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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ
За школску 2020/21.године

септембар, 2021. године

Лазаревац
Садржај
1. Услови рада школе
2. Организација образовног рада школе
3. Образовно васпитни резултати на крају школске 2020/21. годину
4. Реализација планова стручних, руководећих и управних органа школе
5. Реализација планова ваннаставних активности
6. Посебни програми васпитно образовног рада
7. Сарадња са друштвеном средином
8. Школски маркетинг
9. Прилози


Извештај о раду Наставничког већа за школску 2020/21. годину



Извештај о раду Савета родитеља за школску 2020/21. годину



Извештај о раду Школског одбора за школску 2020/21. годину

 Извештај о раду Стручних већа школе за школску 2020/21. годину
 Извештај о еаду директора за школску 2020/2021. годину
 Извештај о раду Стручног већа за развојно планирање за школску
2020/2021. годину.

 Извештај о раду Стручног већа за развој Школског програма за
школску 2020/21. годину
 Извештај о раду Педагошког колегијума за школску 2020/2021. годину
 Извештај о раду секција за школску 2020/21. годину
 Извештај о раду Ученичког парламента за школску 2020/21. годину
 Извештај о раду Тима за заштиту ученика од злостављања ,насиља и
занемаривања за школску 2020/21. годину.
 Извештај о раду Тима за развој и обезбеђивање квалитета рада
установе за школску 2020/2021. годину
 Извештај о раду Тима за самовредновање за шќолску
годину


2020/2021.

Извештај о раду Тима за инклузивно образовање за школску
2020/2021. годину.

 Извештај о раду Тима за развој међупредметних компетенција за
школску 2020/2021. годину
 Извештај о раду Тима за стручно усавршавање запослених за школску
2020/2021. годину
 Извештај о раду Тима за приредбе за школску 2020/2021. годину
 Извештај о раду Тима за професионалну оријентацију за школску
2020/2021. годину


Извештај о раду педагога за школску 2020/2021. годину

 Извештај о раду школског библиотекара за школску 2020/2021. годину


Извештај о посећеним часовима за школску 2020/2021. годину

 Извештај о сарадњи са школом из Санкт Петербурга за школску
2020/2021. годину
 Извештај о реализацији наставе на даљину за школску 2020/2021.
годину
 Извештај о реализацији Оперативног плана рада школе за реализацију
наставе у ванредним околностима и условима за школску 2020/2021.
годину
 Извештај о реализацији Пројекта „Обогаћен једносменски рад“ за
школску 2020/2021. годину

Табеларни профил школе
Назив школе

„Диша Ђурђевић“

Адреса

Лазаревац, Сјеничка број 3

Округ

Београд

Општина

Лазаревац
Подаци за контакт

Телефон

011/8155-117

Факс

011/8155 -115

Емаил

disa.skola@gmail.com

Интернет адреса

wwwosdisadjurdjevic.edu.rs

Директор

Марија Шаровић

Секретар

Зорица Радојичић

Педагог

Ивана Јовановић

Шеф рачуноводства

Ивана Вулићевић

Библиотекар

Невена Дражић

Број ученика: 143
Матична школа: Лазаревац
Издвојено одељење: Медошевац
Издвојено одељење: Нови Медошевац
Број запослених: 45
Језици који се уче у школи: Енглески језик (први страни језик) и Руски језик (други страни језик)
Број смена у школи: преподневна и поподневна смена

Продужени боравак за: I, II, III, IV разред

Историјат школе

ОШ „Диша Ђурђевић“ основана је давне 1843. године у Вреоцима. Након оснивања
школе, поред деце из Вреоца, њу су похађала и деца из Медошевца, Цветовца и Сакуље.
Прва школска зграда налазила се поред цркве, а њени остаци налазе се тамо и дан данас.
Године 1961. подигнута је друга зграда школе, која је радила све до 2017. године, када су
се због експропријације, ученици и запослени преселили у нову зграду школе у Новом
Медошевцу. У саставу школе радило је издвојено одељење у Медошевцу, а 2011. године
са радом је почело и друго издвојено одељење у Новом Медошевцу.
Због ширења угњенокопа „Колубара“, матична школа у Вреоцима се затвара 2017. године,
па се уз подршку ЕПС-а одмах кренуло са радовима на постојећем објекту школе у Новом
Медошевцу, у коју су ученици и наставници прешли. Радови на новом објекту школе су
интезивирани 2020. године уз почетак градње спортске сале.
Школска 2021/2022. година, за наше ђаке значи улазак у нову, савремену школу и рад у
најбољим условима. У оквиру објекта почела је са радом и мешовита група ПУ „Ракила
Котаров-Вука“, што је обрадовало многе родитеље.
Мноштво зеленила, светла, савремених средстава, дечје граје и осмеха и нас који волимо
децу и свој посао, детињство наших ђака чинесрећнијим и безбрижнијим.

УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ
Настава у Основној школи ''Диша Ђурђевић'' у Лазаревцу је школске 2020/2021.
године почела на време у складу са Правилником о календару образовно-васпитног рада
за Основне школе који је донело Министарство просвет, науке и технолошког развоја.
У законском року усвојени су: Годишњи планови рада школе за школску 2020/21.
годину, Извештај о васпитно-образовним резултатима школе за школску 2019/2020.

годину, Извештај о раду школе и раду директора за шк.2019/20. годину, План стручног
усавршавања за шк.2020/2021.годину.
Настава се у шк.2020/21.години одвија се у 2 школске зграде- у Медошевцу од 1-4
разреда и Новом Медошевцу од 1-8.разреда.
Напомена
Према стручном упуству Министарства просвете и препорукама Кризног штаба за
борбу против вируса Ковид 19 Основна школа „Диша Ђурђевић“ је организовала наставу
у две смене. Ученици из првог циклуса током првог полугодишта пратилу су наставу
сваки дан, сем ученика чији су се родитељи изјаснили да прате наставу од куће. Ученици
другог циклуса пратили су наставу према комбинованом моделу. Ученици петог и седмог
разреда током седмице похађали су наставу сваки други дан у школи, а данима када
наставу нису похађали у школи пратили су на каналима РТС –а и путем платформе Google
учионица и путем вибер група.
Основна школа сачинила је Оперативни план рада школе који је саставни део
Годишњег плана рада школе и добила је сагласност за реализацију наставе планирану
Оперативним планом.
На основу стручног упуства Министарства просвете, науке и технолошког развоја
од 27. новембра 2020. године Основна школа“ Диша Ђурђевић“ сачинила је Оперативни
план рад за организацију и реализацију наставе на даљину за ученике другог циклуса.
Ученици другог циклуса почели су да прате наставу од куће путем платформе Google
учионица. Израђен је распоред часова и одређена је сатница. Планом је предвиђено да се
часови одвијају у реалном времену и у трајању од 45. минута.
На основу одлуке владе републике Србије и Кризног штаба, а на основу Стручног
упуства од 12. марта 2021. године ученици другог циклуса почели су да прате наставу од
куће путем платформе Google учионица. Основна школа „Диша Ђурђевић“ израдила је
Оперативни план рада школе за организацију и реализацију наставе на даљину за ученике
другог циклуса. Планом је предвиђено да се часови одвијају у реалном времену и у
трајању од 45. Минута. Израђен је распоред часова и одређена је сатница.

Напомена
Дана 15.марта 2017.године, деловодни број 12.01.135891/3-17, Упозорењем од ЈП ЕПС-а
обавештени смо да услед утицаја близине извођења рударских радова а у циљу отклањања
опасности по безбедност деце, просветних радника и особља основне школе неопходно је
хитно премештање наставе ОШ" Диша Ђурђевић" из Вреоца на другу локацију, тачније у
насеље Нови Медошевац, Сјеничка број 3, где се већ налази објекат издвојеног одељења
матичне школе "Диша Ђурђевић".
Сагласност од Министарства просвете на настале измене рада школе добили смо
актом бр.610-00-231/2017-07 од 22.марта 2017. године.
Од 29.марта 2017.године настава се одвија у издвојеном одељењу у Новом
Медошевцу, у две смене једна просторија уступљена је ПУ" Ракила Котаров Вука" . За
ученике је, уз сарадњу са ЈП ЕПС, организован превоз.
Школску 2020/21 годину похађа 143 ученика.
Школа поседује велико школско двориште са игралиштем за децу и спортским
теренима за фудбал, кошарку и одбојку и летњу учионицу која се користи у настави .
У току је изградња новог школског објекта и сале за физичко и здравствено
васпитање и радови на уређењу школског дворишта. у продужетку постојећег објекта.
Радови не ометају редовно одржавање наставе. Радови на доградњи новог дела школе су у
завршној фази. Учионице, канцеларије, кабинети, свечана сала, библиотека, медијатека,
део школе предвиђен за предшколску групу опремљени су потребним намештајем.
У старом делу школе изведени су радови на враћању учионица у првобитно стање
(учионице су биле преграђене због недостатка потребних учионица). Окречене су
канцеларије, зборница, учионице и хол.

КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА
У току школске 2020/21. год. ОШ ''Диша Ђурђевић''

располагала је добром

кадровском структуром.
Сви радници за ову школску годину су стручно заступљени.У школи ради секретар
школе, шеф рачуноводства, 8 помоћно-техничких радника, 12 учитеља ( 8 учитеља у
редовној настави и 4 учитеља у продуженом боравку), 17 наставника, 1 вероучитеља,
педагог, библиотекар и директор школе.
Неколико наставника предметне наставе раде у две школе, али је њихов распоред
радног времена усклађен са распоредом часова који имају у другој школи.
Од првог до четвртог разреда као први изборни предмет реализовала се настава
Грађанског васпитања и Верске наставе. За други изборни предмет били су понуђени
следећи предмети: Народна традиција, Чувари природе, Лепо писање и Рука у тестуреализована је настава из предмета Народна традиција.
У настави од петог до осмог разреда реализованоје као први изборни предмет
Грађанско васпитање и верска настава, а као други изборни предмет: Свакодневни живот
у прошлости, чувари природе.
Од ове школске године Основна школа „Диша Ђурђевић“ нуди ученицима и
ваннаставне активности у оквиру пројекта Обогаћен једносменски рад. Ангажовани
учитељи и наставници реализују радионице у складу са интересовањима и активностима
које су ученици односно њихови родитељи одабрали.
Ученицима путницима био је обезбеђен је превоз од куће до школе и назад.
У складу са просторним условима и радом школе у једној смени како је планирано, изабрани смо
од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја за једну од школа са пилот
пројектом обогаћеног једносменског рада у основним школама.

Све што се ради у пројекту је додатни квалитет и додатна понуда у односу на
Школски програм.
У јуну месецу 2020.године упознали смо Наставничко веће, Савет родитеља,
Ученички парламент и Школски одбор са планом пројекта и спровели анкетирање
родитеља и запослених. На основу резултата анкете извршили смо избор оних активности
за који се определио највећи број родитеља, а наставници и стручни сарадници желе да их

реализују. Направили смо Годишње планове за сваку од активности и спровели
изјашњавање родитеља. На основу анализе анкета направили смо списак заинтересованих
ученика за сваку планирану активност и са тиме упознали Наставничко веће, Савет
родитеља, Школски одбор и Ученички парламент.
Активности које су реализоване од првог до четвртог разреда
Назив активности
1. „Пут око света“
2. „Енглески око нас“
3. „Природне лепоте наше земље“

Реализатор
Слађана Грујић
Лана Стевановић
Марија Стојановић

4. „Доброта је...“

Јелена Каменица

5. „Вредне руке“

Снежана марковић

6. „ Упознај своју околину“

Снежана Марковић

7. „Креативна математика“

Виолета Младеновић

8. „Математичке мозгалице игре и
приче“

Виолета Младеновић

Активности које су реализоване од петог до осмог разреда
Назив активности
1. Учење страног језика кроз нове
организационе облике
2. Решите да математику више не
грешите
3. Самостално учење ученика уз
подршку наставника
4. „Мала дневна музика“
5. „Низ покретне слике“ – водич кроз
свет филма
6. „Припрема за полагање Завршног
испита“

Реализатор
Александра Милић
Виолета Младеновић
Виолета Младеновић
Милош Петровић

Момчило Жунић

Момчило Жунић
7. „Припремна настава за Завршни
испит“

Зоран Протић

УСЛОВИ СРЕДИНЕ У КОЈОЈ ШКОЛА РАДИ
Објекат матичне школе у Вреоцима је стављен ван употребе из безбедоносних разлога,а
касније и срушен тако да у насељеном месту Вреоци школа више не постоји. Целокупна
настава се одржава у школи у Новом Медошевцу.Школа ради у

релативно добрим

социјалним и културним условима. Наши ученици чланови су ФК ''Турбина“ из Вреоца,
ФК“Напредак“ из Новог Медошевца, фолклорног ансамбла „Диша Ђурђевић“. Месна
заједница Вреоци , Медошевац и Нови Медошевац свесрдно нам излази у сусрет да би се
сарадња са локалном заједницом побољшала.
Школа остварује добру сарадњу и са Домом здравља ,заједнички се бринемо о редовном
праћењу и провери здравственог стања наших ученика. Такође школа сарађује са Центром
за културу Лазаревац, са Библиотеком Лазаревац, са Саветовалиштем за борбу против
болести зависности.
ПРОЈЕКТИ
Одржавање објеката и опремење школе:


У току је изградња сале за физичко и здравствено васпитање и уређење
школског дворишта.

- Пројекти и дешевања у оквиру Годишњег плана рада школе


10-13.септембра Дани хумора у Лазаревцу у оквиру којих је организовано
дружење са песницима, у складу са епидемиолошким мерама



Обележена је Дечија недеља



Обележен је Дан толеранције



Обележена Вукова недеља



Обележен Међународни дан људских права



Обележен Међународни дан планина



Обележен Међународни дан солидарности



Одржана божићна и новогодишња радионица



Одржана представа Пулс театра



Пројекат „Дан чистих планина“



Пројекат „Значај здраве исхране“



Хуманитарна акција „Чеп за хендикеп



Хуманитарна акција за децу оболелу од карцинома



Обележен Међународни дан за борбу против вршњачког насиља



Одржана ускршња радионица



Обележен Међународни дан шале



Обележен Међународни дан породице



Обележен Међународни дан дете

Организација образовног рада школе
На основу Одлуке владе републике Србије и на основу препорука Кризног штаба за борбу
против заразне болести Ковид – 19 основна школа је организовала наставу за ученике.
Ученици млађих разреда наставу су пратили сваки дан у преподневној смени, док су
ученици старијих разреда пратили наставу у поподневној смени. Ученици шестог и осмог
разреда долазили су сваки дан у школу, а ученици петог и седмог разреда сваки други
дани. Ученици петог и седмог разреда пратили су наставу по комбинованом моделу.
Данима када нису долазили у школу пратали су наставу од куће путем платформе.
Услед погоршања епидемиолошке ситуације у земљи а на основу владе републике

Србије од 20. новембра и 12. марта ученици другог циклуса су прелазили на реализацију
наставе на даљину путем платформи.
Школа је организовала по једно одељење продуженог боравка у првом и другом
разреду. Целодневна настава се одвијала од 8,00 до 16,00 часова. За ученике 3 и 4.
разреда у сарадњи са Градским секретаријатом за образовање и дечју заштиту, у току
школске 2020/21.године, био је организован продужени боравак.
Пријем родитеља
Одељењске старешине старијих разреда и предметни наставници су примали родитеље
ученика у индивидуалним терминима (за време пауза које су предвиђене распоредом
часова), а једном месечно. Распоред одржавања пријема родитеља био је истакнут на
огласној табли у холу и на сајту школе.
Наставници разредне наставе су примали родитеље у индивидуалним терминима, о чему
су родитељи благовремено обавештени на родитељским састанцима.
У млађим разредима радило је 12 учитеља, наставник енглеског језика и наставник верске
наставе.
У старијим разредима радило је 17. наставника.

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА на крају школске 2020/21
Нови Медошевац

разред

одељење 1.

одељење 2.

укупно одељења

укупно ученика

ПРВИ

14

/

1

14

ДРУГИ

9

/

1

9

ТРЕЋИ

7

8

2

15

ЧЕТВРТИ

10

8

2

18

ПЕТИ

20

/

1

20

ШЕСТИ

11

11

2

22

СЕДМИ

21

/

1

21

ОСМИ

16

/

1

16

УКУПНО

108

27

11

134

МЕДОШЕВАЦ
разред

одељење 1.

укупно

укупно

одељења

ученика

ПРВИ

/

/

/

ДРУГИ

1

1

3

ТРЕЋИ

1

1

2

ЧЕТВРТИ

1

1

2

УКУПНО

1

1

8

ОШ ''Диша Ђурђевић''
Сјеничка број:3
Датум: 19. 06. 2021. године

Успех ученика на крају
школске 2020/2021. године

њених

Укупно
негативн
их
Неоце

Са 5 и
више -

Са 4-

Са 3-

Са 2-

вних
Са 1-

љнх
Укупно
позити

Дово

Добрих

Вр.
добрих

чних

Одли

Број ученика

Разред

А) Успех

1.1

14

/

/

/

/

14

/

/

/

/

/

/

/

1.

14

/

/

/

/

14

/

/

/

/

/

/

/

2.1

9

4

/

/

/

9

/

/

/

/

/

/

/

2.2

3

/

3

/

/

3

/

/

/

/

/

/

/

2.

12

/

/

/

/

12

/

/

/

/

/

/

/

3.1

7

4

1

2

/

7

/

/

/

/

/

/

/

3.2

2

1

1

/

/

2

/

/

/

/

/

/

/

3.3

8

4

/

/

/

8

/

/

/

/

/

/

/

3.

17

/

/

/

/

17

/

/

/

/

/

/

/

4.1

8

4

4

/

/

8

/

/

/

/

/

/

/

4.2

2

/

2

/

/

2

/

/

/

/

/

/

/

4.3

10

3

5

2

/

10

/

/

/

/

/

/

/

4.

20

16

16

4

/

20

/

/

/

/

/

/

/

1.-4.

63

16

16

4

/

63

/

/

/

/

/

/

/

5.1

20

7

7

5

1

20

/

/

/

/

/

/

/

5.

20

7

7

5

1

20

/

/

/

/

/

/

/

6.1

11

3

4

2

1

11

/

/

/

/

/

/

/

6.2

11

3

3

4

1

11

/

/

/

/

/

/

/

6

22

6

7

6

2

22

/

/

/

/

/

/

/

7.1

21

6

4

7

4

21

/

/

/

/

/

/

/

7

21

6

4

7

4

21

/

/

/

/

/

/

/

8.1

16

2

3

8

3

16

/

/

/

/

/

/

/

8.

16

2

3

8

3

16

/

/

/

/

/

/

/

5.-8.

79

21

14

26

10

79

/

/

/

/

/

/

/

1.-8.

142

37

30

30

10

142

/

/

/

/

/

/

/

Б) Владање

/

240

1.

14

14

/

/

/

/

240

/

/

240

2.1

9

9

/

/

/

/

980

/

/

980

2.2

3

3

/

/

/

/

528

/

/

528

2.

12

12

/

/

/

/

1508

/

/

150
8

3.1

7

7

/

/

/

/

877

/

/

877

3.2

2

2

/

/

/

/

77

/

/

77

3.3

8

8

/

/

/

62

/

/

62

3.

17

17

/

/

/

/

1016

/

/

101
6

4.1

8

8

/

/

/

/

1336

/

/

1336

4.2

2

2

/

/

/

/

251

/

/

251

4.3

10

10

/

/

/

/

532

/

/

532

4.

20

20

/

/

/

/

2118

/

/

211
8

Незадо

Укупно

/

вданих
240

Опра

/

вољава

/

Задовољ
ава

/

Добар

/

Вр.
добар

14

рно

14

Приме

1.1

Разред

Нерегули
саних

Изостанци
Неоправ
даних

Број ученика

Владање

1-4

63

63

/

/

/

/

5081

/

/

508
1

5.1

20

20

/

/

/

/

480

/

/

480

5.

20

20

/

/

/

/

480

/

/

480

6.1

11

11

/

/

/

/

612

/

/

612

6.2

11

11

/

/

/

/

536

/

/

536

6

22

22

/

/

/

/

1148

/

/

114
8

7.1

21

17

4

/

/

/

483

17

/

483

7

21

17

4

/

/

/

483

17

/

483

8.1

16

16

/

/

/

/

1109

/

/

1109

8.

