 
 
 
 

ПРОИЗВОДНИ И ДРУШТВЕНО КОРИСНИ РАД 

 
Друштвено користан рад је у школској 2020/2021. години  био организован у виду 

акција хуманитарног карактера, као и акција намењених рециклажи и очувању животне 

средине. 

Производни и друштвено корисни рад је обухватао   уређење школске средине, 

простора око школе и на нивоу целог града.   Ученици наше школе су током 2020/21. 

године учествовали  у великој акцији „Чувајмо своју планету“ . 

 Новембра је УП организовао акцију чишћења дворишта поводом Светског дана 

климатских промена. Сви чланови тима су обавестили друге ученике у својим одељењима 

како би одазив био што већи. 
 

САР АДЊА   СА   ДРУШТВ ЕНОМ   СРЕДИНОМ  
 

 
Сарадња школе и породице током школске 2021/22. године одвијала пре свега кроз 

директне контакте одељенских и разредних старешина и педагога школе са родитељима 

–  они  су  упознавали  родитеље  са  програмским  задацима  и  пружали  им  помоћ  у 

породичном  васпитању,  редовно  обавештавали  родитеље  о  успеху  и  владању њихове 
деце, упознавали их са новинама, променама у области организације рада школе, пружали 

стручну помоћ у решавању конкретних проблема везаних за учење и понашање ученика и 

др.  Одељенске старешине су овај вид сарадње остваривале преко родитељских састанака 

и индивидуалном сарадњом, а педагог путем индивидуалних саветодавних разговора са 

родитељима и учешћем на родитељским састанцима ( на родитељским састанцима 

родитеља будућих првака). 

Сарадња са родитељима успостављена је и кроз рад Савета родитеља, који је 

током прошле године био редовно упознат са свим битним дешавањима у школи, и својим 

одлукама такође значајно учествовао у планирању и реализацији васпитно образовног 

процеса.( Извештај о раду Савета родитеља дат је у засебном поглављу.) 

 
У  оквиру  сарадње  са  широм  друштвеном  средином,  у  току  школске  2020/21. 

године  остваривана је и активна сарадња са: 
1.   Министарством просвете,науке и технолошког развоја Р Србије и његовим телима 

(у виду тражења стручне помоћи и подршке, информисање о новинама у 
реализацији васпитно-образовног процеса кроз Правилнике, упутства и сл.); 

2.   Органима Скупштине општине Косово Поље (кроз рад Школског одбора ) 
3. Домом  здравља  (систематски  прегледи, редовно вакцинисање,  флуорисање  

зуба...) 
4.   Осталим школама на територији округа и општине, 

5.   Центром за социјални рад  (стална сарадња и договори о раду са децом са 

проблемима у понашању и неадекватно збринутом децом, обезбеђивање 

бесплатних уџбеника и школског прибора и др. ); 
6.   Ромским удружењем 
 

        7.    Домом културе и другим организацијама и институцијама по потреби. 
8. Црвеним  крстом  (подмладак    Црвеног  крста  одржао  је  више  презентација  о 

пружању прве помоћи) 
       



 

 

И3ВЕШТАЈ    О    РEAЛИЗАЦИЈИ  ГОДИШЊЕГ  ПЛАНА  РАДА    Основне школе „Угљаре“ из 
Угљара за школску 2021/2022. годину саставили: 

 

 

ЈЕЛЕНА  МИЦИЋ– секретар школе 

 
ВИОЛЕТА КОСТИЋ – стручни сарадник – педагог 

 

 
 
 



 



 

 

 



 



 

 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 