16

16

/

/

/

/

1109

/

/

110
9

5-8

79

75

/

/

/

/

3220

/

/

322
0

1-8

142

138

/

/

/

/

8301

830
1

На крају 2. полугодишта смањену оцену из владања имаће следећи
ученици:
1. Дамњан Герасимовић 7/1 (врло добар)

2. Драган Илић 7/1 (врло добар)
3. Матеја Синђелић 7/1 (врло добар)
4. Немања Џокић 7/1 (врло добар)

Ц) Реализација часова редовне, допунске и додатне наставе

Редовна настава (мање часова) – по плану

Допунска

1. разед

Додатна

Српски језик 17/17

Чос

36/36

Математика 17/17

2. разед

Српски језик 17/17; 17/17

36/37; 36/36

Математика 17/17; 17/17

3. разед

Српски језик 17/17; 17/17

36/36; 36/36

Математика 16/16; 16/16

4. разед

Српски језик 17/17; 18/18;
17/17
Енглески језик 36/36

Енглески језик

36/36; 36/35; 36/36

Математика 36/36;
36/32; 32/32

Математика 18/18; 18/17;
17/17

5. разед

Српски језик 35/35:

Српски језик 34/34

36/36

Математика 32/32;

Математика 14/14;

Енглески језик 28/28
Историја 8/8
Биологија 23/23

6. разед

Српски језик 27/27; 33/33
Енглески језик 14/14; 29/29
Математика 33/33;32/32

Српски
27/27;33/33

језик

Математика
17/17

17/17;

32/31; 34/34

Руски језик 17/17; 22/22
Биологија 26/26

7. разед

Српски језик 35/35
Енглески језик 26/26

16/21
Српски језик 35/35

Математика 24/24

8. разед

Српски језик 32/32

Српски језик 32/32

Енглески језик 29/29

Математика 32/32

Математика 32/32

Енглески језик28/28

32/32

Предметна настава у 4. разреду

СРПСКИ ЈЕЗИК

Руски језик

Математика

Биолпгија

Музичка
култура

4.1

1

1

1

1

1

4.2

/

/

/

/

/

4.3

/

1

1

1

/

Предлог мера за побољшање успеха и дисциплине ученика:
- Рад на мотивацији ученика – кроз различите методе и облике рада, разноврсност
наставних средстава, учила и извора знања, примену знања у пракси, повезивање знања са
свакодневним животом...
- Континуирано праћење (од стране одељењских старешина) редовности похађања
допунске и додатне наставе и обавештавање родитеља по потреби.
- Диференцијација и индивидуализација наставе која прати напредовање према
индивидуалном темпу појединца.
- Примена знања са семинара који су одржани.
- Унапређење рада са даровитим ученицима (у складу Развојним планом школе).
Резултати ученика осмог разреда на Завршном испиту
Завршни испит у 2020/21. години протекао је у складу са инструкцијама Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и Школске управе града Београда. Завршном
испиту приступили су сви ученици 8. разреда, укупно 16 ученика.
Попуњавању листе жеља приступило је 12 ученика. У првом уписном кругу средњу
школу је уписало 12 ученика.
Четири ученика нису приступила упису у средњу школу. Три ученика су планирала
пресељење у иностранство, док је један ученик уписао приватну школу.
Педагог, Ивана Јовановић

Реализација планова стручних, руководећих и управних органа школе

У току школске 2020/2021. године редовно су се одржавале седнице Наставничког
већа, Школског одбора и Савета родитеља. На седницама су се решавала питања у складу
са Законом

о основама система васпитања и образовања и Пословником о раду

Наставничког већа, Школског одбора и Савета родитеља. Све одлуке донете су у
законском року. Записници са свих седница саставни су део овог извештаја.
Сви руководиоци стручних већа предали су извештаје о реализацији плана својих
већа за школску 2020/2021. годину. Извештаји о раду стручних већа саставни су део овог
извештаја.

Посебни програми васпитно –образовног рада
Сви планирани садржаји у области професионалне оријентације, здравствене превенције и
саветовалишта за болести зависности реализовани су по плану и програму . Сви наведени
програми реализују се у сарадњи са Саветовалиштом за болести зависности из Лазаревца,
Домом здравља и МУП-Лазаревац. Протоколом

о сарадњи између Министарства

унутрашњих послова и Министарства просвете, науке и технолошког развоја на програму
„Основи безбедности деце“ у току шк. 2020/21. године у свим одељењима 1. 4. и 6. разреда
основних школа у Републици Србији нису се реализовале теме из безбедности о
саобраћају, насиљу, злоупотреби опојних дрога и алкохола, безбедном коришћењу
интернета, превенцији и заштити деце од трговине људима, заштити од пожара и
техничко-технолошким опасностима и природним непогодама због епидемиолошке
ситуације.

Реализација планова рада ваннаставних активности
-екскурзија и настава у природиУ складу са Годишњим планом рада школе настава у природи за ученике I , II, III и
IV разреда и екскурзије за све ученике од 1-8. разреда била је планирана да се реализује у
току другог полугодишта ако то буде дозволила епидемиолошка и здравствена ситуација и
на основу стручног упуства Министарства просвете, науке и технолошког развоја и
препорука Кризног штаба за борбу против вируса Ковид 19. С обзиром да здравствена
ситуација у земљи није била погодна за реализацију, наша школа је одлучила у договору
са родитељима и Саветом родитеља да се екскурзије, рекреативна настава и излети не
реализују.

Сарадња са друштвеном средином
Сарадња са друштвеном средином у овом полугодишту није у потпуности
остварена и реализована због епидемоолошке и здравствене ситуације. Школа је
учествовала у оним

акцијама у којима је било могуће. Многе манифестације су и

отказане.


Фестивал хумора за децу (одржане су само неке од активности које су могле
да се реализују на основу епидемиолошких и здравствених препорука)



Обележавање дечје недеље (дечија недеља обележена је кроз одељенске
активности у школи)



Традиционално даривање Новогодишњих пакетића за православну Нову
годину нашим ученицима од стране Месне заједнице Вреоци

Месна заједница Вреоци је наш дугогодишњи и значајан сарадник у животу и раду наше
школе. И ове године наставили су лепу традицију даривања новогодишњих пакетића
нашим ученицима. Овим лепим гестом обрадовали су наше ученике.
Школа традиционално има успешну сарадњу са локалном заједницом друштвеном
средином. Школа је остварила сарадњу на следећи начин.
Кроз сардању са:

-Црвеним крстом општине Лазаревац
-Домом здравља - редовно су организовани предвиђени систематски прегледи и
вакцинације ученика.
- Библиотеком „Димитрије Туцовић“
-Народном библиотеком
-Центром за културу
-Пулс театром

Извештај о остварености програма сарадње са породицом
Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно старатељима ученика,
заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења. У оквиру
сарадње са породицом, релизоване су следеће активности:
- Одржани планирани родитељски састанци.
- Наставници су редовно сарађивали са родитељима на Отвореним вратима (у
преподневним и послеподневним терминима).
- Одржане две седнице Савета родитеља, на којима су чланови разматрали питања из своје
надлежности.
- Саветодавни рад стручне службе и одељењских старешина са родитељима
- Родитељи су учествовали у раду школских тимова.
- Учешће родитеља, чланова Савета родитеља у школским комисијама.
- Редовно је ажурирана огласна табла за родитеље.
- Редевно је ажуриран сајт школе са битним информацијама за родитеље и ученике.
- Родитељи су учествовали у хуманитарним акцијама, донацијама школи, обезбеђивању
средстава за адаптацију учионица млађих разреда, пружању помоћи у организацији
обилазака и посета.

Извештај о оставрености програма социјалне заштите ученика
У оквиру програма остварено је:
- Сарадња, размена информација и заједничко планирање мера подршке са Центрима за
социјални рад.
- Учешће у пројекту Министарства просвете – Бесплатни уџбеници
- Саветодави рад одељењских старешина и стручне службе са родитељима и ученицима
код којих су уочене породичне тешкоће.
- Организовање хуманитарних акција.

Школски маркетинг
Развојним планом школе за период од 2020-2024 године један од циљева је и
побољшање угледа и промоција школе. Овај циљ је успешно остварен. Промовисање
живота и рада школе постало је наша свакодневна пракса . У циљу што боље промоције
школе, организован је Интерни и Екстерни маркетинг.
У школској 2020/21. години у циљу промоције школе организоване су следеће
активности:


Уређивање сајта школе, обавештавање преко сајта о свим битним
дешавањима у школи. Сајт је имао више од 399128 прегледа.



Медији- ТВ“Гем“, ТВ “Коперникус“ Радио Kiss , Праве новине редовно
прате дешавања утврђена годишњим планом рада школе.

ПРИЛОЗИ
 Извештај о раду Стручних већа школе за школску 2020/2021. годину
 Извештај о раду Стручног већа за развојно планирање за школску
2020/2021. годину


Извештај о раду стручног већа за развој Школског програма већа за
школску 2020/2021. годину



Извештај о раду Наставничког већа за школску 2020/2021. годину



Извештај о раду Педагошког колегијума за школску 2020/2021. годину



Извештај о раду Школског одбора родитеља за школску 2020/2021.
годину

 Извештај о раду Савета родитеља за школску 2020/2021. годину



Извештај о раду Ученичког парламента за школску 2020/2021. годину
Извештај о раду директора за школску 2020/2021. годину

 Извештај о раду педагога за школску 2020/2021. годину


Извештај о раду школског библиотекара за школску 2020/2021.
годину
 Извештај о раду секција за школску 2020/2021. годину
 Извештај о раду Тима за заштиту ученика од злостављања, насиља и
занемаривања за школску 2020/21. годину
 Извештај о раду Тима за развој и обезбеђивање квалитета рада
установе за школску 2020/2021. годину
 Извештај о раду Тима за самовредновање за школску 2020/2021. годину



Извештај о раду Тима за инклузивно образовање за школску
2020/2021. годину

 Извештај о раду Тима за развој међупредметних компетенција за
школску 2020/2021. годину
 Извештај о раду Тима за професионалну оријентацију за школску
2020/2021. годину
 Извештај о раду Тима за стручно усавршавање запослених за школску
2020/21. годину
 Извештај о раду Тима за приредбе за школску 2020/21. годину
 Извештај о раду тима за обезбеђивање квалитета и развој установе за
школску 2020/2021. годину


Извештај о раду Тима за стручно усавршавање запослених за школску
2020/2021. годину

 Извештај о реализованој Хуманитарној акцији за децу оболелу од
карцинома
 Извештај о реализованој Хуманитарној акцији „Чеп за хендикеп“
 Извештај о реализацији Акционог плана школе за школску 2020/21.
годину
 Извештај о реализацији посећених часова у току школске 2020/2021.
године
 Извештај о стручном усавршавању запослених за школску 2020/21.
годину
 Извештај о реализацији Оперативног плана рада школе
школске 2020/21. године

на крају

 Извештај о реализацијицији пројекта Обогаћен једносменски рад за
школску 2020/21. годину
 Извештај о реализовано ваннаставној активности „ Пут око света,“
Слађана Грујић
 Извештај о реализованој активности „Енглески око нас,“
Стевановић

Лана

 Извештај о реализованој активности „Природне лепоте наше земље,“
Марија Стојановић
 Извештај о реализованој активности „Доброта је,“ Јелена Каменица
 Извештај о реализованој активности „Вредне руке,“ Снежана Марковић
 Извештај о реализованој активности „Упознај своју околину,“ Снежана
Марковић
 Извештај о реализованој активности „ Креативна математика,“ Виолета
Младеновић
 Извештај о реализованој активности „Математичке мозгалице игре и
приче,“ Виолета Младеновић
 Извештај о реализованој активности „Учење страног језика кроз нове
организационе облике,“ Александра Милић
 Извештај о реализованој активности „Решите да математику више не
грешите,“ Виолета Младеновић
 Извештај о реализованој активности „Самостално учење уз подршку
наставника,“ Виолета Младеновић
 Извештај о реализованој активности „Мала дневна музика,“ Милош
Петровић

 Извештај о реализованој активности „Низ покретне слике“ – водич кроз
свет филма, Момчило Жунић
 Извештај о реализованој активности „Припрема за Завршни испит и
предмета Српски језик,“ Момчило Жунић
 Извештај о реализованој активности „ Припрема за Завршни испит из
предмета математика,“ Зоран Протић
Извештај о раду Савета родитеља за школску 2020/2021. годину
У току школске 2020/2021. године, одржано је пет седница Савета родитеља.
На седницама Савета родитеља конституисан је Савет родитеља, изабрани су јавним
гласањем, председник и заменик председника Савета родитеља и изабран је представник
за општински Савет родитеља.
Разматрани су следећи извештаји, програми и мере:
- Годишњи план школе са Акционим планом за школску 2020/21. годину;
- Програм заштите ученика од насиља, злостављања, занемаривања и
дискриминације;
- полугодишњи и годишњи Извештај о раду школе и раду директора;
- извештај о реализацији Акционог плана школе;
- извештај о образовно-васпитним резултатима ученика на класификационом
периоду;
- Избор уџбеника
- План стручног усавршавања запослених
- Оперативни план рада школе за реализацију наставе у ванредним условима и
околностима
Савет родитеља је донео одлуку о избору осигурања за ученике и висини
премије која ће се уплаћивати. Такође, Савет родитеља је дао сагласност и за
утрошњу новца сакупљеног од ђачког динара.

Извештај о раду Наставничког већа за школску 2020/2021. годину
У току школске 2020/2021. године Наставничко редовно је одржавало седнице.
Седнице су заказиване у складу са чл. 130 став 6 Закона о основама система образовања
и васпитања и чл. 129 Статута Школе, као и са Пословником о раду Наставничког већа.

Све седнице, са дневним редом и термином одржавања, објављиване су на наставничкој
огласној табли Школе као и кратки изводи из записника са одржаних седница. Ни на
једној седници кворум није био доведен у питање. Записнике са седница је водила Сања
Драгићевић, а свим седницама је председавао директор Школе.
Наставничко веће је, у складу са чл. 127 Статута Школе, у току првог полугодишта
школске 2020/2021. године:
- бринуло о остваривању програма образовања и васпитања;
- анализирало извршавање задатака образовања и васпитања у Школи;
- планирало и организовало облике ваннаставних активности ученика;
- пратило остваривање Школског програма;
- пратило и утврђивало образовне резултате ученика;
- предлагало поделу разреда на одељења и број ученика у одељењима;
- давало мишљење директору за одређивање одељењских старешина;
- припремало календар такмичења ученика и обезбеђивало услове за њихово
припремање;
- разматрало извештаје директора, одељењских старешина и других стручних
органа;
- давало мишљења и предлоге о питањима из надлежности стручних органа;
- бирало чланове Школског одбора из редова запослених.
Важно је напоменути да је Наставничко веће радило веома ефикасно и у конструктивној
атмосфери. Просечно трајање седница је било 1 час и 15 минута.

Извештај о раду Педагошког колегијума за школску 2020/2021.
годину
Педагошки колегијум је у току школске 2020/2021. године редовно заседао и одржавао
седнице разматрајући и решавајући важна и значајна питања за живот и рад школе, а све у
циљу побољшања квалитета рада.
Педагошки колегијум је у потпуности реализовао план рада.
У складу са својим овлашћењима која су дефинисана у чл. 130, став 18 и чл. 131 став 1
Закона о основама система образовања и васпитања и у чл. 239 Статута Школе.
Педагошки колегијум је ове школске године пратио програм стручног усавршавања
наставника и стручних сарадника, старао се о остваривању Школског развојног плана
2020-2024. године и Акционог плана за школску 2020/21. годину, о остваривању циљева и
стандарда постигнућа, о обезбеђивању и унапређивању квалитета рада Школе, учествовао

у процесу усвајања индивидуалних образовних планова ученика, анализирао стање
безбедности ученика и усвајао остале одлуке од значаја за функционисање Школе.
Школска 2020/2021. година прошла је у знаку унапређивања квалитета рада. То је
подразумевало тесну сарадњу између Педагошког колегијума, Тима за обезбеђење
квалитета и развој Школе и Актива за развојно планирање. Осим истинских помака у
погледу квалитета, ту су и извештаји са стручно-педагошког надзора који говоре томе у
прилог.
Педагошки колегијум се састао 16 пута и разматрао питања која су од суштинског значаја
за установу .
Осим што је разматрао важна документа, Колегијум је анализирао и пратио
остваривање развојних циљева и задатака, остваривање образовних постигнућа и стања
безбедности у Школи, пратио квалитет наставе, реализацију Оперативног плана рада
школе за реализацију наставе у ванредним околностима и условима.

Извештај о раду Школског одбора за школску 2020/2021. годину
Школски одбор је у току првог полугодишта редовно заседао и одржавао седнице
разматрајући и усвајајући важна питања за рад и развој школе.
У току првог полугодишта Школски одбор је радио на разматрању и усвајању следећих
садржаја рада:
1. Размотрао и усвојио Извештај о остваривању Годишњег програма рада
школе за школску 2019/2020. годину
2. Размотрао и усвојио Извештај о раду директора за школску 2019/2020.
године.
3. Размотрао и усвојио Извештај о реализацији Акционог плана у области
вредновања и самовредновања рада школе
4. Усвојио Акциони план школе за 2020/2021. годину
5. Донео Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. Годину
6. Разматарао и усвојио Анекс Школског програма за 1, 3, 7 и 8. Разред
7. Разматрао и усвоји Анекс Школског програма Пројекат – Обогаћен
једносменски рад
8. Разматрао и усвојио план стручног усавршавања за школску 2020/21. Годину
9. Разматрао и усвојио Извештај о стручном усавршавању запослених за
школску 2019/2020. годину

10. Размотрао успех ученика и утврдио предлог мера за побољшање услова у
остваривању образовно – васпитног рада

Извештај о раду Ученичког парламента за школску 2020/2021. годину
У школској 2020/21. години Парламент броји укупно 8 чланова На седници од
18.09.2020. изабрани су председник и заменик председника Ученичког парламента, као и
представници за Школски одбор и школске тимове.
У току школске 2020/2021. године Ученички парламент је одржао укупно седнице.
Ученички парламент је учествовао у:


обележавању ''Међународног дана толеранције'' – групни радови ученика у холу
школе на задату теме;

 обележавању „Међународног дана људских права“
 Обележавању „Међународног дана планина“
 Обележавању „Међународног дана солидарности“






Обележавању“ Међународног дана борбе против вршњачког насиља“
Обележавању“ Међународног дана шале“
Обележавању „Међународног дана породице“
Обележавању Међународног дана детета“
дат је предлог за уређивање огласне табле у холу школе о актуелним трендовима у
музици, литератури, филмовима и моди, са поруком и препоруком за сваку област.
Чланови Ученичког парламента разматрали су и Извештаје о о-в резултатима на свим
класификационим периодима и предлагали мере за поправку истих. Разматрана је и
инклузија у нашој школи, како се спроводи и какве резултате даје.

Педагог школе, Ивана Јовановић

Извештај о раду Стручних већа школе за школску 2020/2021. годину
Основна школа“Диша Ђурђевић“ је формирала три Стручна већа школе према подели на
групе наставних предмета и четврто је Стручно веће млађих разреда.То су следећа
Стручна већа школе:
1. Стручно веће Друштвено- језичке групе предмета-руководилац наставница Лана
Стевановић;
2. Стручно веће Естетских дисциплина-руководилац наставница Биљана Шекарић;
3. Стручно веће Природно-математичке групе предмета-руководилац наставница
Јелена Герасимовић;
4. Стручно веће млађих разреда – наставник разредне наставе Марија Стојановић
5. Стручно веће за продужени боравак – Милијана Милинковић
Стручно веће Друштвено-језичке групе предмета испунило је планиране активности
предвиђене Годишњим планом рада школе у оквиру свога већа.
Састанци су редовно одржавани и у зависности од потребе.
Стручно веће естетских дисциплина је вредно радило током првог полугодишта и
испунило планиране активности предвиђене Годишњим планом рада школе у оквиру
свога већа.
Стручно веће Природно-математичке групе предмета је испунило активности предвиђене
Годишњим планом рада школе у оквиру свога већа
Извештаји руководиоца Стручних већа налазе се у прилогу полугодишњих извештаја
педагога и рада школе.

Ивана Јовановић, педагог школе

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЕСТЕТСКИХ ДИСЦИПЛИНА
ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021 ГОДИНУ
Стручно веће естетских дисциплина се састало на почетку школске године и
изабрало наставника технике и технологије, Биљану Шекарић за руководиоца овог
Стручног већа.
Сви наставници су израдили своје планове на годишњем нивоу, и ускладили се
међусобно. Такође, договорено је да ће се наставници састајати једном месечно да би
анализирали учињено и дали своје предлоге усмерене на побољашање рада у школи у
успеха ученика.
Настава се одвија према посебном распореду кojе донет у складу са препорукама
надлежног министарства и који изискује смањење броја ученика у смени (једна половина
ученика 5. и 7. разреда похађа наставу једног дана у школи, друга половина тога дана
похађа наставу на даљину, следећи дан се смењују). Ученици 7. разреда су измештени у
објекат поред школе.
Нарочита пажња је дата мерама којима се спроводи заштита наставног особља,
ученика као и осталих запослених а које се спроводе услед опасности од потенцијалног
ширења високозаразног вируса COVID-19. Појачане хигијенско-епидемиолошке мере се
спроводе у објектима, уз ношење обавезних маски и физичку дистанцу између присутних
особа.
Измењени режим наставе изискује да се направе промене у односу на претходне
године које се тичу рада наставника у Већу естетских дисциплина у раду са ученицима.
Настава музичког је била ограничена услед забране хорског извођења у затвореним
просторима тако да се морало одустати од тог вида окупљања
Настава физичке културе је била ограничена што се тиче спортова који укључују
лопту.
Договорено је да се кроз рад ученицима што чешће напомиње важност здравих
стилова живота, који укључују вођење рачуна о правилној исхрани са повећањем уноса
свежег воћа и поврћа и одржавању физичке кондиције. Такође, објаснити ученицима
смисао мера које се спроводе у објектима, што је и била честа тема лекција из физичке
културе.

Повећање броја часова који ученици проводе на дигиталним уређајима доводи их у
ризик од могућих последица на физичко и психичко здравље, па је договорено да се кроз
часове информатике као технике и технологије објасни ученицима како да правилно и
безбедно користе поменуто.
У току часова у школи није био предвиђен тимски рад, угледни часови, нити
радионице.
У октобру је у оквиру наставе физичког и уз помоћ чланова боксерског клуба
“Greatest” из Лазаревца одржан час који промовише овај начин бављења спортом
Овај догађај је оставио велики утисак на ученике који су то поздравили са великим
одушевљењем и обећањима да се што пре могуће укључе у рад поменутог клуба.
У току новембра је одржана јесења изложба ликовних радова, са учешћем великог
броја ученика који су имали оригиналне и веома запажене радове.
Након што је донета уредба о затварању школа и прелазак на наставу на даљину
ученици су се успешно и брзо укључили на нови вид наставе и прилагодили раду са
дигиталним алатима у оквиру својих техничких могућности. Велика већина ученика је
активна и вредна током онлајн наставе и шаљу своје радове а посебно седмаци и најмлађи
петаци.
Друго полугодиште је ове године почело раније него што је предвиђено плановима на
самом почетку, услед померања завршетка првог полугодишта (повећан број оболелих
грађана ). Модел наставе је остао исти тј. комбинује се рад у школи са радом на даљину ,
док је одељење 7. разреда у објекту поред школе. Мере донете на почетку године су и
даље на снази ( маске , хигијенска средства, физичка дистанца) и у школи се поштују се
зарад смањења опште здравствене угрожености становништва.
Ипак , и у другом полугодишту један део наставе је морао бити пребачен у потпуности на
даљину.
Наставници који припадају области естетских дисциплина, настојали су да се и у
измењеним условима одвијања наставе она изводи тако да ученици не буду ускраћени за
најважније садржаје у току ове године. У томе је доста допринела олакшана комуникација
путем јединствене платформе за целу школу ,тј. Гугл учионице, у коме се поред осталих
алата омогућени и разговори уживо са ђацима путем Гугл Мит-а. То је допринело
унапређењу наставе у односу на претходну годину јер су ђаци добили прилику да размене
много више информација са наставницима кроз комуникацију која је више двосмерна. Ово
је такође омогућило и наставницима лакши увид у постигнућа ђака.

Обзиром да се повећао број сати која деца проводе на мрежи (интернету) на часовима
информатике као и технике и технологије посебан акценат је дат теми безбедности деце на
интернету. Они кроз часове бивају упозорени кроз велики број примера о потенцијалним
опасностима којима су изложени када се налазе на интернету као и важности поштовања
етичких правила при комуникацији са вршњацима као и са другим особама.
Неки од уобичајених школских догађаја као што су прославе ипак су морале бити
изостављене у складу са важећим мерама у циљу спречавања ширења вируса корона.
Традиционална приредба која се организује у славу Светог Саве је ове године изостала .
Ипак, други важан део који прати ову манифестацију а то је изложба ликовних радова, је
одржана. Такође , нису изостале ни изложбе поводом 8. марта, Ускрса и радова поводом
краја школске године .Обележен је и Дан планете Земље 22. април.
Примећено је да су предмети попут ликовне , музичке, физичке и техничке културе имале
веома позитиван утицај током времена које су ђаци били упућени да наставу прате од
својих домова, јер пружају могућост за креативно изражавање након чега деца лакше
излазе н Ипак, други важан део који прати ову манифестацију а то је изложба ликовних
радова, је одржана. Такође , нису изостале ни изложбе поводом 8. марта, Ускрса и радова
поводом краја школске године .Обележен је и Дан планете Земље 22. април.
Примећено је да су предмети попут ликовне , музичке, физичке и техничке културе имале
веома позитиван утицај током времена које су ђаци били упућени да наставу прате од
својих домова, јер пружају могућост за креативно изражавање након чега деца лакше
излазе на крај са изазовима наставе на даљину.
Ове године школска такмичења су обустављена.
Посете радним организацијама и предузећима нису биле дозвољене па су ученицима кроз
редовне часове презентоване информације о могућностима које нуди избор појединих
занимања.
У току марта наставници су извршили одабир уџбеника за 7. и 8. разред који ће важити од
наредну школску годину као и листа уџбеника за 5. и 6. разред.
У мају су у одељењу четвртог разреда организовани угледни часови.
Услед и даље важећих мера за окупљање становништва Дан школе није могао да се
одржи.
У анкетама које су спроведене у току наставе на даљину показано је да су ђацима сметње
правиле највише техничке потешкоће као што су кварови на уређајима, нестанак струје
или мрежне везе. Показана је мотивација за рад и у великој мери су успели да усвоје
најбитније садржаје из градива и покажу успех који не одступа од уобичајеног просека.

Већина деце се ипак слаже да би увек изабрали класичан начин наставе јер им
омогућује да градиво усвајају брже и лакше. Такође им пружа незаменљив део одрастања
који се губи при настави на даљину а то је контакт и дружење са вршњацима.

Руководилац Стручног већа: Биљана Шекарић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКЕ ГРУПЕ
ПРЕДМЕТА ЗА ШКОЛСКУ 2020-2021. ГОДИНУ
У току школске 2020-2021. године, Стручно веће природно-математичке групе предмета
се састајало једном месечно, где се дискутовало о тачкама које су предвиђене планом
Стручног већа за ову школску годину, а у циљу планаирања, анализе и унапређења
наставног процеса.
На почетку школске године је изабран руководилац Стручног већа- Јелена Герасимовић,
наставник биологије. Израђен је и усвојен план Стручног већа за ову школску годину. Сви
наставници су израдили годишњи план рада и ускладили са другим предметима.
У септембру није рађено иницијално тестирање.
Предложени су ученици за ИОП1 и ИОП2, а наставници су израдили и послали план за
ИОП педагогу школе..
Одабрани су ученици за допунску и додатну наставу. Допунска настава се одржава из
математике и биологије, а додатна настава из математике. Списак ученика за допунску и
додатну наставу се налази у електронском дневнику.
У новембру је извршена анализа успеха и владања на крају 1. класификационог периода.
Обележен је и Светски дан борбе против сиде 1. децембра. Предавање на ту тему,
ученицима наше школе је одржала наставница биологије Јелена Герасимовић, онлајн, због
тренутне епидемиолошке ситуације.
Усклађивање са Акционим планом се врши сваки месец кроз израде паноа, извођење
наставе ван учионице, мапе ума, ученици као наставници, извођење огледа и сл.
Ове активности су детаљније описане у свесци Стручног актива

Руководилац актива
Јелена Герасимовић

Извештај друштвено-језичке групе предмета за школску 2020/2021.
годину
Друштевно језичку групу предмета чине следећи наставници: Ивана Пантелић,
Момчило Жуњић, Александра Милић, Невена Дражић, Љиљана Белошевић и
Сузана Урошевић. Група се у току школске године састала десет пута. Током
трајања наставе на даљину наставници су се договарали и информисали о текућим
питањима путем Вајбер групе .
Наставници су на почетку другог полугодишта пре свега ускладили и распоред
писмених задатака и контролних вежби и то завели у електронски дневник.
Што се тиче такмичења ученици осмог разреда нису били заинтересовани за иста
осим за такмичење из енглеског језика где је ученик Огњен Марковић остварио
изузетан резултат уз адекватну подршку наставнице Александре Милић. Освојио
је 3.место на општинском такмичењу које се одржало дана 21.2.2021. у ОШ „Кнез
Лазар“.Затим је на градском такмичењу које се одржало 25.4.2021. године у ОШ
„Милош Црњански“ у Београду освојио 3.место и пласирао се на Републичко
такмичење.
У условима наставе на даљину ученици су оцењивани у складу са правилником
које је прописало Министарство просвете. Наставници су оцењивали како
сумативно тако и формативно. Ученицима по ИОП-у достављани су посебни,
прилагођени материјали.
Ученици који су се определили да наставу прате од куће оцењују се у школи тако
што долазе на усмена одговарања, контролне вежбе и писмене задатке. Они
ученици који немају адекватна техничка средстав за праћење наставе на даљину
материјале преузимају у школи.
Почетком априла наставници су изабрали уџбенике за наредну школску годину,
проследили руководиоцу већа који је направио списак и исте завео у свеску са
записницима.
Поводом обележавања „Националног дана књиге “ са библиотекаром школе
Невеном Дражић одржана је радионица „Читајмо гласно“.Радионица је одржана
25.3.2021. године са ученицима IV1 одељења, а за циљ је имала подстицање
читања. Ученици су читали двојезичне књиге (српско-енглеске) попут „Алисе у
земљи чуда“, „Том Сојер “ итд. Такође у оквиру ове акције ученици су са

библиотекаром школе урадили пано на тему „Историја књиге“што је такође био
један од начина како им приближити свет књига и указати на њихов значај.
Наставници српског језика Ивана Пантелић одржалаје 26. априла онлајн час са
руском школом у Санкт Петерсбургу. Тема часа била је „Космос“ и реакције на
реализацију часа биле су позитивне.
Руководилац већа
Невена Дражић

Извештај Стручног већа млађих разреда за школску 2020/2021. годину
У току ове школске године чланови Стручног већа су се састајали прве недеље у месецу.
Све активности су у целости реализоване и прилагођене тренутној ситуацији у вези са
пандемијом вируса Covid 19. Детаљни записници се налазе у свесци записника за ово веће
која се налази код педагога школе.
1. 16.9.2020. године је у нашој школи за ученике нижих разреда изведена луткарска
позоришна представа "Црно јагње" од стране Пулс театра из Лазаревца.
2. 25.9.2020. године Угледни час из природе и друштва, Воде Србије је одржала
спец.математике Марија Стојановић, проф. Час су су присуствовали ученици III-3,
IV-1 и IV-3.
3. Пројекат "Дан чистих планина". Пројекат је представила спец.математике Марија
Стојановић, проф. У овом пројекту су учествовали ученици IV-1 као и ученици
првог и другог разреда из боравка.
4. Поводом обележавања Дечје недеље ученици наше су узели учешће у бројним
активностима тим поводом од 7.10.2020. до 14.10.2020. године.
5. Поводом обележавањ анедеље посвећене Вуку С. Караџићу у нашој школи су
организоване бројне манифестације. Обележили смо недељу посвећену
годишњици рођења Вука С. Караџића од 2.11.2020. до 7.11.2020. године
6. Пројекат "Међународни дан толеранције". Пројекат је представила
спец.математике Марија Стојановић,проф. У овом пројекту су учествовали
ученици IV-1. Пројекат је представљен 16.11.2020.године.
7. Пројекат "Значај здраве исхране". Пројекат је представила спец.математике Марија
Стојановић, проф. У овом пројекту су учествовали ученици IV-1. Пројекат је
представљен 24.11.2020. године.
8. Поводом обележавања недеље посвећене Вуку С. Караџићу ученици IV-1 одељења
су имали организоване бројне активности. Као завршница целокупног догађаја
уприличена је изложба у просторијама Библиотеке "Димитрије Туцовић" у

Лазаревцу , а целокупно дешавање је пропраћено од стране локалних медија.
Изложба је била постављена од 24.11.2020. до 5.12.2020. године.
9. 26.11.2020. године угледни час из српског језика, Речи народног говора и речи
страног порекла је одржала спец.математике МаријаСтојановић, проф. Час су
присуствовалиу ченици IV-1.
10. У нашој школи је такође у оквиру првог полугођа одржан електронски семинар на
тему „2000 дигиталних учионица“ који је представљен од стране Министарства
просвете. Већина предавача у нижим разредима је завршила ту обуку.
11. У нашој школи спроведена је хуманитарна акција „Чеп за хендикеп“ где су
учествовали ученици свих одељења.
12. У нашој школи је организована хуманитарна акција посвећена деци оболелој од
карцинома. Ученици свих одељења су се одазвали у виду донирања производа и
слаткиша деци оболелој од канцера. Хуманитарна акција је била организована од
7.12.2020.године до 14.12.2020.године.
13. 5.2.2021.године је у нашој школи за ученике нижих разреда организовано школско
такмичење из математике. Ученици трећег и четвртог разреда су се пласирали на
даље такмичење.

14. Пројекат "Међународни дан матерњег језика". Пројекат је представила спец.
Математике Марија Стојановић, проф. У овом пројекту су учествовали ученици III1, IV-1 и IV-3. Пројекат је представљен 22.2.2021. године.
15. 28.2.2021. године је одржано Општинско такмичење из математике. Нашу школу је
предсстављало пет ученика.
16. 5.3.2021. године јавни час из српског језика, Наше песме и приче је одржала
спец.математике Марија Стојановић, проф. Часу су присуствовали
ученици IV-1.

17. Пројекат о Живојину Мишићу, "С`колена на колено- породична прича о Живојину
Мишић". Пројекат је представила спец. Математике Марија Стојановић, проф. У

овом пројекту су учествовали ученици IV-1и IV-3. Пројекат је представљен
29.3.2021. године.
18. Пројекат о Живојину Мишићу, "Биографија Живојина Мишић". Пројекат је
представила спец.математике Марија Стојановић, проф. У овом пројекту су
учествовали ученици IV-1и IV-3. Пројекат је представљен 5.4.2021. године.
19. Пројекат Православље, Пројекат Лазарева субота, Пројекат Цвети. Пројекте је
представила спец.математике Марија Стојановић,проф. У свим пројектима су
учествовали ученици IV-1. Пројекти су представљени 23.4.2021. године.
20. ПосетаЦрквизаједносавероучитељемСтефаномЂорђевићуследобележаванјанајвеће
гдечјегпразникаЛазаревесуботе.Пројекатјепредставиласпец.математикеМаријаСтој
ановић,проф. У овомпројектусуучествовалиученици IV-1. Пројекат је представљен
24.4.2021.године.
21. ПосетаЦрквизаједносавероучитељемСтефаномЂорђевићуследобележаванјаједного
днајрадоснијегпразникаЦвети.Пројекатјепредставиласпец.математикеМаријаСтоја
новић,проф. У овомпројектусуучествовалиученици IV-1. Пројекат је представљен
25.4.2021.године.
22. 26.4.2021.године угледни двочас из ликовне културе, Омиљена животиња је
одржала спец.математике Марија Стојановић, проф. Часу су присуствовали
ученици IV-1.
23. Поводом обележавања недеље посвећене највећем хришћанском празнику Васкрсу
у одељењу IV-1 су организоване бројне манифестације. Организовани су угледни
часови из ликовне културе на којима су ученици сликали васкршња јаја техником
темпере, а имали су избор коришћења додатних техника колажа у изради бројних
лутака, икебана, пилића и других симбола Васкрса, 26.4.2021. године.
24. Пројекат Васкрс и обичаји у вези са Васкрсом. Пројекте је представила
спец.математике Марија Стојановић, проф. и вероучитељ Стефан Ђорђевић. У
свим пројектима су учествовали ученици IV-1. Пројекат је представљен 27.4.2021.
године.
25. 28.4.2021. године јавни час из музичке културе, Хорско извођење песама
посвећених највећем хришћанском празнику Васкрсу је одржала спец.математике
Марија Стојановић, проф.Часу су присуствовали ученици IV-1.

26. 28.4.2021. године јавни час из српског језика, Рецитал посвећен највећем
хришћанском празнику Васкрсу јео држала спец.математике Марија Стојановић,
проф. Часу су присуствовали ученици IV-1.
27. Пројекат Васкрс Пројекат је представила спец.математике Марија Стојановић,
проф. У овом пројекту су учествовали ученици IV-1. Пројекат је реализован
28.4.2021. године.
28. Поводом обележавања недеље посвећене највећем хришћанском празнику Васкрсу
у одељењу IV-1 су организоване бројне манифестације. Данас је у просторијама
наше школе уприличена изложба поводом обележавања недеље посвећене
највећем хришћанском празнику Васкрсу а која је представљала ретроспективу
свих ученичких радова у току ове недеље у оквиру које смо обележили највећи
хришћански празник Васкрс.

29. У нашој школи спроведена је хуманитарна акција „Чеп за хендикеп“ где су
учествовали ученици свих одељења.

Такмичења:

НаОпштинскотакмичењеиз математикепласиралису сеследећи ученици:
1.
2.
3.
4.
5.

Младеновић Ђорђе III-1
Антонијевић Ђорђе IV-1
Жарковић Вук IV-1
Саватијевић Павле IV-1
Сара Божовић IV-3

Све презентације, припреме и материјал налази се у штампаном и електронском облику у
портфолију разредних старешина.

План и програм овог Стручног већа је такође био прилагођен целокупној ситуацији у вези
са пандемијом вируса Covid 19 ,а сви записници се налазе у свесци Стручног већа нижих
разреда.
Све презентације, припреме и материјал налази се у штампаном и електронском облику у
портфолију разредних старешина.
План и програм овог Стручног већа је такође био прилагођен целокупној ситуацији у вези
са пандемијом вируса Covid 19.

Руководилац Стручног већа: Марија Стојановић

Извештај о раду Стручног већа за развојно планирање за школску
2020/2021. годину
Стручно веће за развојно планирање састајало се према годишњем плану рада и у
зависности од потребе. План рада за прво полугодиште школске 2020/2021. године је у
потпуности реализован.
Стручно веће за развојно планирање у току првог полугодишта радио је на реализацији
следећих задатака:
Анализа реализације Акционог плана за школску 2019/2020.годину;
Израда Акционог плана за школску 2020/2021.годину;
Праћење реализације Развојног односно Акционог плана рада школе
Анализа реализације Акционог плана у току првог полугодишта школске
2020/2021. године и израда Извештаја .
5. Анализа реализације Акционог плана у току другог полугодишта школске
2020/2021. године
1.
2.
3.
4.

Руководилац: Ивана Јовановић

Извештај о раду Стручног већа за развој Школског програма за
школску 2020/2021. годину
Стручно веће за развој Школског развоја програма састајало се према Годишњем плана
рада и у зависности од потребе. План рада за прво полугодиште школске године
2020/2021. године је у потпуности реализован.

Праћење реализације Школског програма; Чланови Актива констатовали да се посебни
програми реализују према предвиђеном плану. Планови рада стручних већа се такође
реализују према предвиђеном плану.
- Сарадња са Тимом за инклузивно образовање.
- Учешће у изради Годишњег извештаја.
- Сарадња са осталим школским тимовима.
Предлог Анекса за предмете у другом разреду: Дигитални свет.
Дат предлог Анекса Школском програму за 2021/22. годину.

Руководилац: Ивана Јовановић

Извештај о раду секција за школску 2020/2021. годину

Основна школа „Диша Ђурђевић“ према плану и програму из Годишњег плана рада школе
за школску 2020/2021. годину има следеће секцијe којима руководе наставници:
1. Мултимедијална секција-руководилац наставница Биљана Шекарић
2. Спортска секција-руководилац наставник Ненад Марковић
3. Новинарска секција-руководилац наставница Ивана Пантелић,Слађана Грујић и
Снежана Марковић
4. Драмска секција-руководилац наставница Ивана Пантелић и Момчило Жунић
5. Еколошка секција Јелена Герасимовић
6. Секција“Црвени крст“ –руководилац учитељица Дубравка Софренић
7. Хорска секција-руководилац наставница Милош Петровић
8. Руска секција-руководилац наставница Ивана Пантелић
Руководиоци секција нису реализовали план рада јер је током првог полугодишта био
онемугећен рад секција због заразне болести Ковид 19.
Руководиоци секција „Црвени крст“ у Руска секција реализовали су своје активности
једним делом.
Руководилац руске секције Ивана Пантелић реализовала је активности које се односе на
сарадњу са Руском школом из Санкт Петербурга.
Руководилац секције „Црвени Крст“ Дубравка Софренић реализовала је активности које
се односе на хуманитарну акцију „Чеп за хендикеп“ и „Трка за срећније детињатво.“
Ивана Јовановић, педагог школе

Извештај о раду секције „Црвеног крста“ за школску 2020/2021. годину

Септембар
-Чланови наставничког већа и ученици су упознати са планом и програмом рада секције
,,Црвеног крста” за школску 2020/2021. годину.
-У току септембра месеца реализована је акција ,,Трка за срећније детињство” на терену
Ф.К. ,,Напредак”. Учествовали су сви ученици наше школе.
Октобар
-Од 1. до 7. октобра – Дечија недеља
Поводом Дечје недеље, сваки учитељ је обележио у оквиру свог одељења. Ученици су
учествовали у радионицама са својим учитељицама.
-Акција ,,Чеп за хендикеп” се реализује у току целог полугодишта (школске године) већ
трећу годину за редом. Ученици наше школе сакупљају чепове. За ову акцију координатор
је учитељица Дубравка Софренић.
Новембар
-У току месеца организована је акција прикупљања гардеробе за материјално угрожене
ученике. У акцији су учествовали ученици и запослени наше школе. Прикупљена је знатна
количина гардеробе за материјално угрожене ученике наше школе.
-16. новембра је обележен Међународни дан толеранције. Сваки учитељ је обележио овај
дан у оквиру свог одељења.
Децембар
-У овом месецу је организована хуманитарна акција ,,Слаткиш за пакетић”. Прикупљени
су слаткиши за пакетиће намењене социјално угроженој деци. У акцији су учествовали
ученици и запослени наше школе. Пакетићи су уручени деци.
-Поводом Међународног дана људских права, који се сваке године 10.12. последњих
седам деценија обележава, у холу наше школе је одржана презентација. Први дан је
посвећен поштовању људских и дечијих права.
-У току месеца је такође реализована хуманитарна акција за децу оболелу од карцинома.
Ученици и запослени наше школе сакупили су школски и хигијенски прибор, књиге и
сликовнице. Направљени су пакетићи који су прослеђени деци.

Јануар
-У току јануара месеца нису организоване акције због безбедносних услова.
Фебруар
-У овом месецу смо обележили годишњицу постојања Црвеног крста Србије.
Сваки учитељ је у оквиру свог одељења припремио презентацију о значају и улози
Црвеног крста Србије.
Март
-У току месеца марта организовано је онлајн саветовање са секретарима организација
Црвеног крста Србије.
Април
-7. априла је обележен Светски дан здравља. Због епидемиолошких услова сваки учитељ је
одржао презентацију у оквиру свог одељења.
-Због безбедносних разлога нису одржане друге акције.
Мај
-8. маја је обележен Међународни дан Црвеног крста. Збпг епидемиолошких услова сваки
учитељ је одржао радионицу у оквиру свог одељења.
Јун
-У току јуна месеца завршена је акција прикупљања чепова у оквиру акције ,,Чеп за
хендикеп”. Ученици и запослени наше школе су успешно реализовали ову акцију за друго
полугодиште школске 2020/2021. године. Ова акција је код деце развила свест не само о
хуманости већ и о значају рециклаже, тако да се надамо да ћемо и у наредном периоду
бити хумани.
Од новца прикупљеног за „Црвени крст“ издвојена је одређена сума новца за помоћ
дечаку другог разреда.
НАПОМЕНА:
-У току сваког месеца реализован је по један час посвећен здравственој заштити ученика
и одраслих услед епидемије корона вируса.
Руководилац секције: Дубравка Софренић

Руска секција

Основна школа ,,Диша Ђурђевић“ и ове године остварила је успешну сарадњу са Средњом
општеобразовном школом № 598 из Санкт Петербурга.
Неколико активности обележило је ову сарадњу, а најважније су новогодишње активности
и онлајн час.
Као и сваке године, тако и ове, организовали смо низ активности на руском језику, како
бисмо прославили новогодишње празнике: израду честитки, истраживање о обичајима,
мултимедијалне презентације. Као резултат нашег рада послали смо аудио-честитку на
руском језику нашим сарадницима из Русије, од којих смо и ми добили честитку.
Веома важна активност тиче се онлајн часа који смо спровели у другом полугодишту и
који је био тематски одређен. Према жељи наших сарадника, одабрали смо тему Космос и
потрудили се да ову тему што детаљније представимо у оквиру научног и књижевног
света Србије, али на руском језику.
Представили смо неколико научника, од којих је неколико њих важно и због свог
књижевног рада, неки од њих су : Милутин Миланковић, Никола Тесла, Руђер Бошковић и
др. Неке од њихових текстова ученици су тумачили и у оквиру школског наставног плана
и програма, тако да смо корисно спојили наставне и ваннаставне активности. Ученицима
је овај рад био интересантан, помало захтеван, али врло успешан, те им је омогућио да
виде своје другаре из Русије, да помало причају на руском језику, као и да науче доста
тога новог.
У изради презентације учествовали су ученици шестог и седмог разреда.
Уколико ванредне мере узроковане корона вирусом потрају и наредне школске године,
онлајн активности ће се наставити, а уколико се школски систем нормализује, онда ћемо
планирати посеру руских сарадника нашој школи.

Руководилац секције:

Ивана Пантелић

Извештај о раду Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања,
занемаривања и дискриминације за школску 2020/2021. годину
Школске 2020/2021 .године Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и
занемаривања има 9. чланова. На првом састанку Тима договорено је да педагог школе
буде руководилац Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања, занемаривања и
дискриминације. Такође, је разматрана реализација Посебног протокола за заштиту
ученика од злостављања, насиља и занемаривања.
Чланови Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања, занемаривања и
дискриминације у току првог полугодишта 2020/2021. године састајали су се према плану
и у зависности од потребе.
Посебну пажњу посветићемо испуњавању превентивних активности из Посебног
протокола у другом полугодишту Превентивне активности које требају наставници и
учитељи да реализују кроз реализацију наставних часова када обрађују одговарајућу
наставну јединицу нису у потпуности реализоване.
Састанци су одржавани у зависности од потребе и у складу са планом Посебног протокола
за заштиту ученика од насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације.
Планиран Програм „Основи безбедности деце“ у току за ученике 1. 4. и 6. разреда
основних школа у Републици Србији није реализован. Нису се реализовале теме из
безбедности о саобраћају, насиљу, злоупотреби опојних дрога и алкохола, безбедном
коришћењу интернета, превенцији и заштити деце од трговине људима, заштити од
пожара и техничко-технолошким опасностима и природним непогодама због тренутне
епидемиолошке ситуације.
Тим је пратио и учествовао у реализацији превенције насиља у школи и то: У оквиру рада
на ЧОС-у (радионице на тему правила понашања, другарства, ненасилног решавања
конфликта - реализатори-одељењске старешине и педагог).
У оквиру активности Ученичког парламента, реализовали смо предавања старијих
ученика о електронском насиљу, за ученике петог разреда.

У случајевима насилног понашања Тим је узео учешће у смислу прикупљања и
утврђивања чињеница, предлагање мера и активности за превазилажење конфликта
(саветодавни рад, упућивање на миран начин решавања вршњачког конфликта, учење
ненасилне комуникације, вештине самоконтроле, исказивања потреба на ненасилан
начин...) и учешћа у писању Оперативних планова заштите.
- Организација састанка са родитељима ради договора и оснаживања у превазилажењу
потешкоћа.
Тим за заштиту ученика је разматрао и предложио мере везано за случајеве вршњачких
сукоба у школи. Одељењске старешине и педагог континуирано помажу ученицима да
превазиђу проблеме које не могу самостално да реше.
Процена чланова Тима је да превентивне и интервентне мере дају очекиване резултате. И
ове школске године је настављен тренд смањења насилног понашања међу ученицима.

Педагог школе, Ивана Јовановић

Извештај о раду тима за обезбеђивање квалитета и развој установе за
школску 2020/2021. годину
Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе састајао се према плану и програму и
према потреби.
План рада за школску 2020/2021.годину је реализован.
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе радио је анализу Акционог плана школе
за школску 2019/2020.годину, и дао предлоге за унапређење Акционог плана за школску
2020/2021.годину.
Извршена је и анализа посећених наставних часова планирана за прво полугодиште.
Обављени су саветодавни разговори са учитељима и наставницима чији су часови били
посећени од стране педагога и директора школе. Дате су сугестије, препоруке и смернице
за даљи рад.
Чланови су анализирали Извештај о процесу самовредновању рада школе у текућој
школској години.

На заједничком састанку Педагошког колегијума и Тима за обезбеђивање квалитета и
развој установе постигнут је договор о моделу наставе од 1.9.2020. године. Утврђене су
смене, сатница звона, начин анкетирања родитеља о избору модела школовања.
Извршено је праћење и вредновање резултата рада наставника ,стручних сарадника,као и
праћење и вредновање резултата рада ученика. Извршено је праћење реализације
школског програма.
Школски Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе радио је и на изради
Оперативног плана рада школе за реализацију наставе у ванредним околностима и
условима.
Школски тим је радио на процењивању расположивих просторних, техничких и људских
ресурса приликом израде Оперативног плана школе како би се ученицима пружила
одговарајућа подршка.

Руководилац: Ивана Јовановић

Извештај о раду Тима за самовредновање рада школе за школску
2020/2021. годину
Тим за самовредновање рада школе у току школске 2020/2021. године састајао се према
годишњем плану рада. План рада Тима за самовредновање рада школе је у потпуности
остварен.
У оквиру Тима чланови се договорили најпре о фазама у процесу самовредовања кључне
области (Подршка ученицима и Настава и учење), и то: Израда плана самовредновања
(подела задужења за спрoвођење истраживања);
Спровођење анализе;
Обрада и анализа података, израда извештаја;
Израда извештаја о самовредновању за кључну област;

Израда акционог плана унапређења области квалитета.
Чланови су извршили поделу задужења, а затим и анлизу потребне документације.
Анализом су идентификовне јаке стране и недостаци, с тим што је констатавано да је
велика већина индикатора испуњена. Почетком другог полугодишта чланови су
направили и представили сажет акциони план за превазилажење недостатака.

Руководилац: Ивана Јовановић

Извештај о раду Тима за професионалну оријентацију за школску
2020/2021. годину
Тим за професионалну оријентацију током школске 2020/2021. године реализовао је
задатке предвиђене Акционим планом за професионалну оријентацију ученика.
Разредне старешине обрадиле су предвиђене теме на часовима одељенског старешинства.
Руководилац: Ивана Јовановић

Извештај о раду Тима за инклузивно образовање за школску 2020/2021.
годину
Тим за инклузивно образовање састајао се редовно према годишњем плану рада и у
зависности од потребе. Тим за инклузивно образовање реализовао је у потпуности план за
прво полугодиште.
Тим за инклузивно образовање радио је на реализацији следећих задатака:
1. Доношење плана и програма рада;

2. Сарадња са интересорном комисијом;
3. Анализа актуелне школске ситуације, идентификација деце са потешкоћама и
потреба за додатном подршком;
4. Помоћ у изради и примени ИОП планова, праћење реализације ИОП-а и
евалуација;
5. Вредновање остварености и квалитета програма рада;
6. Пружање додатне подршке родитељима ученика са сметњама у развоју;
7. Упућивање ученика на процену од стране ИРК;
8. Упућивање ученика осмог разреда на процену способности за упис у средњу школу
од стране ИРК
9. Израда Акционог плана за планирање, организовање и спровођење Завршног
испита за ученике са сметњама у развоју, тешкоћама у учењу и ученике из
социјално нестимулативних средина
10. Пружање подршке ученицима који немају техничких могућности да прате наставу
путем платформе
11. Организовање групног састанка наставника разредне и предметне наставе ради
преношења искуства у раду са децом којој је потребна додатна подршка у
образовању, и то на преласку у нови наставни циклус (план транзиције).
12. Организовање састанка наставника предметне наставе са родитељима ученика
којима је потребна додатна подршка у образовању (при преласку у нови наставни
циклус).
13. Идентификовање ученика за индивидуализацију и ИОП.
14. Писање педагошких профила, предлагање мера индивидуализације и ИОП-а,
праћење реализације и евалуација истих.
15. Континуирана сарадња са родитељима; Састанци Тимова за додатну подршку са
родитељима - информисање родитеља о напредовању своје деце.
Током наставе на даљину чланови Тима – стручни сарадници су пружали помоћ
наставницима у припреми едукативних материјала за ученике, прилагођањању
модела наставе ученицима којима је потребна додатна подршка подршка у
образовању

Руководилац: Ивана Јовановић

Извештај о ефектима инклузивног образовања и рада са ученицима
којима је потребна додатна подршка
У школској 2020/2021. години имамо 14 ученика који прате наставу према
индивидуализованом образовном плану ИОП1, 8 ученика који прате наставу према

индивидуализованом образовном плану ИОП2 и 3 ученика који прате наставу према плану
индивидуализације.
У току школске 2020/2021. године настава је била организована у складу са стручним
упуством Министарства просвете, науке и технолошког развоја и препорукама Кризног
штаба за борбу против заразне болести Ковид -19. За ученике првог циклуса образовања и
васпитања настава је била организована и реализована по основном моделу. Ученици су
долазили сваки дан на наставу (осим ученика за које су се родитељи изјаснили да прате
наставу од куће). Часови су реализовани у трајању од 30 минута.
Ученици другог циклуса образовања и васпитања пратили су наставу по комбинованом
моделу. Ученици 6 и 8. разреда пратили су наставу сваки дан у школи, док су ученици 5 и
7. разреда били подељени у две групе А и Б и долазили су сваки други дан у школу.
Од 30. новембра до 18. новембра за ученике другог циклуса образовања и васпитања
организована је и реализована путем платформе Google учионица. Осим ове платформе
коришћене су и друге платформе у реализацији наставе (вибер, блог, сајт школе...).
С обзиром на организацију и реализацију наставе у ванредним условима и околностима
(услед неповољне епидемиолошке ситуације у земљи ) учитељи и наставници трудили су
се да пруже одговарајућу подршку ученицима у учењу, социјализацији и васпитању.
Школски тимови за обезбеђивање квалитета и развој установе и инклузивно образовање
радили су на разматрању и изради планова подршке ученицима који прате наставу према
индивидуализованом образовном плану ИОП1 и ИОП2.
Ученицима који нису имали техничких могућности (ученици који код куће немају
телевизор, интернет, мобилни телефон и рачунар и долазе из ромских и социјално и
материјално угрожених породица да прате наставу путем платформе припреман је
одговарајући штампани материјал са упуствима и објашњењима за рад. Разредне
старешине и предметни наставници и педагог школе договарали су са родитељима датуме
за преузимање материјала за рад код куће, исто тако и датум за достављање урађених
задатака.
Школски тимови за обезбеђивање квалитета и развој установе и инклузивно образовање
радиће на изради плана за пружање одговарајуће образовне подршке у току другог
полугодишта.
Педагог школе, Ивана Јовановић

ИЗВЕШТАЈ РЕАЛИЗОВАНИХ ПРОЈЕКАТА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2020/21.
ГОДИНЕ ОШ„ДИША ЂУРЂЕВИЋ“ ЛАЗАРЕВАЦ У ОКВИРУ РАЗВОЈА МЕЂУПРЕДМЕТНИХ
КОМПЕНТЕНЦИЈА

РУКОВОДИЛАЦ: СПЕЦ. МЕТ. МАТЕМАТИКЕ МАРИЈА СТОЈАНОВИЋ, ПРОФ.
Пошто је Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва одабрао четири
компетенције које ћемо развијати код ученика у току школске 2020/21.године овде су
наведене активности које су спроведене у првом полугодишту ове школске године.
30. 16. 9. 2020. године је у нашој школи за ученике нижих разреда изведена луткарска
позоришна представа "Црно јагње" од стране Пулс театра из Лазаревца.
КОМПЕТЕНЦИЈА КОЈА ЈЕ БИЛА ПРИМЕЊЕНА:




Компетенција за учење
Компетенција за одговоран однос према здрављу
Компетенција за однос према околини

31. 25.9.2020.године Угледни час из природе и друштва, Воде Србије је одржала спец.
Математике Марија Стојановић, проф. Часу су присуствовали ученици III-3, IV-1 и
IV-3.

КОМПЕТЕНЦИЈА КОЈА ЈЕ БИЛА ПРИМЕЊЕНА:




Компетенцијазаучење
Компетенцијазаодноспремаоколини
Компетенција за одговоранодноспремаздрављу

32. Пројекат "Дан чистих планина". Пројекат је представила спец.математике Марија
Стојановић,проф. У овом пројекту су учествовали ученици IV-1 као и ученици првог
и другог разреда из боравка.
КОМПЕТЕНЦИЈА КОЈА ЈЕ БИЛА ПРИМЕЊЕНА:





Компетенција за учење
Дигиталнекомпетенције
Компетенцијазаодноспремаоколини
Компетенцијазаодговоранодноспремаздрављу

33. Поводом обележавања Дечје недеље ученици наше су узели учешће у бројним
активностима тим поводом од 7.10.2020. до 14.10.2020.године.

КОМПЕТЕНЦИЈА КОЈА ЈЕ БИЛА ПРИМЕЊЕНА:





Компетенција за учење
Компетенција за одговоранодноспремаздрављу
Компетенцијазаодноспремаоколини

34. Поводом обележавања недеље посвећене Вуку С. Караџићу у нашој школи су
организоване бројне манифестације. Обележили смо недељу посвећену
годишњици рођења Вука С. Караџића од 2.11.2020. до 7.11.2020.године

КОМПЕТЕНЦИЈА КОЈА ЈЕ БИЛА ПРИМЕЊЕНА:



Компетенција за учење
Дигиталне компетенције

35. Пројекат "Међународни дан толеранције". Пројекат је представила
спец.математике Марија Стојановић,проф. У овом пројекту су учествовали ученици
IV-1. Пројекат је представљен 16.11.2020.године.

КОМПЕТЕНЦИЈА КОЈА ЈЕ БИЛА ПРИМЕЊЕНА:





Компетенција за учење
Компетенција за одговоран однос према здрављу
Компетенција за однос према околини

36. Пројекат "Значај здраве исхране". Пројекат је представила спец.математике
Марија Стојановић,проф. У овом пројекту су учествовали ученици IV-1. Пројекат је
представљен 24.11.2020. године.

КОМПЕТЕНЦИЈА КОЈА ЈЕ БИЛА ПРИМЕЊЕНА:




Компетенција за учење
Компетенција за одговоран однос према здрављу
Компетенција за однос према околини

37. Поводом обележавања недеље посвећене Вуку С. Караџићу ученици IV-1 одељења
су имали организоване бројне активности. Као завршница целокупног догађаја
уприличена је изложба у просторијама Библиотеке "Димитрије Туцовић" у
Лазаревцу , а целокупно дешавање је пропраћено од стране локалних медија.
Изложба је била постављена од 24.11.2020. до 5.12.2020.године.

КОМПЕТЕНЦИЈА КОЈА ЈЕ БИЛА ПРИМЕЊЕНА:

 Компетенција за учење
 Компетенција за однос према околини

38. 26.11.2020.године угледни час из српског језика, Речи народног говора и речи
страног порекла је одржала спец.математике Марија Стојановић, проф. Часу су
присуствовали ученици IV-1.

КОМПЕТЕНЦИЈА КОЈА ЈЕ БИЛА ПРИМЕЊЕНА:



Компетенција за учење

39. У нашој школи је такође у оквиру првог полугођа одржан електронски семинар на
тему „2000 дигиталних учионица“ који је представљен од стране Министарства
просвете. Већина предавача у нижим разредима је завршила ту обуку.
40. Пројекат „Међународни дан матерњег језика“ , учитељица Марија Стојановић
КОМПЕТЕНЦИЈА КОЈА ЈЕ БИЛА ПРИМЕЊЕНА:




Компетенција за учење
Дигитална компетенција
Компетенција за однос према околини

41. Јавни час из српског језика, Наше песме и приче је одржала учитељица Марија
Стојановић
КОМПЕТЕНЦИЈА КОЈА ЈЕ БИЛА ПРИМЕЊЕНА:
 Компетенција за учење
 Дигитална компетенција
42. Пројекат о Живојину Мишићу, „с колена на колено – породична прича о Ж.
Мишићу“ – М. Стојановић
КОМПЕТЕНЦИЈА КОЈА ЈЕ БИЛА ПРИМЕЊЕНА:
 Компетенција за учење
 Компетенција за одговоран однос према здрављу
 Компетенција за однос према околини
43. Пројекат о Живојину Мишићу, „Биографија Живојина Мишића“ – М. Стојановић
КОМПЕТЕНЦИЈА КОЈА ЈЕ БИЛА ПРИМЕЊЕНА:


Компетенција за учење

 Компетенција за одговоран однос према здрављу
 Компетенција за однос према околини
44. Пројекат Православље, Пројекат Лазарева субота, Пројекат Цвети – М.Стојановић
КОМПЕТЕНЦИЈА КОЈА ЈЕ БИЛА ПРИМЕЊЕНА:
 Компетенција за учење
 Компетенција за одговоран однос према здрављу
 Компетенција за однос према околини
45. Посета цркви заједно са вероучитељем С.Ђорђевићем услед обележавања
највећег дечијег празника Лазареве суботе – М.Стојановић, С.Ђорђевић
КОМПЕТЕНЦИЈА КОЈА ЈЕ БИЛА ПРИМЕЊЕНА:
 Компетенција за учење
 Компетенција за одговоран однос према здрављу
 Компетенција за однос према околини
46. Посета цркви са вероучитељем С.Ђорђевићем услед обележавања једног од
најрадоснијег празника Цвети - М.Стојановић, С.Ђорђевић
М.Стојановић, С.Ђорђевић
КОМПЕТЕНЦИЈА КОЈА ЈЕ БИЛА ПРИМЕЊЕНА:



Компетенција за учење
Компетенција за одговоран однос према здрављу
Компетенција за однос према околини
47. Угледни двочас из ликовне културе „ Омиљена животиња“ – М. Стојановић
КОМПЕТЕНЦИЈА КОЈА ЈЕ БИЛА ПРИМЕЊЕНА:

 Компетенција за учење
 Компетенција за однос према околини
48. Поводом обележавања недеље посвећене највећем хришћанском празнику
Васкрсу организоване су бројне манифестације. Организовани су угледни часови
из ликовне културе на којима су ученици сликали васкршња јаја техником
темпере, а имали су избор коришћења додатних техника колажа у изради бројних
лутака, икебана, пилића и других симбола Васкрса
КОМПЕТЕНЦИЈА КОЈА ЈЕ БИЛА ПРИМЕЊЕНА:


Компетенција за учење

o Компетенција за однос према околини
49. Пројекат Васкрс и обичаји у вези са Васкрсом – М. Стојановић, С.Ђорђевић
КОМПЕТЕНЦИЈА КОЈА ЈЕ БИЛА ПРИМЕЊЕНА:
 Компетенција за учење
 Компетенција за однос према околини
50. Јавни час из музичке културе, хорско извођење песама посвећених највећем
хришћанском празнику Васкрсу – М.Стојановић
КОМПЕТЕНЦИЈА КОЈА ЈЕ БИЛА ПРИМЕЊЕНА:


Компетенција за учење
Компетенција за однос према околини

51. Јавни час из српског језика, рецитал посвећен највећем хришћанском празнику
Васкрсу – М.Стојановић
КОМПЕТЕНЦИЈА КОЈА ЈЕ БИЛА ПРИМЕЊЕНА:


Компетенција за учење
Компетенција за однос према околини

52. Изложба поводом обележавања недеље посвећене Васкрсу – М.Стојановић
КОМПЕТЕНЦИЈА КОЈА ЈЕ БИЛА ПРИМЕЊЕНА:


Компетенција за учење
Компетенција за однос према околини

Све презентације, припреме и материјалналазисе у штампаном и електронскомоблику у
портфолију разредних старешина.
План и програм овог Тима је такође био прилагођен целокупној ситуацији у вези са
пандемијом вируса Covid 19.

Извештај о реализацији Пројекта – Обогаћен једносменски рад за
школску 2020/2021. годину
Нашој школи одобрена је реализација Пројекта – Обогаћен једносменски рад за школску
2020/2021. годину. Реализацију пројекта Обогаћен једносменски рад одобрило је
Министарство просвете, науке и технолошког развоја.
Родитељи, односно, ученици испитани су кроз анкету које активности би желели да се
реализују у нашој школи.
За реализацију ваннаставних
радионица/активности.

активности

израђен

је

распоред

одржавања

Програм обогаћен једносменски рад реализује се кроз ваннаставне активности и
радионичарски рад у нижим и вишим разредима. У току школске 2020/2021. године
програм се реализовао кроз 15 различитих активности на којима су ученици допуњавали и
проширивали своја знања и припремали се за Завршни испит из предмета српски језик и
математика.
Заинтересованост ученика за похађање активности је била велика, ученици су активно
учествовали на радионицама и били мотивисани за рад.
У нашој школи кроз обогаћен једносменски рад реализовале су се следеће активности за
ученике млађих разреда:
Назив активности
9. „Пут око света“

10. „Енглески око нас“
11. „Природне лепоте наше земље“

Реализатор
Слађана Грујић
Лана Стевановић
Марија Стојановић

12. „Доброта је...“

Јелена Каменица

13. „Вредне руке“

Снежана марковић

14. „ Упознај своју околину“

Снежана Марковић

15. „Креативна математика“

Виолета Младеновић

16. „Математичке мозгалице игре и
приче“
Виолета Младеновић

За ученике старијих разреда реализовале су се следеће активности:
Назив активности
8. Учење страног језика кроз нове
организационе облике
9. Решите да математику више не
грешите
10. Самостално учење ученика уз подршку
наставника

11. „Мала дневна музика“

Реализатор
Александра Милић
Виолета Младеновић
Виолета Младеновић
Милош Петровић

12. „Низ покретне слике“ – водич кроз свет
филма

Момчило Жунић
13. „Припрема за полагање Завршног
испита“

Момчило Жунић

14. „Припремна настава за Завршни испит“

Зоран Протић

Педагог школе, Ивана Јовановић

Извештај о реализованој ваннаставној активности „Енглески око нас“
Једносменски рад као новина у нашој школи изазвао је позитивне реакције ученика. Иако
због тренутне епидемилошке ситуације није било изводљиво реализовати излете,
организовати представе и рецитације, ученици су учили енглески језик кроз игру и песму.
Реализовано је четрнаест часова. Упознали смо се мало више са културом народа где се
говори енглески језик, о њиховим владарима и културама, кроз презентације, правећи
паное и кроз интересантне текстове и кратке филмове. Вежбали смо конверзацију у
реалним говорним ситуацијама и писање имејлова. Настављамо у другом полугодишту у
истом броју. Од 7.12. 2020. једносменси рад се обављао преко гигл учионице. Ученици се
надају повратку у клупе у другом полугодишту јер је квалитет једносменског рада бољи у
класичној учионици.
Током другог полугодишта одржано је 19 радионица једносменског рада из енглеског
језика у одељењима I-2,II-2,III-2 и IV-2 у Старом Медошевцу.Ученици су се показали као
врло заитересовани за учење енглеског језика на другачији начин,пре свега кроз
игру,песму и глуму уз обрађивање њима занимљивих садржаја.Свака радионица била је
тематски одређена и обогаћена разноврсним активностима .Ученици су се упознали са
државама у којима се говори енглески језик,са њиховим обичајима и разликама.Сазнали
су које су то знаменитости Лондона и како би се споразумели као туристи у том
граду.Конверзацију смо вежбали кроз глуму и стварање реалних ситуација и тако научили
како ће се снаћи у продавници,ресторану,хотелу или аеродрому .Гледали су цртани филм
на енглеском језику и покушали што више да разумеју ,питали наставника за непознате
речи и изразе,а потом препричавали исти.Као ученицима нижих разреда веома је битно да
њихове активности буду пропраћене одређеним физичким активностима тако да су у
радионицама биле присутне игре које их покрећу и држе пажњу.Описивали су своју
омиљену играчку,а потом су је правили од одређених материјала .
Радионице једносменског рада показуле су се као веома иновативне.У будућности таква
врста рада може још више да се обогати коришћењем савремених технологија .

Наставник: Невена Дражић

Извештај о реализованој ваннаставној активности Учење страног језика
кроз нове организационе облике
Једносменски рад као новина у нашој школи изазвао је позитивне реакције ученика. Иако
због тренутне епидемилошке ситуације није било изводљиво реализовати излете,
организовати представе и рецитације, ученици су учили енглески језик кроз игру и песму.
Реализовано је четрнаест часова. Упознали смо се мало више са културом народа где се
говори енглески језик, о њиховим владарима и културама, кроз презентације, правећи
паное и кроз интересантне текстове и кратке филмове. Вежбали смо конверзацију у
реалним говорним ситуацијама и писање имејлова. Настављамо у другом полугодишту у
истом броју. Од 7.12. 2020. једносменси рад се обављао преко гигл учионице. Ученици се
надају повратку у клупе у другом полугодишту јер је квалитет једносменског рада болји у
класичној учионици.
Наставник: Александра Милић

Извештај о реализованој ваннаставној активности „Природне лепоте
наше земље“
На радионицама које су реализоване у оквиру једносменског рада које је реализовала
спец.математике Марија Стојановић, проф. били су присутни ученици III-1, III-3, IV-1 и
IV-3. Радионице су се одржавале понедељком од 10h 30min. до 11h 30min. после редовне
наставе.
Назив радионице: Природне лепоте наше земље
На радионицама је било 16 ученика.

Све планиране активности су у целости реализоване и постигнути су циљеви који су
планирани. Такође ученици владају предвиђеним исходима. Јако су мотивисани и
заинтересовани за рад.

Извештај о реализованим ваннаставним активностима
Наставник: Виолета Младеновић
У току школске 2020/2021 у оквиру једносменског рада одржавала сам 4
радионице (Креативна математика; Математичке мозгалице, игре и приче; Решите да
математику више не грешите ; Самостално учење уз подршку наставника као ментора).
Прве две радионице прилагођене су ученицима 3. и 4. Разреда, а друге две ученицима
старијих разреда.
На часовима Кретивне математике ученици су играли карте при чему су користили
све четири рачунске операције. На првом часу су користили само сабирање, на другом
сабирње и одузимање и тако редом. Ученицима је веома занимљиво на часовима, воле да
се такмиче а уједно и вежбају основне рачунске операције са природним бројевима до 100.
На часовима Математичке мозгалице , игре и приче задавала сам им различите
занимљиве задатке и мозгалице, причала им приче и играли смо различите игре. Сви
ученици су радо учествовали у изради занимљивих задатака, постављали додатна питања
и доста тога занимљивог научили из осталих области о којима ће детаљније учити у
старијим разредима.
Решите да математику више не грешите похађали су ученици који имају потешкоћа
у савладавању школског градива где сам могла додатно да им објасним све што им није
било јасно на редовним часовима и на часовима допунске наставе.
Самостално учење уз подршку наставника , на овој радионици углавном су се
јављали ученици за додатна појашњења градива из математике где сам одговарала на
њихове захтеве.
Радионице су одржаване у млађим разредима након наставе а у старијим разредима пре
наставе. Ученици су редовно долазили на радионице.
Математичкемозгалице, игре и приче – у овој радионици ученици су решавали различите
логичке задатке из математике, читане су им загонетне приче, решавали су судоку, играли
су ластиш и веома су били заинтересовани за рад. Све што смо радили било је у

корелацији и са другим предметима, научили су интересантне податке из биологије,
географије, историје, физике што ће им користити у наставку школовања.
Креативна математика - у овој радионици ученици су играли игру са картама у којој су
користили све математичке операције ( сабирање, одузимање, множење и дељење).
Решите да математику више не грешите – на ову радионици долазили су ученици који су
имали проблема у савладавањеу градива редовне наставе , на тим часовима шта год им је
било потребно могли су да савладају
Самостално учење уз подршку наставника као ментора – на ову радионицу долази су
ученици и учили историју, биологију, музичко а ја као ментор сам им пружала додатну
подршку.

Извештај о реализованим часовима радионице „ Пут око света“ за
школску 2020/2021. годину
Током школске 2020/2021. године у оквиру једносменског рада реализовано је 35 часова
(14 часова у првом полугодишту и 21 час у другом полугодишту) радионице „Пут око
света“.
Радионицу су похађали ученици трећег и четвртог разреда. Земље кроз које су, на
занимљив начин упознали, су: Португалија, Црна Гора, Јужна Кореја, Норвешка, Кина,
Грчка, Бразил, Француска, Јапан, Египат, Швајцарска, Индија, Аргентина, Енглеска,
Русија, Кенија, Финска, Италија, Куба, Аустрија, Шпанија, Јужноафричка Република,
Немачка и Канада.
Кроз занимљиве презентације, израде паноа, различите квизове знања,
самостално истраживање уз помоћ информационо комуникационих технологија и друге
активности ученици су проширили своје културне видике и стекли нова знања у оквиру
опште културе.
Путујући кроз сваку од ових земаља, ученици су упознати са њиховим:
главним градом, заставом, бројем становника, главним обележјима, традиционалном
храном и обичајима, разним грађевинама и бројним занимљивостима везаним за сваку од
њих.

Ученици су највише уживали у квизовима знања, истраживачком раду на
интернету и потрази за различитим занимљивостима везаним за одређену државу.
Ишчекивање и радост коју су ђаци показали, као и њихова знатижеља о свакој наредној
теми, су доказ да су они заиста уживали на свим часовима радионице „Пут око света“.
Сви циљеви планирани за ову радионицу су у потпуности реализовани, а такође су
остварени и сви исходи.
Током ових реализованих часова ученици трећег и четвртог разреда су сазнали који
континенти постоје, обновили стечена знања о својој домовини и на веома необичан и
занимљив начин пропутовали по Португалији, Црној Гори, Јужној Кореји, Норвешкој и
Кини.
Уз помоћ занимљивих презентација, играња разних игара, прављења паноа и многих
других активности ученици су стекли нова знања. Та знања су само делић онога што се
може сазнати о поменутим државама, али за ученике она су веома драгоцена.
На сваком новом путовању, ученици су сазнали где се налази одређена држава, који
је њен главни град, која су њена главна обележја и како она изгледају, колико становника
живи у њој, које су познате грађевине те државе и слично. Оно што је ученицима било
посебно интересантно и забавно је учење нових речи на одређеном језику. На пример,
учили смо како се на кинеском језику каже „ Добар дан!“, „ До виђења!“ и „ Волим те!“.
Оно што ученике највише радује су разне занимљивост везане за одређену државу,
њихове становнике, обичаје, културу и начин живота.
Задовољство, осмеси на дечјим лицима, заинтересованост за рад, активност и
ангажовање на часовима показали су да су садржаји ове радионице на леп начин
мотивисали ученике.
Сви циљеви су у потпуности реализовани, а остварени исходи показују да се кроз
игру и забаву најбоље стичу и усвајају нова знања.

Реализатор,
Слађана Грујић

Полугодишњи извештаји о раду у оквиру ваннаставних активности
Активност: Низ покретне слике ‒ водич кроз свет филма
Група заинтересованих ученика формирана је благовремено и на полугођу је бројала 7
чланова (троје ученика осмог разреда ‒ Мирела Сулејмани, Петар Костадиновић и Огњен
Марковић ‒ и петоро ученица седмог разреда: Марија и Јелена Јеринић, Сашка Жарковић, Јана

Лукић и Ања Митровић). Нажалост, извођење активности у појединим сегментима(просторне и
организационе могућности индуковане ковидом), као и ангажман и похађање појединих полазника
(нпр. превоз или техничке могућности), били су условљени устројеним распоредом и ванредном
ситуацијом изазваном вирусом корона. Због корекције наставног плана/радних дана у оквиру
полугођа, број планираних часова морао је такође да буде коригован.

Активност: Припрема за полагање завршног испита
Група заинтересованих ученика формирана је благовремено и током полугођа је бројала
осморо ученика осмог разреда: Мирела Сулејмани, Петар Костадиновић, Огњен Марковић, Ђорђе
Ћирић, Софија Реговић, Милица Митровић, Милан Бирчевић и Борис Стојковић. Будући да је
активност и ангажман већине ученика на часовима српског језика често на ниском нивоу,
примећено је опадање пажње на часовима дате ваннаставне активности како се полугодиште
приводило крају. Наравно, то се може упоредити и са оценама из Српског језика који је наставна
база за ову ваннаставну активност. Извођење активности у појединим сегментима (просторне и
организационе могућности индуковане ковидом), као и ангажман и похађање појединих
пријављених полазника(нпр. превоз или техничке могућности), били су условљени устројеним
распоредом и ванредном ситуацијом изазваном вирусом корона. Због корекције наставног
плана/радних дана у оквиру полугођа, број планираних часова морао је такође да буде коригован.

Извештај о реализованој ваннаставној активности „Доброта је“
У једносменски рад је укључено укупно 22 ученика првог и другог разреда . Реализовано
је 12 радионица.
СЕПТЕМБАР
УВОДНИ ЧАС-ДОГОВОР О РАДУ
УПОЗНАВАЊЕ СА РАДИОНИЦАМА И СРЕЂИВАЊЕ ПРОСТОРА
ОКТОБАР
ПРАВИЛА ЛЕПОГ ПОНАШАЊА-УЧИОНИЦА-ПАНО
ВРЕДНЕ РУКИЦЕ-УЧИМО ДА ВЕЖЕМО ПЕРТЛЕ

СПРЕТНИ ПРСТИ-ПРАВИМО ЗАВЕСЕ ОД ЛИШЋА
ВРЕДНИЦЕ-УКРАШАВАМО УЧИОНИЦУ
НОВЕМБАР7
ПРАВИМО ИРВАСА-У СУСРЕТ ПРАЗНИЦИМА
ВРЕДНЕ РУКЕ ПРАВИМО ЧЕСТИТКЕ ОД ХАМЕРА
Правимо новогодишње украсе
Доброта је... У другом полугодишту

ЈАНУАР
Упознавање ученика са радом у другом полугодишту.
Свети Сава (Школска слава) – Ликовни рад.
ФЕБЕУАР
Спретне руке – Правимо зимске фигуре.
Вежбамо везање пертли на примеру.
Ирваси – Рециклажа.
МАРТ
Кад пролеће дође, све набоље пође.
Спретне руке – Пролећни пано.
Пролеће око нас – Час напољу.
Спретне руке – Зумболи од папира.
АПРИЛ
Априсклске шале кроз причу и смех.
Празнични дух, фарбамо јаја – Васкрс

Украшавање учионице у духу празника.
МАЈ
Књига је најбољи друг.
Омиљњна играчка – Пластелин.
У здарвом телу здрав дух.
ЈУН
Хлеба, масти, паприке – Традиција.
Спретне руке – Правимо украсе – Срца.
Час у природи – Вежбе обликовања.
Све планиране радионице су одрађене и реализоване. Радионицама су
присуствовали сви ученици и мотивисано учествовали у раду.

Редослед радионица је мало измењен због промене плана и одласка на распуст раније, па
ће се у другом полугодишту надокнадити.
Радионицама су присуствовали сви ученици који су пријављени и са уживањем су
учествовали у раду.

Извештај о реализованој ваннаставној активности „Вредне руке“

У једносменски рад је укључено 22 ученика првог и другог разреда. Због тренутне
епидемиолошке ситуације, као што је и предвиђено годишњим планом рада, радионица
„Вредне руке“ реализована је кроз два сата недељно у две групе (по 11 ученика).

У првом полугодишту је одржано по 12 радионица у свакој групи, укупно 24 часа. (24
сата)
Септембар:
-Упознавање ученика са садржајима у оквиру активности и договор о раду-уводни час
-Мој распоред часова-правимо зидни распоред

Октобар:
- Правила понашања у школи-пано
-Спретни прсти-правимо лутку од шаше
-Спретни прсти–плетемо кику
-Спретни прсти–ушивамо дугме

Новембар:
-Спретни прсти–шијемо украсе од филца
-Спретни прсти-правимо крпењачу
-Спретни прсти-правимо лутку од крпица

Децембар:
- Правимо капице од вунице
- Правимо ирвасе
- Правимо новогодишње украсе

У другом полугодишту је одржана по 21 радионица у свакој групи, укупно 42 часа.
Јануар:
-Правимо рам за слике
-Правимо подметаче за чаше

Фебруар:
-Правимо кућицу за птице

-Правимо кућицу за птице
-8. март-минђуше, наруквице од глинамола

Март:
-8. март-честитке
-Спретни прсти-правимо привезак за кључеве
-Плетемо корпице од вунице и пластичних чаша
-Украсни предмети „Од старог ново“-декупаж
-Украсни предмети „Од старог ново“-декупаж

Април:
-Акварел
-Колаж
-Гваш
-Осликавамо каменчиће
Мај:
-Правимо играчке-луткице, аутићи
-Ручни радови-вез, покрстица
-Ручни радови-плетење
Јун:
-Ручни радови-ткање
-Ручни радови-ткање
-Изложба радова
-На крају, шта смо научили и сазнали?
Редослед радионица је измењен у месецу децембру због промене годишњег календара рада и ранијег
завршетка полугодишта. Планиране радионице које нису реализоване биће одрађене у другом полугодишту.
Радионицама су присуствовали углавном сви пријављени ученици и радо су учествовали у раду.

Реализатор: Снежана Марковић

Извештај о реализованој ваннаставној активности „Подршка ученицима
у учењу“

У једносменски рад је укључено 22 ученика првог и другог разреда. Због тренутне
епидемиолошке ситуације, као што је и предвиђено годишњим планом рада, радионица
„Упознај своју околину“ реализована је кроз два сата недељно у две групе (по 11 ученика).
У првом полугодишту је одржано по 13 радионица у свакој групи, укупно 26 часова. (26
сати)
Због трајања часова од пола сата у договору са учитељима и педагогом школе одлучено је
да уместо радионице „Упознај своју околину“ са ученицима буде реализована помоћ у
учењу. Са ученицима су рађени садржаји из српског језика и математике.
Радионицама су присуствовали углавном сви пријављени ученици и радо су учествовали у
раду.

Реализатор: Снежана Марковић

Извештај о реализацији радионице „Мала дневна музика“
за школску 2020/21. годину
Радионицу похађа 10. Ученика.
Година 2020/21. погођена епидемијском ситуацијом ковида 19 као и мерама које су
морале да се спроводе је донекле изменило рад радионице па се она у већој мери изводила

као настава на даљину.Ипак прво полугодиште је било намењено инструментима с тога су
полазници радионице имали прилику да се ближе упознају са инструментима кроз
презентације које су имали прилике да гледају,интернет садржаје као и музичка дела
писана за сваки инструмент.
Научили смо све о виолини,хармоници,гитари,оргуљама,флаути...
Полазници су такође гледали и филм о лику и делу Волфганга Амадеуса Моцарта,након
кога смо имали дебату и разговор о његовом стваралаштву,начину живота,односа његовог
оца према њему,неразумевање средине према Моцартовом стваралаштву и то колико је
био испред доба у коме је живео и тиме носио назив „чудо од детета“.
Изменом годишњег календара,скраћењем школске године планирана је реализација 13
часова а управо толико је и реализовано.
Друго полугодиште је било намењено жанровима, упознали смо се са
опером,балетом,мјузиклом,концертом кроз видео материјал и најпознатија дела светске
музичке класичне сцене.Слушањем смо се приближили лику и делу композитора као и
жанровима класичне музике.Упознали смо се такође са џез,рок,светским,хип хоп
правцима музике.
Научили смо правила понашања на концерту класичне музике и научили смо да
поштујемо сваку музику његов лик и дело.
Нажалост због епидемијске ситуације нисмо успели да остваримо планирану посету и
одлазак на неки концерт што се искрено надамо да ћемо следеће године успети да
реализујемо.
У другом полугодишту реализовано је 20 часова,што је укупно 33 часова од планираних
34 часова.

Наставник музичке културе: Милош
Петровић

Извештај о стручном усавршавању за
школску 2020/2021. годину

Током школске 2020/2021. године, због проблематичне епидемиолошке ситуације,
одржани су само онлајн семинари. Наведени учитељи су похађали следеће семинаре:
Радовановић Весна:
Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских
уџбеника и дигиталних образовних материјала – 19, 5 бодова
Програм обуке наставника разредне наставе за предмет Дигитални свет – 16 бодова
Раздољац Невена:
Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника
и дигиталних образовних материјала – 19, 5 бодова
Програм обуке наставника разредне наставе за предмет Дигитални свет – 16бодова
Марковић Снежана:
Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника
и дигиталних образовних материјала – 19, 5 бодова
Вебинар „G Suite (Google classroom) – пречицама до успеха у настави на даљину“ – БИГЗ
Ђокић Марија – Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење
електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала – 19, 5 бодова
Грујић Слађана:
Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника
и дигиталних образовних материјала – 19, 5 бодова
Вебинар „ Презентација уџбеника за 4. разред основне школе“ – Вулкан знање
Драгићевић Сања - Вебинар „ Презентација уџбеника за 4. разред основне школе“ –
Вулкан знање
Стојановић Марија - Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење
електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала – 19, 5 бодова
Софренић Дубравка:

Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника
и дигиталних образовних материјала – 19, 5 бодова
Вебинар „ Презентација уџбеника за 4. разред основне школе“ – Вулкан знање
Милинковић Милијана - Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник –
увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала – 19, 5 бодова
Током другог полугодишта школске 2020/2021. године, због проблематичне
епидемиолошке ситуације, одржани су само онлајн семинари. Наведени учитељи су
похађали следеће семинаре:
Каменица Јелена:
Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника
и дигиталних образовних материјала – 19, 5 бодова
Обука за дежурног наставника – 8 бодова
Раздољац Невена - Обука за дежурног наставника – 8 бодова
Марковић Снежана - Обука за дежурног наставника – 8 бодова
Ђокић Марија –“Дигитално образовање 2021“ – 6 бодова
Драгићевић Сања:
Обука за супервизора – 8 бодова
Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника
и дигиталних образовних материјала – 19, 5 бодова
Софренић Дубравка - Обука за дежурног наставника – 8 бодова
Милинковић Милијана - Обука за дежурног наставника – 8 бодова

СЕМИНАРИ КОЈЕ СУ ПОХАЂАЛИ НАСТАВНИЦИ У ТОКУ
ШКОЛСКЕ 2020/21. ГОДИНЕ

1. ДИГИТАЛНА УЧИОНИЦА- дигитално компетентан наставник- увођење
електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала (ЗУОВ, 19,5 бодова)
Наставници: -Сузана Урошевић, Виолета Младеновић, Јелена Герасимовић, Ксенија
Живковић, Ивана Пантелић, Љиљана Белошевић, Биљана Шекарић, Момчило Жунић,
Татјана Живановић, Весна Лепир.
2. ПРОГРАМ
ОБУКЕ
НАСТАВНИКА
ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ
ОРИЈЕНТИСАНЕ КА ИСХОДИМА УЧЕЊА (ЗУОВ, 24 бода)

НАСТАВЕ

Наставници: Сузана Урошевић, Весна Лепир
3. КОРАК ПО
ПОРТФОЛИЈА

КОРАК

ДО

ИНТЕРАКТИВНОГ

ЧАСА

И

ЕВИДЕНЦИЈА

Наставници: Љиљана Белошевић
4. ПРЕИСПИТАЈ СЕБЕ - УНАПРЕДИ НАСТАВУ
Наставници: Љиљана Белошевић, Момчило Жунић
5. ОД ДОБРОГ ПЛАНА ПРЕКО ЕФИКАСНЕЕВИДЕНЦИЈЕ ДО НАЈБОЉИХ
РЕЗУЛТАТА
Наставници: Љиљана Белошевић
6. ОБУКА НАСТАВНИКА ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА ЗА ПРИМЕНУ
УРЕЂАЈА МИКРОБИТ У ОКВИРУ ТЕМЕ ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК У 7. И 8.
РАЗРЕДУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА (Фондација Петља и British Concil)
Наставници: Виолета Младеновић, Биљана Шекарић

7. ПРЕИСПИТАЈ СЕБЕ - УНАПРЕДИ НАСТАВУ
8. Дигитална учионица – дигитално компетентан наставник
9. Унапређивање међупредметне компетенције Одговоран однос према здрављу
10. Породично насиље (платформа „Чувам те“)
11. Процес унапређивања отпорности ученика кроз психосоцијалну подршку –
Друштво психолога Србије
12. Начини подршке ученицима из друштвено осетљивих група у условима онлајн
наставе – Педагошко друштво Србије
13. Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању (платформа
„Чувам те“)
Педагог школе: Ивана Јовановић
14. ДИГИТАЛНА УЧИОНИЦА- дигитално компетентан наставник- увођење електронских
уџбеника и дигиталних образовних материјала (ЗУОВ, 19,5 бодова)
Наставници: -Милош Петровић
15. ПРОГРАМ ОБУКЕ НАСТАВНИКА ЗА ДЕЖУРСТВО НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ (ЗУОВ, 8 бодова)
Наставници: Милош Петровић, Александра Милић, Биљана Шекарић
16. ВЕБИНАР- ПРЕЗЕНТАЦИЈА ДИГИТАЛНИХ УЏБЕНИКА ( Вулкан знање) и “СРПСКА КРАЉИЦА У 19.
И 20. ВЕКУ” (БИГЗ школство)
Наставници: Сузана Урошевић
17. Солвинг радионице - “НАЈБОЉИ ПРИМЕРИ ИЗ ПРАКСЕ: КАКО ИЗГЛЕДА ЈЕДАН BRAINFINITY
ЧАС (3 бода стручног усавршавања унутар установе) и “КАКО ДА КОД ДЕТЕТА РАЗВИЈЕТЕ
НАЈВАЖНИЈУ ВЕШТИНУ БУДУЋНОСТИ- ПРОБЛЕМ СОЛВИНГ (3 бода стручног усавршавања унутар
установе
Наставници: Сузана Урошевић
18. ЧУВАМ ТЕ (Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 16 бодова)
Наставници: Сузана Урошевић

19. ВЕБИНАРИ- ИЗМЕЂУ ДВЕ ВАТРЕ- КАКО ПОСРЕДОВАТИ У УЧЕНИЧКОМ КОНФЛИКТУ (ЗУОВ, 1
бод), КАКО ЕФИКАСНО ПРИЛАГОДИТИ НАСТАВУ СВИМ УЧЕНИЦИМА У ОДЕЉЕЊУ У ПРЕДМЕТНОЈ
НАСТАВИ (ЗУОВ, 1 бод) и ДИГИТАЛНИ АЛАТИ И ЗАНАТИ (ЗУОВ, 1 бод)
Наставници: Александра Милић
20. НАСТАВА КОЈА ПОДСТИЧЕ КРИТИЧКО МИШЉЕЊЕ И РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА (British Council, 40
бодова)
Наставници: Ивана Пантелић, Ксенија Живковић

Татјана Живановић
-Назив усавршавања Здрави стилови живота и због чега су важни
-Назив усавршавања Кроз акцију и интеграцију подстакните ученикову интеракцију
-Назив усавршавања Савремени уџбенички комплети за ученике и наставнике
-Назив усавршавања Дигитални алати и занати
- Назив усавршавања Обука за запослене – породично насиље
-Назив усавршавања Обука за запослене – породично насиље
-Назив усавршавања Како ефикасно прилагодити наставу свим ученицима у одељењу
-Назив усавршавања Добро осмишљен пројекат као пут ка освајању и усвајању знања
-Обука за завршни испит за супервизоре

Извештај о раду педагога за
школску 2020/21. годину
У току школске 2020/2021. године учествовала сам у реализацији задатака који су
предвиђени Годишњим планом рада школе, а у складу са Законом о основама система
васпитања и образовања и Правилником о раду наставника, васпитача и стручних
сарадника.
1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
На почетку школске године рађено је на изради Годишњег плана рада школе и
Акционог плана школе. У оквиру тога, урађена је четрдесеточасовна радна недеља,
формирани су тимови и стручна већа. На нивоу стручних већа усаглашен је изглед
образаца за годишње и месечне планове рада наставника. Спроведена је набавка
наставних средстава и материјала за рад за почетак школске године.
Урађени су извештаји о реализацији Акционог плана школе, као и појединих делова
Годишњег плана рада школе за школску 2019/20. годину.
Са ученицима који се образују по ИОП-у радило се сваког месеца у виду
индивидуалних или групних саветодавних разговора, као и посматрања ученика на
часовима редовне наставе. Такође, током првог полугодишта урађени су педагошки
профили свих ученика, обављани су разговори са родитељима ученика и послати су
захтеви за процену способности ИР комисији у Лазаревцу.
Крајем првог полугодишта спроведена је је анкета о прилагођености ученика 5.
разреда на предметну наставу. Резултати анкете су прослеђени одељенском старешини,
који је анализирао резултате анкете са ученицима. Када се указала могућност и ја сам
разговарала са ученицима на ову тему.
2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

Током школске 2020/2021. године праћена је реализација часова образовно-васпитног
рада. На почетку школске године прегледани су дневници образовно-васпитног рада за
школску 2020/2021. годину, као и дневници за школску 2020/2021. годину.
Праћена је редовност израде годишњих и оперативних планова рада наставника, а
евиденција се од ове школске године, за већину наставника, води електронски.
У току октобра, новембра и децембра месеца праћена је реализација часова редовне
наставе и обавезних изборних предмета.
Напредовање ученика праћено је током посете часова и у индивидуалним разговорима са
наставницима, као и кроз рад Тима за заштиту ученика од нзз. Праћен је успех и
дисциплина ученика.

3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА
Током школске 2020/2021. године посећено је 11 часова редовне наставе и обавезних
изборних предмета у циљу посматрања рада наставника, понашања и напредовања
ученика, реализације часова предвиђених Акционим планом, самовредновање и
вредновање рада школе. О утиску са часова написан је извештај. Свака посета часа је
претходно најављена, а након посете часа обављен је разговор са сваким наставником о
дидактичко-методичкој заснованости рада на часовима, остварености стандарда и
индикатора кључне области Настава и учење. Наставнцима су дате препоруке за
унапређење рада.
Са одељењским старешинама обављани су саветодавни разговори и припрема
родитељских састанака. Пред прво тромесечје, одељењским старешинама су подељена
упутства за спровођење радионица са родитељима на тему електронско насиље.
Током трајања полугодишта са наставницима је сарађивано на свакодневном нивоу и
то у виду консултација око вођења документације, око понашања појединих ученика и
договора о томе како поступати са њима.
4. РАД СА УЧЕНИЦИМА
Од почетка школске године обављани су индивидуални и групни разговори са
ученицима. Током школске године рађено је и на отклањању педагошких узрока проблема
у учењу и упознавање са техникама учења код већег броја ученика од 1. до 8. разреда.
Праћен је рад и напредовање ученика 1. разреда.
Ученички парламент се у току 1. полугодишта састао четири пута.

У току првог полугодишта одржала сам 2. радионице са ученицима првог и другог
разреда и 7 радионица са ученицима из виших разреда . Радионице сам одржала на
следеће теме:
1. „Другарство“
2. „Правила понашања“
3. Обележавање „Међународног дана толеранције“
4. Обележавање „Међународнг дана људских права“
5. Обележавање „Међународног дана планина“
6. Обележавање „Међународног дана солидарности“
7. „Како да лако и успешно учим“
8. „Савети за организацију дневних активности“
9. „Новогодишња чаролија“
10. Обележавање „Међународног дана борбе против вршњачког насиља“
11. Обележевање „Међународног дана шале“
12. Ускршња радионица
13. Обележавање „Међународног дана породице“
14. Обележавање „Међународног дана детета“

5. РАД СА РОДИТЕЉИМА
Током школске 2020/2021 године сарађивано је са родитељима ученика који имају
тешкоће у учењу или проблеме у понашању, али и са родитељима осталих ученика који су
долазили у школу да би се информисали о напредовању своје деце. У индивидуалним
контактима родитељи су информисани о педагошким карактеристикама њихове деце,
успеху, дисциплини, понашању, похађању наставе.
Сарадња је била интезивнија у случајевима где је било проблема или са понашањем
или са усвајањем наставног садржаја. То су били индивидуални разговори, заједнички
разговори родитеља, педагога, одељенског старешине, директора. Родитељи се углавном
одазивају на позив, мада има случајева када се родитељи и поред више позива не одазову.
У саветодавним разговорима сугерисано је да више разговарају са својом децом, да чешће
долазе у школу, саветовано им је како да усмеравају понашање, учење и слободно време
своје деце.
Обављан је и рад у Савету родитеља – припрема седница, упознавање чланова Савета
родитеља са појединим тачкама дневног реда и вођење записника.

6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ

Сарадња са директором била је на свакодневном нивоу током полугодишта, по питању
свих активности у школи.

7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
Током школске 2020/2021. године учествовала сам у раду следећих стручних
органа/тимова: Наставничко веће, Одељенско веће, Савет родитеља, Ученичког
парламента; Тим за инклузију, Тим за заштиту ученика од нзз, Стручно веће за развојно
планирање, Тим за самовредновање, Тим обезбеђивање квалитета и развој школе, Стручно
веће за развој Школског програма, тим за стручно усавршавање запослених, Педагошки
колегијум.
Остварена је и сардња у оквиру актива стручних сарадника општине Лазаревац.

8. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА,
УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Остварена је сарадња са Домом здравља Лазаревац, ПУ Лазаревац, Центром за
социјални рад у Лазаревцу, Предшколском установом «Ракила Котаров-Вука» у
Лазаревцу.
9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД
Евиденцију о свом раду водим на свакодневном нивоу; евидентирам разговоре са
ученицима, родитељима и наставницима, састанке у оквиру стручних органа и тимова.
Извештај о раду педагога пишем полугодишње, као и извештаје о раду тимова које водим.

Педагог, Ивана Јовановић

Извештај о посећеним часовима у току школске 2020/21. године
Током првог полугодишта посетила сам 11. часова редовне наставе.
Напомена
Један део часова у другом циклусу образовања пратила сам путем платформе
Google учионица.
Током првог полугодишта часови су се реализовали у трајању од 30. минута За
ученике другог циклуса настава се одвијала по комбинованом моделу све до 30. новембра
када ученици прелазе на праћење наставе од куће путем платформе Google учионица.
Приликом посете и анализе наставних часова узето је у обзир извођење наставе у
ванредним околностима и условима.
Извршена је анализа посећених часова и процењена оствареност стандарда који су
дефинисани у стандардима квалитета рада школе, област Настава и учење.
Обављени су саветодавни разговори са учитељима и наставницима, чији су часови
били посећени. Дате су препоруке, сугестије и смернице за даљи рад.
На основу увида са посећених часова предлог мера за унапређење образовно –
васпитног рада је:






Јасно истицати циљеве учења.
Истицати кључне појмове како на почетку часа, тако и у завршном делу часа.
Мотивисање ученика комбинацијом различитих метода и облика рада којима се
подстиче радозналост и усмерава пажња ученика.
Прилагођавање садржаја и начина рада индивидуалним могућностима ученика,
чешће упућивање похвала ученицима којима је потребна додатна подршка у раду.
Учити ученике да процењују свој напредак и напредак других ученика.



Упућивати ученике на различите изворе знања како би се побудило интересовање и
радозналост ученика
Развијати унутрашњу мотивацију код ученика и учити их да постављају себи циљ

учења.
Као прилог овог Извештаја налази се извештај о запажањима педагога о посећеним
часовима.

0ШКОЛА/ОПШТИНА:

ЗАПАЖАЊА

ОШ ''Диша Ђурђевић'', Лазаревац

ПЕДАГОГА

О ПОСЕЋЕНИМ ЧАСОВИМА

ДИРЕКТОР, ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА, ПЕДАГОГ, ПСИХОЛОГ

У ТОКУ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

УКУПАН БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА: 11
БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА РЕДОВНЕ НАСТАВЕ:

11

БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ:

/

БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ:

/

БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ:

/

БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ:

/

Одредите основни разлог/циљ Ваших посета и број часова на који се односи.

РАЗЛОГ/ЦИЉ ПОСЕТЕ

БРОЈ ЧАСОВА

1.

РЕДОВАН, ПЛАНИРАН ОБИЛАЗАК

10

2.

ПРИМЕДБЕ НА РАД НАСТАВНИКА

1

3.

УВИД У РАД НОВОГ ЧЛАНА КОЛЕКТИВА

2

4.

ПРАЋЕЊЕ РАДА ПРИПРАВНИКА

5.

УГЛЕДНИ/ОГЛЕДНИ ЧАС

6.

НАСТАВНИЦИ КОЈИ ПОСТИЖУ ИЗУЗЕТНЕ РЕЗУЛТАТЕ

7.

ПРАЋЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ УЧЕНИКА

ПРЕГЛЕД ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА ПО ПРЕДМЕТИМА И РАЗРЕДИМА
РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ (уписати индекс одељења у одговарајућу ћелију)
ПРЕДМЕТ/
АКТИВНОСТ ...

I

II

III

IV

Српски језик

1

Енглески језик

1

V

VI

1

Музичка култура
Руски језик

1

Ликовна култура
Историја

1

VII

VIII

1

Физика
Географија
Математика

1
1

1

Биологија

1

Хемија

1

Природа и друштво
ТИО
Верска настава
Руски језик
Физичко васпитање
Изабрани спорт
ЧОС
Продужени
боравак

На основу Вашег увида са часова, анализирајте и процените оствареност стандарда који су
дефинисани у Стандардима квалитета рада школа, област Настава и учење. Наведите доказе,
примере, илустрације за своје процене:

1.

Наставник примењује одговарајућа дидактичко-методичка решења на часу:
Не истичу се јасно циљеви учења. Наставници најчешће истичу назив наставне јединице,
односно тему коју обрађују. Већини посећених часова недостаје истицање кључних појмова, како
на почетку часа, тако и у завршном делу часа. Доминира фронтални облик рада, па је потребна
чешћа примена активних метода рада на часу.
Доказ: припреме наставника, протокол.

2.

Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу:
У већој мери наставник учи ученике како да користе различите начине за решавање задатака.
Такође, у већој мери наставник учи ученике како да повезују ново градиво са претходно наученим,
као и са примерима из свакодневног живота. У мањој мери наставници уче ученике да себи
постављају циљеве у учењу.

Доказ: припреме наставника, протокол.
______________________________________________________________________________

3.

Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика
Наставици разредне наставе у већој мери прилагођавају темпо и захтеве могућностима ученика,
док наставници предметне наставе то раде у мањој мери. Динамика рада, задаци и упуства
прилагођавају се ученицима за које је планиран индивидуални образовни план . Прилагођавање
рада на часу образовно-васпитним потребама ученика, који раде по стандардном плану и
програму било је присутно на мањем броју часова.
Доказ: припреме наставника, протокол.

4.

Ученици стичу знања на часу:
Ученици су у већој мери заинтересовани и активно учествују у раду на часу у зависности од тога
колико их је наставник мотивисао и заинтересовао за усвајање нових знања. Има примера да су
ученици активно учествовали током целог часа, а има и примера да је део ученика активан, док су
остали били пасивни током целог часа. Ученици на часу у већој мери стичу знања из уџбеника,
мањи број наставника упућује ученике да користе различите изворе знања. У већој мери присутно
је да се ученици охрабрују да износе своје мишљење и запажања током часа, али се ређе подстичу
и уче да дискутују о теми која се обрађује.

Доказ: припреме наставника, протокол.

5.

Наставник ефикасно управља процесом учења на часу:
Наставници се у већој мери припремају за наставу (сви имају месечне планове и припрему за час).
Већина наставника користи готове припреме преузете од издавача. На часовима се у главном
остварују планиране фазе, повезују делови часа и ефикасно користи време на часу. У већој мери
наставници користе постојећа наставна средства, мањи број наставника користи информационокомуникационе технологије у настави (интерактивну таблу, презентацију у настави). Наставници у
великој мери успостављају и одржавају дисциплину на часовима. Било је примера да због
недостатка времена завршни део часа изостане и то је у главном случај лоше организације времена
на часу, па самим тим је немогућа провера постигнутих циљева часа.
Доказ: припреме наставника, протокол.

6.

Наставник користи поступке вредновања који су у функцији даљег учења:
У великој мери наставници оцењују у складу са Правилником о оцењивању ученика. Већина
наставника похваљује напредак ученика и даје јасну повратну информацију ученицима о њиховом
раду. У мањој мери је присутно да ученици сами процењују свој напредак.
Доказ: дневник образовно-васпитног рада, евиденције наставника.

7.

Наставник ствара подстицајну атмосферу на часу:
У односу наставник –ученик примећено је узајамно поштовање и поверење. Ученицима се даје
могућност да слободно постављају питања, дискутују и коментаришу у вези са наставним
предметом, градивом или ситуацијом, често се подстичу на то. Наставници у већој мери користе
похвалу као начин да мотивишу ученике, подстичу их на тимски рад, упућују једни на друге.
Доказ: припреме наставника, протокол.

НА ОСНОВУ УВИДА СА ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА ЈЕ:









Јасно истицати циљеве учења.
Истицати кључне појмове како на почетку часа, тако и у завршном делу часа.
Мотивисање ученика комбинацијом различитих метода и облика рада којима се подстиче
радозналост и усмерава пажња ученика.
Прилагођавање садржаја и начина рада индивидуалним могућностима ученика, чешће
упућивање похвала ученицима којима је потребна додатна подршка у раду.
Учити ученике да процењују свој напредак и напредак других ученика.
Упућивати ученике на различите изворе знања како би се побудило интересовање и
радозналост ученика
Развијати унутрашњу мотивацију код ученика и учити их да постављају себи циљ учења.

Педагог: Ивана Јовановић

Извештај о раду школског библиотекара за школску 2020/2021. годину
На почетку школске године књиге су класификоване тематски,наручен је одговарајући
број чланских карата и карата корисника.Такође су класификоване карте корисника према
разредима,додати су ученици првог разреда као и предшколци.

У септембру је направљен списак ученика по разредима који треба да врате одређене
књиге.Списак је прослеђен ученицима,а већина ученика који су дуговали књигу исту су и
вратили.

Од октобра у школску библиотеку учлањени су ученици првог разреда,као и поједини
ученици нижих и виших разреда који до сада нису били њени чланови.

У октобру је одржана радионица са ученицима од 1. до 4.разреда који су у продуженом
боравку у договору са њиховим учитељицама.Ученици су добили информације о раду
библиотеке ,учлањењу и року враћања књига .Разговарали смо о значају читања књига, о
књигама које воле да читају и како могу проширити своја знања и развијати машту.

Такође је одржана радионица са предшколцима у договору са њиховом
васпитачицом.Поред основних правила о раду библиотеке предшколцима су престављене
књиге и вежбанке које су адекватне за њихов узраст.Сваки предшколац се учланио у
школску библиотеку.

Сајам књига није одржан 2020.године због пандемије корона вируса тако да није била
организована посета истом.

Школски библиотекари формирали су Вајбер групу преко које се договарају,прослеђују
битне информације и одржавају састанке због актуелне ситуације изазване корона
вирусом.

У току првог полугодишта купљене су нове књиге путем Конкурса које је расписало
Министарство просвете,науке и технолошког развоја.У библиотеку је такође приспео
одређен број нових наслова као поклон од наших издавача.

Библиотекар
Невена Дражић

Извештај о реализацији Акционог плана за школску 2020/2021. годину
Школски Акциони план је саставни Годишњег програма рада школе и од изузетног је
значаја, јер њиме одређујемо правце деловања за сваку школску годину. У конципирању
руководили смо се следећим елементима :
1. Визијом школе какву желимо да формирамо;
2. Постојећим снагама на које смо хтели да се ослонимо;
3. Постојећим слабостима које смо желели да превазиђемо.
Визија школе-какву школу желимо;
*школу која ће бити достојна имена које носи;
*школу креативних и посвећених наставника;
*школу вредних,креативних и задовољних ученика;
* светлу, лепу, опремљену и функционалну школу;
*школу која ће да постане водећа у нашем крају и као таква привлачна за децу и
родитеље;
*да број ученика не опада;
*да све интересне групе са осмехом улазе и излазе из ње;
* да сваком ученику омогућимо да задовољи своје различите образовне потребе;
* да препознајемо и подржавамо таленте;
*да наши ђаци буду препознатљиви по својим успесима;
* да се у нашој школи рад заснива на међусобном уважавању и сарадњи;

*да су ученици и наставници мотивисани за рад и задовољни реализацијом наставног
процеса који се заснива на примени различитих облика и метода рада, употреби нових
наставних средстава што ће ученицима омогућити да већину садржаја науче на часовима.
Постојеће снаге-предан рад наставника и учитеља школе.
Постојеће слабости*отпор према новинама;
*недовољно ангажовање у трагању за новим информацијама;
*недовољно опремљени просторни услови (школа је у фази изградње и немамо довољно
простора за рад и активности).
Чланови Стручног већа за развојно планирање извршили су анализу нивоа остварености
планираних циљева и остварености задатака. Након анализе чланови Стручног већа за
развојно планирање урадили су извештај о реализацији Акционог плана. Извештај ће бити
представљен и анализиран на седници Стручног већа за развојно планирање, као и на
Наставничком већу, Ученичком парламенту, Савету родитеља и Школском одбору.
Акционим планом је предвиђено унапређење комуникације између ученика и наставника
и повећање мотивације за креативни рад у настави, стручним усавршавањем,
унапређивањем наставног процеса, повезивањем теорије и праксе, реализацијом наставног
процеса у уређеним учионицама, као и побољшање инфраструктуре.
I Област промене:Настава и учење
1. Развојни циљ: Унапређивање наставног процеса
Задатак: Стручно усавршавање наставника кроз семинаре, угледне часове и
теоријска предавања наставника
Овај задатак је у већој мери остварен. Стручно-педагошко усавршавање наставника и
стручних сарадника током првог полугодишта школске 2020/2021. године је реализовано
кроз бројне вебинаре планиране планом стручног усавршавања за сваку школску годину.
Угледни часови одржавани су у складу са епидемиолошким мерама. Један део планираних
угледних часова одложен је због немогућности одржавања и преласка на реализацију
наставе на даљину и зимског распуста.
Напомена

Стручно усавршавање реализовано је кроз вебинаре јер због ванредног стања није било
могућности да се семинар организује у школи с обзиром да је реализација планирана за
друго полугодиште.
Стручно-педагошко усавршавање наставника и стручних сарадника планирано је и
реализовано на два нивоа у оквиру установе/кроз иновативне часове у оквиру Стручних
већа, предавања и радионица у школи, као и кроз организовање семинара предвиђених за
сваку школску годину.
Стручно веће за развојно планирање усагласило је Правилник о стручном усавршавању у
установи, па наставници о томе воде евиденцију индивидуално у оквиру својих
портфолија.
Организовано стручно усавршавање подељено је у три групе: стручно усавршавање
учитеља, стручно усавршавање наставника и стручне службе.
Активно се ради на пружању помоћи ученицима са нижим нивоом знања, у школи се
примењује инклузија. Посебна пажња у пружању подршке посвећена је ученицима из
ромских и социјално угрожених породица који нису имали техничких могућности да
прате наставу од куће.
Задатак: набавка, израда и коришћење наставних средстава
Овај задатак је делимично остварен. Опремање кабинета није приведено крају, због
тренутних радова на изградњи школе, али наставници недостатак наставних средстава
надомештају креативним коришћењем средстава која имају на располагању, тако да је
квалитет наставе на веома задовољавајућем нивоу.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја одобрило је одређен износ из буџета
за набавку потребне литературе за богаћење библиотекачког фонда. Наша школа набавила
је потребну литературу за рад са ученицима и на тај начин обогатила свој скромни
библиотекачки фонд.
Редовно је обављана и редовна набавка потрошног материјала у настави.
Задатак: Унапредити примену одговарајућих дидактичко –методичких решења на
часу
Задатак који се односи на унапређивање и примену одговарајућих дидактичко-методичких
решења на часу није у потпуности остварен јер један број наставника и учитеља не
примењује активне методе у реализацији наставног процес. Како бисмо унапредили

наставни процес и испунили циљеве посветићемо се овом задатку и током другог
полугодишта.
Наставници су детаљним писањем припрема за наставне јединице планирали групне,
индивидуалне облике рада, као и рад у пару у циљу унапређења наставног процеса,
мотивације ученика, као и подстицање и активирање ученика у наставном процесу и ради
лакшег и бољег савладавања програма.
Задатак: Упућивати ученике на различите технике учења на часу
Овај задатак је у потпуности испуњен.Ученици активно учествују у настави, користе
стечено искуство у решавању проблема у настави и ваннаставним активностима.
Наставници упућују на различите технике учења. Наставници разредне и предметне
наставе у оквиру месечних планова предвиђају корелацију између предмета. Садржаји
који се на часовима обрађују су повезани са искуством ученика. Израђују се мапе ума и
панои који упућују ученике на неке од начина стицања знања. Указује им се на начине и
могућности коришћења различитих извора знања.
II Област промене: Мотивисање ученика и наставника
Задатак: Уређивање кабинета
Овај задатак је у потпуности остварен. У свим кабинетима обновљени су панои и плакати.
Сви важни датуми пригодно су обележени у школи, заједничким учешћем ученика и
наставника у тематској изради истих.
Задатак: Извођење наставе ван учионице
Овај задатак је у потпуности остварен. Наставници и учитељи су у својим плановима
планирали да одређене наставне јединице за које постоји потреба реализују наставни час
ван учионице што је и остварено. Реализоване су тематске радионице, предавања на
одређене теме.
Задатак: Истицање појединачних резултата ученика и наставника и адекватно
награђивање
Задатак је у потпуности остварен. На основу Правилника о награђивању ученика и
наставника награђују се ученици и наставници за постигнуте школске резултате.
III Област промене: Подршка ученицима

Задатак: Укључивати ученика у живот и рад школе
Овај задатак је у потпуности реализован. Реализацију овога задатка смо остварили кроз
укључивање ученика у реализацију програма рада Тима за заштиту ученика од насиља,
затим кроз едукацију ученика (реализована је кроз радионице и вршњачку медијацију) и
укључивање ученика из осетљивих група у различите школске активности. Такође, веома
важну улогу у реализацији овога задатка је имао и ученички парламент кроз своје
активности. Радови ученичког парламента, ученика из осетљивих група налазе се у холу
школе.
IV Област промене: Етос
Задатак: Одржавање и усавршавање презентације школе

Овај задатак је у потпуности реализован. Задатак је реализован кроз сарадњу са медијима
и презентацију школе путем медија, уређивање сајта школе, уређивање и издавање
часописа „Врело“, рад секција, изложбу ученичких радова, мултимедијалну презентацију
о важним дешавањима у школи.
У презентацију школе укључени су и наставници и ученици школе. Школски сајт се
редовно уређује.
Задатак: Сарадња са другим школама
Сарађивали смо и са другим школама са наше Општине као и са Руском школом 598, из
Санкт Петербурга.
Задатак: Укључити родитеље у наставни процес
Овај задатак је у већој мери реализован. Родитељи су укључени у живот и рад наше
школе, кроз разне школске и ваннаставне активности – Савет родитеља, родитељски
састанци Овај задатак је у већој мери остварен и надамо се и тежимо још интезивнијој и
квалитетнијој сарадњи. У току првог полугодишта нису реализована предавања и друге
ваннаставне и културне активности школе због здравствене и епидемиолошке ситуације.
Родитељи су на састанцима упознати са распоредом за Дан отворених врата, а исти је
истакнут на огласној табли у холу школе за сваког разредног старешину. У сарадњу са
родитељима укључени су и педагог и директор школе.
Задатак : Укључити родитеље у активности ученика и наставника у школи

Родитељи су укључени у живот и рад наше школе, али ми сматрамо да улога родитеља
треба да се повећа јер је важна и значајна. Из овог разлога планирамо да у току другог
полугодишта ако здравствени и епидемиолошки услови дозвољавају организујемо
предавања за родитеље и друге активности.
V Област промене: Ресурси
Задатак: Унапредити људске ресурсе у функцији квалитета рада школе
Задатак је остварен кроз организовање семинара/ вебинара за наставнике, учитеље и
стручну службу у циљу побољшања компетенција наставника, кроз предавања и посету
угледним часовима, као и редовном разменом искустава између наставника на Стручним
већима.
Задатак: Набавити нова наставна средства
Задатак је остварен. Користе се наставна средства са којима школа располаже и набављају
се нова у складу са потребама наставног процеса и могућностима школе.
Планирана набавка наставних средстава реализована је у оквиру материјалних могућности
школе за овај период.
Задатак: Користити постојећа наставна средства
Постојећа наставна средства се редовно и активно користе у реализацији наставног
процеса. Нека од наставних средстава која се користе на часовима наставе направљена су
у сарадњи са ученицима.
VI Област промене: Инфраструктура и опремљеност школе
Рад у области инфраструктуре и опремљености је тежак, пре свега због тежине
дефинисаних задатака. Задаци су велики пројекти које школа самостално није у
могућности да заврши.
Дана 15. марта 2017. године, деловодни број 12.01.135891/3-17, упозорењем од ЈП
ЕПС-а обавештени смо да услед утицаја близине извођења рударских радова а у циљу
отклањања опасности по безбедност деце, просветних радника и особља основне школе
неопходно је хитно премештање наставе ОШ“Диша Ђурђевић“ из Вреоца на другу
локацију, тачније у насеље Нови Медошевац, Сјеничка број 3, где се већ налази објекат
издвојеног одељења матичне школе „Диша Ђурђевић.“

Дана 17. марта 2017. године Влада Републике Србије доноси закључак којим се ЈП ЕПС
обавезује на изградњу и финансирање новог објекта школе, број закључка: 464-2254/2017.
Дана 20. марта 2017. године ресорно министарство је дало сагласност актом бр.610-00231/2017-07 од 22. марта 2017. године.
Од 29. марта 2017. године настава се одвија у издвојеном одељењу у Новом Медошевцу.
За ученике је, уз сарадњу са ЈП ЕПС организован превоз.
С обзитом на новонастале услове урађен је акциони план и пројакат за доградњу школе у
Новом Медошевцу како би се настава одвијала у одговарајућим условима и стандардима.
Планирано је да се радови на доградњи школе заврше до краја 2020. године што је и
реализовано. Извршена је набавка школског намештаја и наставних средстава, као и
канцеларијског намештаја. У току су радови на изградњи сале за физичко васпитање и
радови на уређењу школског дворишта.

Прма томе овај задатак није у потпуности реализован. У школи се одвија настава у
ванредним условима јер радови на доградњи школског објекта још увек трају.
Наша школа се потрудила и да у новоизграђеном објекту испланира простор за
предшколску васпитну групу. Испланиран је простор за учење и друге активности, дечији
тоалети (урађени и опремљени за децу предшколског узраста), кухиња и посебан улаз.
Извршена је набавка потребних наставних средстава и опреме за рад, као и намештаја. Део
дворишта је уређен тако да одговара потребама деце предшколског узраста. Извршена је
набавка за опремање дечијег терена за игру (пењалица, кућица за игру, тобоган).
Израђен је пут за противпожарну заштиту, извршена је и контрола воде.
Извршено је реновирање старог дела школе. Учионице су враћене у првобитну површину
(учионице су биле преграђене због недостатка броја учионица) и окречене су. Окречене су
и канцеларије и хол.
Остварена је сарадња са Народном библиотеком из Београда. Народна библиотека
поклонила је нашој школи 245 књига, што је веома значајно за богаћење библиотекачког
фонда школске библиотеке. Такође, набављена је потребна литература средствима из
буџета које је одобрило МПНТР.
Задатак: Уређење школског дворишта- зелених површина у све три школе

Овај задатак није у потпуности реализован. Школско двориште у Новом Медошевцу је
делимично реновирано јер због извођења радова на доградњи школског објекта нисмо у
могућности да у потпуности реализујемо овај задатак.
На школском дворишту засађене су саднице које је наша школа добила на поклон од
Јавног комуналног предузећа и од Америчке амбасаде (школа је радила пројекат са
Америчком амбасадом и у знак сарадње и поштовања добила на поклон саднице дрвећа.) .
Такође, засађена је и садница коју је наша школа добила од ЈКП у оквиру акције „Дрво
генерације.“ У издвојеном одељењу у Медошевцу обављају се само радови одржавања
школског дворишта.

Руководилац Стручног већа за развојно планирање: Ивана Јовановић, педагог

КЉУЧНА ОБЛАСТ 2 - НАСТАВА И УЧЕЊЕ
Број испитаника: 22
ПРАЋЕЊЕ И УЧЕЊЕ

1. Вредновање и проверу постигнућа ученика остварујем у свим фазама наставног
процеса.
100 % испитаника ову тврдњу сматра врло важном.
77,24% испитаника сматра да је ова тврдња присутна у потпуности.
22,73% испитаника сматра да је ова тврдња у већој мери присутна.
2. Бележим податке за приказ резултата учења ученика (кратке белешке/описни
коментари о раду ученика, записи о самооцењивању ученика и узајамном ученичком
оцењивању…).
90,91% испитаника ову тврдњу сматра врло важном.
9,09% испитаника ову тврдњу сматра важном.

63,64% испитаника сматра да је ова тврдња присутна у потпуности.
36,36% испитаника сматра да је ова тврдња у већој мери присутна.
3. Бележим податке за приказ напредовања ученика (пратим постигнућа ученика,
резултате тестирања…).
90,91% испитаника ову тврдњу сматра врло важном.
9,09% испитаника ову тврдњу сматра важном.
81,81% испитаника сматра да је ова тврдња присутна у потпуности.
18,19% испитаника сматра да је ова тврдња у већој мери присутна.
4. Помажем ученицима који имају потешкоћа у савладавању програма.
95,45% испитаника ову тврдњу сматра врло важном.
4,55% испитаника ову тврдњу сматра важном.
86,36% испитаника сматра да је ова тврдња присутна у потпуности.
13,64% испитаника сматра да је ова тврдња у већој мери присутна.
5. Ценим активности и доприносе сваког ученика.
95,45% испитаника ову тврдњу сматра врло важном.
4,55% испитаника ову тврдњу сматра важном.
100% испитаника сматра да је ова тврдња присутна у потпуности.

6. Оцењивање вршим у складу са прописаним правилима о оцењивању ученика.
100% испитаника ову тврдњу сматра врло важном.
100% испитаника сматра да је ова тврдња присутна у потпуности.
7. Оценивањем проверавам степен усвојеног знања и ниво разумевања.
90,91% испитаника ову тврдњу сматра врло важном.
9,09% испитаника ову тврдњу сматра важном.
90,91% испитаника сматра да је ова тврдња присутна у потпуности.
9,09% испитаника сматра да је ова тврдња у већој мери присутна.
8. Оцењивањем проверавам способност примене стечених знања и способности.
90,91% испитаника ову тврдњу сматра врло важном.
9,09% испитаника ову тврдњу сматра важном.
81,81% испитаника сматра да је ова тврдња присутна у потпуности.
18,19% испитаника сматра да је ова тврдња у већој мери присутна.

9. Знање ученика процењујем на различите начине (усмена комуникација на часу,
тестирање, писмене вежбе…).
100% испитаника ову тврдњу сматра врло важном.
95,45% испитаника сматра да је ова тврдња присутна у потпуности.
4,55% испитаника сматра да је ова тврдња у већој мери присутна.
10. При оцењивању узимам у обзир залагање ученика.
100% испитаника ову тврдњу сматра врло важном.
95,45% испитаника сматра да је ова тврдња присутна у потпуности.
4,55% испитаника сматра да је ова тврдња у већој мери присутна.
11. Оцењивање користим за процену ефикасности своје наставе и рада ученика и
даље планирање.
81,81% испитаника ову тврдњу сматра врло важном.
18,19% испитаника ову тврдњу сматра важном.
72,73% испитаника сматра да је ова тврдња присутна у потпуности.
27,27% испитаника сматра да је ова тврдња у већој мери присутна.
ИЗВЕШТАВАЊЕ
12. Поштујем и остварујем утврђену процедуру извештавања у школи.
90,91% испитаника ову тврдњу сматра врло важном.
9,09% испитаника ову тврдњу сматра важном.
77,27% испитаника сматра да је ова тврдња присутна у потпуности.
22,73% испитаника сматра да је ова тврдња у већој мери присутна.
13. Са процедуром извештавања у школи упознао сам ученике и родитеље.
95,45% испитаника ову тврдњу сматра врло важном.
4,55% испитаника ову тврдњу сматра важном.
83,36% испитаника сматра да је ова тврдња присутна у потпуности.
13,64% испитаника сматра да је ова тврдња у већој мери присутна.
14. Родитеље благовремено информишем о раду, успеху и понашању ученика.
90,91% испитаника ову тврдњу сматра врло важном.
9,09% испитаника ову тврдњу сматра важном.
83,36% испитаника сматра да је ова тврдња присутна у потпуности.
13,64% испитаника сматра да је ова тврдња у већој мери присутна.

15. У извештајуо напредовању ученика описујем темпо којим ученик достиже нивое
постигнућа у односу на прописане задатке и циљеве.
90,91% испитаника ову тврдњу сматра врло важном.
9,09% испитаника ову тврдњу сматра важном.
72,73% испитаника сматра да је ова тврдња присутна у потпуности.
27,27% испитаника сматра да је ова тврдња у већој мери присутна.
16. Обезбеђујем двосмерну комуникацију са родитељима.
90,91% испитаника ову тврдњу сматра врло важном.
9,09% испитаника ову тврдњу сматра важном.
90,91% испитаника сматра да је ова тврдња присутна у потпуности.
9,09% испитаника сматра да је ова тврдња у већој мери присутна.

Ниво остварености ове области је 4.
Праћење напредовања ученика
На основу мишљења 22 анкетирана испитаника (наставника) може се закључити да је
наставницима врло важно да ученике оцењују у складу са прописаним правилима о
оцењивању ученика, па је самим тим то исто стопостотно у потпуности присутно. Врло
важно, за наставнике, је да при оцењивању узимају у обзир залагање и активност ученика,
као и да знања ученика процењују на различите начине и највећи део анкетираних
наставника сматра да је код њих све ово наведено присутно у потпуности.
Након завршеног анкетирања наставника, примећује се једна карактеристичност, а то је да
су све наведене тврдње из анкете, везане за праћење и оцењивање ученика, као и за
извештавање, наставницима врло важне или важне и да су присутне у потпуности или у
већој мери. Самим тим, може се закључити да је наставницима врло важно да вреднују и
прате постигнућа ученика у свим фазама наставног процеса, да помажу ученицима који
имају тешкоћа у савладавању програма, као и да оцењивање користе за процену
ефикасности своје наставе и рада ученика.
Наставници у потпуности или већој мери поштују и остварују утврђену процедуру
извештавања у школи, ученике и родитеље упознају са процедуром извештавања у школи,

благовремено информишу родитеље о раду, успеху и понашању ученика, описују темпо
којим ученици достижу нивое постигнућа и обезбеђују двосмерну комуникацију са
родитељима.

КЉУЧНА ОБЛАСТ 4 – ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
Број испитаника: 30
ПОДРШКА УЧЕЊУ
1. У школи нас уче како да учимо (упућују нас у разне технике учења).
73,33% испитаника ову тврдњу сматра врло важном.
26,67% испитаника ову тврдњу сматра важном.
60% испитаника сматра да је ова тврдња присутна у потпуности.
26,67% испитаника сматра да је ова тврдња у већој мери присутна.
6,67% испитаника сматра да је ова тврдња у мањој мери присутна.
6,67% испитаника сматра да ова тврдња није присутна.
2. Успешни и мање успешни ученици добијају различите задатке.
53,33% испитаника ову тврдњу сматра врло важном.
20% испитаника ову тврдњу сматра важном.
10% испитаника ову тврдњу сматра мање важном.
16,67% испитаника ову тврдњу сматра неважном.
33,33% испитаника сматра да је ова тврдња присутна у потпуности.
20% испитаника сматра да је ова тврдња у већој мери присутна.
13,34% испитаника сматра да је ова тврдња у мањој мери присутна.
33,33% испитаника сматра да ова тврдња није присутна.
3. Наставници нас организују тако да успешни ученици помажу ученицима који
спорије напредују.
70% испитаника ову тврдњу сматра врло важном.
13,33% испитаника ову тврдњу сматра важном.
10% испитаника ову тврдњу сматра мање важном.
6,67% испитаника ову тврдњу сматра неважном.
43,33% испитаника сматра да је ова тврдња присутна у потпуности.
23,33% испитаника сматра да је ова тврдња у већој мери присутна.

23,33% испитаника сматра да је ова тврдња у мањој мери присутна.
10% испитаника сматра да ова тврдња није присутна.
4. Наставници помажу ученицима који спорије напредују ван редовне наставе (кроз
допунску наставу и сл.).
76,67% испитаника ову тврдњу сматра врло важном.
20% испитаника ову тврдњу сматра важном.
3,33% испитаника ову тврдњу сматра неважном.
56,67% испитаника сматра да је ова тврдња присутна у потпуности.
23,33 испитаника сматра да је ова тврдња у већој мери присутна.
6,67% испитаника сматра да је ова тврдња у мањој мери присутна.
13,33% испитаника сматра да ова тврдња није присутна.
5. Талентованим ученицима су омогућени посебни облици рада ван редовне наставе
(кроз додатну наставу, секције,истраживачки рад и сл.).
50% испитаника ову тврдњу сматра врло важном.
30% испитаника ову тврдњу сматра важном.
6,67% испитаника ову тврдњу сматра мање важном.
13,33% испитаника ову тврдњу сматра неважном.
43,33% испитаника сматра да је ова тврдња присутна у потпуности.
16,67% испитаника сматра да је ова тврдња у већој мери присутна.
23,33% испитаника сматра да је ова тврдња у мањој мери присутна.
16,67% испитаника сматра да ова тврдња није присутна.
6. Ученици се не досађују на часу.
63,33% испитаника сматра ову тврдњу врло важном.
20% испитаника ову тврдњу сматра важном.
10% испитаника ову тврдњу сматра мање важном.
6,67% испитаника ову тврдњу сматра неважном.
26,67% испитаника сматра да је ова тврдња присутна у потпуности.
36,67% испитаника сматра да је ова тврдња у већој мери присутна.
16,67% испитаника сматра да је ова тврдња у мањој мери присутна.
20% испитаника сматра да ова тврдња није присутна.
7. На часу могу радити онолико брзо колико желим.
60% испитаника сматра ову тврдњу врло важном.
20% испитаника ову тврдњу сматра важном.
16,67% испитаника ову тврдњу сматра мање важном.

3,33% испитаника ову тврдњу сматра неважном.
26,67% испитаника сматра да је ова тврдња присутна у потпуности.
33,33% испитаника сматра да је ова тврдња у већој мери присутна.
26,67% испитаника сматра да је ова тврдња у мањој мери присутна.
13,33% испитаника сматра да ова тврдња није присутна.
8. Не учим само из уџбеника и бележака већ користим и друге изворе информација
(књиге, часописе, интернет…).
63,33% испитаника сматра ову тврдњу врло важном.
26,67% испитаника ову тврдњу сматра важном.
6,67% испитаника ову тврдњу сматра мање важном.
3,33% испитаника ову тврдњу сматра неважном.
56,67% испитаника сматра да је ова тврдња присутна у потпуности.
30% испитаника сматра да је ова тврдња у већој мери присутна.
10% испитаника сматра да је ова тврдња у мањој мери присутна.
3,33% испитаника сматра да ова тврдња није присутна.
9. Када имам проблема у учењу у школи, могу да добијем савете како да то
превазиђем.
80% испитаника сматра ову тврдњу врло важном.
13,33% испитаника ову тврдњу сматра важном.
3,33% испитаника ову тврдњу сматра мање важном.
3,33% испитаника ову тврдњу сматра неважном.
56,57% испитаника сматра да је ова тврдња присутна у потпуности.
23,33% испитаника сматра да је ова тврдња у већој мери присутна.
10% испитаника сматра да је ова тврдња у мањој мери присутна.
10% испитаника сматра да ова тврдња није присутна.
10. Знам када неки ученик наше школе постигне добре резултате на такмичењу или
неком конкрусу и сл.
63,33% испитаника сматра ову тврдњу врло важном.
16,67% испитаника ову тврдњу сматра важном.
6,67% испитаника ову тврдњу сматра мање важном.
13,33% испитаника ову тврдњу сматра неважном.
70% испитаника сматра да је ова тврдња присутна у потпуности.
13,33% испитаника сматра да је ова тврдња у већој мери присутна.
10% испитаника сматра да је ова тврдња у мањој мери присутна.
6,67% испитаника сматра да ова тврдња није присутна.

11. Умем да пратим и проценим сопствено напредовање и остварене резултате.
70% испитаника сматра ову тврдњу врло важном.
26,67% испитаника ову тврдњу сматра важном.
3,33%% испитаника ову тврдњу сматра важном.
60% испитаника сматра да је ова тврдња присутна у потпуности.
26,67% испитаника сматра да је ова тврдња у већој мери присутна.
6,67% испитаника сматра да је ова тврдња у мањој мери присутна.
6,67% испитаника сматра да ова тврдња није присутна.
Ниво остварености ове области је 3.
Подршка учењу
Ученици су од стране наставника упућени у разне технике учења, тј. велики део
ученика сматра да је у потпуности присутно да их у школи уче како да уче. Наставници
помажу ученицима који ван редовне наставе спорије напредују, дају савете ученицима
како да превазиђу проблеме у учењу и школи и упућују ученике на који начин треба да
прате и процењују сопствено напредовање. Ученици не уче само из уџбеника и бележака,
већ користе и друге изворе информација (књиге, часописе, интернет…). У школи се увек
зна када неки ученик постигне добре резултате на неком такмичењу или конкурсу.
У будућем периоду требало би већу пажњу обратити на то да успешни и мање успешни
ученици добијају различите задатке, да се успешни ученици организују да помажу
ученицима који спорије напредују, да се талентованим ученицима омогуће посебни
облици рада (ван редовне наставе), да се ученици не досађују на часу и да ученици на часу
могу радити неким својим темпом и брзином.

ИЗВЕШТАЈ О ПРОБНОМ ЗАВРШНОМ И ЗАВРШНОМ ИСПИТУ УЧЕНИКА 8.
РАЗРЕДА

Пробни завршни испит је одржан 23, 24 и 25 јуна .2021. године
Сви ученици 8. разреда (16 ученика) су радили пробни пријемни, уз напомену да је ученик
Дарко Стефановић радио прилагођене тестове које су саставили наставници (ИОП2).
Уз поштовање свих прописаних мера од стране Министарства просвете, завршни испит за
ученике 8. разреда је одржан у просторијама школе и то овим редоследом:
23.6. 2021-српски језик
24.6. 2021.-математика
25. 6. 2021.-комбиновани тест (биологија, физика, хемија, историја и географија)
Сви ученици су радили завршни испит из свих наведених предмета и успешно положили.
Напомена: један ученик који ради по измењеном образовном програму (ИОП2) је радио
прилагођене тестове које су израђивали предметни наставници. То је ученик Дарко
Стефановић . Он је такође успешно положио.

Одељењски старешина
Славиша Матић

Извештај: Сарадња са руском школом из Санкт Петербурга
Једна од сарадња на коју смо највише поносни јесте сарадња коју смо успоставили са
школом из Санкт Петербурга 2018. године. Од тада су протекле године испуњене
интетесантним активностима, међу којима је и посета представника наше школе и ученика
Русији.
Ова сарадња осмишљена је као конструктивна размена знања и заједничких активности,
која подразумева годишње посете Русији, односно Србији. Ове активности сусреле су и
ситуације проузроковане корона вирусом, те су многе активности морале бити одржане
само путем онлајн платформи. Планирано је да, чим околности буду дозвољавале, посете
буду настављене.
Издвојићемо вам нека од најзанимљивијих српско-руских дружења.
Трудили смо се да заједнички обележимо све важне празнике током године, попут
новогодишњих и васкршњих празника, Масленицу, као и да организујемо интересантне
онлајн часове.
Обележавање новогодишњих празника пратиле су израде честитки, мултимедијалних
презентација и аудио-честитки. За Масленицу смо организовали дане посвећене руским
обичајима и тематске дане. Правили смо палачинке, руске лутке и гледали смо руске
филмове. Трудили смо се да све активности прилагодимо различитим узрастима, како би
ученици могли у њима да учествују у великом броју.
Онлајн часови су подразумевали израду материјала на руском језику што је ученицима
било нарочито од користи јер су на тај начин најбоље могли продубљивати стечена знања
из руског језика. Ови часови били су посвећени представљањима културе Србије,
нашегглавног града, али и важних знаменитости. Онлајн час који смо организовали током
2021. године обухватао је значајна научна открића и научнике у оквиру космичких наука.

У оквиру ове теме спојили смо наставне и ваннаставне активности, проучавајући научнике
који су се бавили и значајним књижевним радом, попут Николе Тесле и Милутина
Миланковића.
Онлајн часови су одличан начин упознавања ученика из српске и руске школе, с обзиром
на то да након посете Русији, морамо чекати на наредну посету која ће бити управо у
нашој школи.
Наша школа планирала је посету руских ђака и наставника током протекле школске
године. С обзиром на ситуацију са корона вирусом у свету и код нас, ова посета је
одложена. Како је договорено, сви даљи планови зависиће од ситуације са пандемијом.
Током септембра и октобра школске 2020/2021. планирана је онлајн сарадња са руским
ђацима, која подразумева презентацију посете и упознавање ученика.
План посете ће бити измењен у складу са епидемиолошким препорукама обе државе, како
би се максимално обезбедиле мере предострожности за ученике и наставнике.
Обилазак места која ће ученици обићи биће прилагођен тренутној ситуацији, а
подразумева посету главном граду, околним местима и културно-уметнички програм.
Руски гости биће упознати са специфичностима српске културе, историје и језика.
Настојаће се да им се обезбеди богат програм и угодан боравак, који ће бити нарочито
обогаћен учествовањем у настави.
У току школске 2020/2021. године планиране активности сарадње са школом из Русије су
реализоване кроз рад руске секције. Наставница Руског језика Ивана Пантелић са
ученицима је припремала видео часове и презентације и слалала материјал колегама из
школе 598 у Санкт Петербургу.

Извештај о реализацији Оперативног плана рада школе за организацију
и реализацију наставе у ванредним околностима за школску 2020/2021.
годину
Основна школа „Диша Ђурђевић“ започела је школску 2020/2021. годину у ванредним
условима и околностима због здравствене ситуације у земљи и свету изазване вирусом
Ковид 19. Епидемиолошка ситуација није дозвољавала да прво полугодиште планирамо,
организујемо и реализујемо као у редовним условима и околностима. Током првог
полугодишта наставу смо планирали, организовали и реализовали према стручном
упуству Министарства просвете, науке и технолошког развоја и према препорукама
Кризног штаба за борбу против епидемије изазване вирусом Ковид 19.
Чланови школског тим за обезбеђивање квалитета и развој установе, Наставничког већа
и Педагошког колегијума на основу стручног упуства Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и препорука Кризног штаба за борбу против вируса Ковид 19 радили
су на процени постојећих просторних, техничких и људсих ресурса и изради Оперативног
плана рада школе за организацију и реализацију наставе у ванредним околностима и
условима. Оперативни план рада школе за организацију и реализацију наставе у
ванредним околностима и условима послат је педагошкој саветници и Школској управи,
Београд на добијање сагласности. Основна школа „Диша Ђурђевић“ добила је сагласност
од Школске управе Београд на Оперативни план организације и реализације наставе у
ванредним околностима и условима.
Организација образовно – васпитног рада организована је према следећем моделу:
Први циклус (ученици од првог до четвртог разреда) пратили су наставу по основном
моделу и долазили су сваки дан у школу, осим ученика за које су се родитељи изјаснили
да ће наставу пратити од куће.
У одељењима првог циклуса нема више од 15 ученика и могуће је наставу организовати и
реализовати по основном моделу.
Други циклус (ученици од петог до осмог разреда) пратили су наставу по комбинованом
моделу. Ученици петог и седмог разреда подељени су у групе А и Б и пратили су наставу
према комбинованом моделу.

Ученици шестог и осмог разреда долазили су сваки дан у школу јер је бројно стање мање
од 15 ученика у овим одељењима и просторни услови школе такође одговарају тренутним
потребама за реализацију наставе.
Израђен је и распоред часова који чини саставни део Оперативног плана рада школе за
организацију и реализацију наставе у ванредним околностима и условима. Часови су
реализовани у трајању од 30 минута.
Услед погоршања здравствене ситуације у земљи изазване вирусом Ковид 19 измењена је
организација рада и реализација наставе.
На основу стручног упуства Министарства просвете, науке и технолошког развоја и
препорука Кризног штаба за борбу против епидемије изазване вирусом Ковид 19 израдили
смо нов Оперативни план рада за организацију и реализацију наставе у ванредним
околностима и условима за наставни период од 30. новембра 2020. године до 18. децембра
2020. године.
Прво полугодиште завршено је 18. децембра 2020., уместо 29. јануара 2021. године,
раније него што је планирано.
Организација образовно – васпитног рада организована је према следећем моделу:
Први циклус у првом циклусу настављен је непосредан образовно – васпитан рад према
основном моделу организације наставе у оквиру постојећег Оперативног плана рада
школе.
Други циклус у другом циклусу образовно – васпитни рад остваривао се путем наставе
на даљину, уз коришћење платформи Google учионица, вибер, блог и сајт школе и путем
Јавног медијског сервиса Србија.
Настава се одвијала и реализовала у реалном времену према израђеној сатници и
распореду часова који је посебно израђен за реализацију наставе на даљину. Часови су
реализовани у трајању од 45 минута.
Чланови школског тима за обезбеђивање квалитета и развој установе, Наставничког већа
и Педагошког колегијума на основу стручног упуства Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и препорука Кризног штаба израдили су Оперативни план рада за
организацију и реализацију наставе у ванредним околностима и условима за друго
полугодиште школске 2020/2021. године. Друго полугодиште почело је 18. јануара 2021.
године.
Током реализације наставе у ванредним околностима и условима организовано је
појачано дежурство пре почетка наставе и током малих и великог одмора ради поштовања
свих епидемиолошких мера и правила у циљу очувања и заштите здравља.
Разредне старешине су на часовима одељенског старешинства редовно одржавали
предавања и објашњавали правила понашања за време епидемије.
На свим видним и предвиђеним местима у школи ( дечији тоалет, улазна врата школе,

огласна табла и у свакој учионици) окачени су одговарајући постери са правилима
понашања за очување и заштиту здравља у време епидемије. Постављени су и дозери са
дезинфекционим средством за чишћење руку на неколико места у холу школе и у свакој
учионици. Ученици се редовно подсећају на одржавање хигијене руку од стране учитеља,
разредних старешина и дежурних наставника. Посебно се ученици подсећају на хигејену
руку за време великог одмора за време узимања ужине. Приликом доласка на наставу
обавља се редовна дезинфекција руку од стране дежурног наставника.
Помоћно особље према утврђеном распореду редовно обавља чишћење и дезинфекцију
учионица, канцеларија и школског простора.
Подршка ученицима из осетљивих група – ученици који немају техничких
могућности да прате наставу путем платформе
Школски тим за обезбеђивање квалитета и развој установе разматрао је начине пружања
подршке за ученике који немају техничких могућности да прате наставу путем
платформе. Одређен број ученика потиче из ромских и материјално угрожених породица.
Ученици из тих породица неретко немају струју, телевизор, рачунар или телефон и
интернет.
Школски тим за обезбеђивање квалитета и развој установе је након подробног
разматрања закључио и донео одлуку да за ученике који немају техничких могућности да
прате наставу припрема штампани материјал уз упуства и објашњења за рад.
Ученици или њихови родитељи у договору са својим наставницима и разредним
старешинама долазили су по материјал за рад. Исто тако долазили су у договорено време
да предају урађене домаће задатке.
Један број ученика који нема техничких могућности да прати наставу има мишљење
интерресорне комисије и прати наставу по ИОП – у 2 или ИОП – у 1. Ови ученици немају
подршку у учењу од својих родитеља јер су у већини случајева неписмени.
У другом полугодишту посветиће се посебна пажња и подршка овим ученицима.
Школски тимови за обезбеђивање квалитета и развој установе и тим за инклузивно
образовање разматраће начине за пружање одговарајуће образовне подршке овим
ученицима.
Оцењивање ученика Ученици су оцењивани у складу са Законом о основном
образовањуи васпитању и Правилником о оцењивању ученика у основној школи и
стручном упуству Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Уз велико ангажовање наставника и ученика на крају првог полугодишта није било
неоцењених ученика.
Рад са ученицима
Рад са ученицима организован и реализован је путем платформи (вибер групе, Google
учионица, мултимедијалне поруке, Youtube канал, блог за наставу српског и руског језика,

сајт школе, електронска пошта). Ученицима су послати кодови и лозинке за коришћење
платформи.
Сарадња са родитељима Родитељски састанци одржавани су редовно и у зависности од
потребе уз поштовање епидемиолошких мера. Комуникација са родитељима када је то
ситуација налагала одржавана и телефонским путем и путем родитељске вајбер групе.
Индивидуални саветодавни разговори са родитељима одржавани су у зависности од
потребе (праћење ученика у понашању и напредовању у учењу врши се редовно од стране
разредних старешина, учитеља, педагога и наставника), и на иницијативу разредних
старешина, педагога или родитеља.
Саветодавни рад педагога са ученицима и родитељима
Педагог школе редовно је пратила ученике којима је била потребна саветодавна и
психиосоцијална подршка. Такође, редовно је обављала и саветодавне разговоре са
родитељима ученика.
Педагог школе, редовно је сарађивала са разредним старешинама и пратила напредовање
ученика.
Радионичарски рад са ученицима
Педагог школе је формирала Google учионице за сваки разред за радионичарски рад и
пружање подршке ученицима.
Радионице су реализоване на следеће теме:
1. „Другарство“
2. „Правила понашања“
3. Обележавање „Међународног дана толеранције“
4. Обележавање „Међународнг дана људских права“
5. Обележавање „Међународног дана планина“
6. Обележавање „Међународног дана солидарности“
7. „Како да лако и успешно учим“
8. „Савети за организацију дневних активности“
9. „Новогодишња чаролија“
10. Обележавање „Међународног дана Шале“
11. „Обележавање „Међународног дана породице“
Праћење наставе У току првог полугодишта педагог школе посетила је укупно 11
часова разредне и предметне наставе.
Напомена

Један део часова у другом циклусу образовања пратила сам путем платформе
Google учионица.
Током првог полугодишта часови су се реализовали у трајању од 30. минута За
ученике другог циклуса настава се одвијала по комбинованом моделу све до 30. новембра
када ученици прелазе на праћење наставе од куће путем платформе Google учионица.
Приликом посете и анализе наставних часова узето је у обзир извођење наставе у
ванредним околностима и условима.
Извршена је анализа посећених часова и процењена оствареност стандарда који су
дефинисани у стандардима квалитета рада школе, област Настава и учење.
Обављени су саветодавни разговори са учитељима и наставницима, чији су часови
били посећени. Дате су препоруке, сугестије и смернице за даљи рад.
Рад Наставничког већа, Педагошког колегијума и Стручних већа школе
Седнице и састанци одржавани су редовно и у складу са препорукама Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и Кризног штаба за борбу против вируса Ковид 19.
Седнице су одржаване путем платформе Google учионица све до тренутка док се нису
створили услови и добила препорука да се одржавају у школи. На седницама и састанцима
разматрале су се и усвајале тачке дневног реда које су биле планиране планом рада за
школску 2020/2021. годину.
Промена школског календара
У складу са променом школског календара извршене су измене и утврђена организација
рада.

Педагог школе, Ивана Јовановић

Извештај о реализацији наставе на даљину
На основу одлуке Владе републике Србије од 20. новембра и 12. марта која је одлучила
да због тренутне епидемиолошке ситуације у земљи, привремено обустави непосредни
образовно – васпитни рад у основним и средњим школама на територији Републике
Србије и Дописа министарства просвете, науке и технолошког развоја које је у циљу
остваривања права ученика на образовање припремило оперативни план за наставак рада
школа у отежаним условима, кроз остваривање образовно – васпитног рада учењем на
даљину , Основна школа „Диша Ђурђевић“ је организовала према препорукама из
стручног упутства наставу на даљину.
Организација рада наставе на даљину
Наставничко веће и Педагошки колегијум одржали су седнице на којима је договорена
организација наставе на даљину. На седницама детаљно су анализирани тренутна
епидемиолошка ситуација у земљи, препоруке и мере које школа треба да предузме како
би организовала непосрадни рад са ученицима путем наставе на даљину.
На седницама су подељена задужења и дата упуства и смернице за рад са ученицима и
њиховим родитељима.
Наставници и учитељи своје припремљене планове слали су координаторима који су
даље обједињене планове прослеђивали директору школе, директорка школе просветном
саветнику Гордани Чукурановић
Разредне старешине пратиле су оптерећеност ученика и сугерисале наставницима о
евентуалним корекцијама у виду смањења градива ако је дошло до преоптерећености.
Разредне старешине одржале су родитељски састанак телефонским путем и путем
родитељске вибер групе. Тема родитељског састанка била је организација наставе на
даљину.
Наставници и учитељи су редовно одржавали онлајн часове путем Viber група и других
платформи за рад са ученицима. Ученици су поред тих часова били у обавези да прате
часове на каналима РТС – а.
У електронски дневник евидентиране су наставне јединице које су учитељи и наставници
реализовали. Такође, евидентирани су и часови који су се емитовали на каналима РТС –а.

Договорена је форма изгледа оперативног плана наставника и учитеља према препоруци
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Такође, договорено је и праћење
реализације наставе и праћење рада и напредовања ученика.
Ученицима је редовно слат материјал за рад путем viber група и електронском поштом.
Такође, договорен је и начин слања урађених домаћих задатака, писмених и контролних
задатака од стране ученика.
Рад са ученицима који нису имали техничких могућности да прате наставу
Одређен број ученика из наше школе потиче из ромских и социјално и материјално
угрожених породица. Услед таквих животних околности ученици из тих породица нису
били у могућности да прате наставу на даљину путем неких од платформи.
Договорен је начин образовно – васпитног рада са ученицима који нису имали техничких
могућности да прате наставу.
Ученици из ових породица пратили су часове на каналима РТС – а. Наставници и
учитељи редовно су припремали материјал за рад и достављали га на договорено место у
школи. Договорен је и дан за достављање материјала за рад, као и дан преузимања
урађених домаћих задатака.
Разредне старешине и педагог школе редовно су пружали подршку овим ученицима како
би успешно завршили школску годину.
Рад са ученицима
Рад са ученицима организован и реализован је путем платформи (вибер групе, Google
учионица, мултимедијалне поруке, Youtube канал, блог за наставу српског и руског језика,
сајт школе, електронска пошта). Ученицима су послати кодови и лозинке за коришћење
платформи.
Саветодавни рад са ученицима и родитељима и пружање психосоцијалне подршке
Разредне старешине редовно су обављали саветодавне разговоре са ученицима и
њиховим родитељима и пружали саветодавну и психосоцијалну подршку.
Саветодавни рад педагога са ученицима и родитељима
Педагог школе редовно је пратила ученике којима је била потребна саветодавна и
психиосоцијална подршка. Такође, редовно је обављала и саветодавне разговоре са
родитељима ученика.
Педагог школе, редовно је сарађивала са разредним старешинама и пратила напредовање
ученика.
Радионичарски рад са ученицима

Педагог школе је формирала вибер групе за сваки разред за радионичарски рад и пружање
подршке ученицима.
Радионице су реализоване на следеће теме:
1. „Како разговарати са децом о вирусу“
2. „Како лако и успешно да учим“
3. „Савети за организацију дневних активности“
4. „Ускршња радионица“
5. „Међународни дан шале“
6. „Међународни дан породице“
7. Професионална оријентација
Рад Наставничког већа, Педагошког колегијума и Стручних већа школе
Седнице и састанци одржавани су редовно и у складу са препорукама Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и Кризног штаба за борбу против вируса Ковид 19.
Седнице су одржаване телефонским путем све до тренутка док се нису створили услови и
добила препорука да се одржавају у школи. На седницама и састанцима разматрале су се и
усвајале тачке дневног реда које су биле планиране планом рада за школску 2019/2020.
годину.
Праћење напредовања ученика и оцењивање
Редовно је праћено напредовање ученика и вршено оцењивање. Праћење и оцењивање
ученика извршено је у складу са стручним упутством Министарства просвете, науке и
технолошког развоја.
Настава за ученике који су желели да поправе оцену
Организована је настава за ученике који су били незадовољни својим оценама и пружена
им је могућност да поправе своје оцене. Настава је организована уз поштовање свих
препорука и мера Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Кризног штаба
за борбу против вируса Ковид 19.
Промена школског календара
У складу са променом школског календара извршене су измене и утврђена организација
рада.

Педагог школе, Ивана Јовановић

