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Република Србија 
Општина Врњачка Бања 

ОШ „Младост " 

Дел.број: 719 

Датум: 01.09.2022.год. 

Врњци 

 

 

 

 

             На основу члана 119.став Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гласник 

РС'' бр. 88/2017, 27/2018 - др.закон 10/2019, 27/2018- др.закон, 6/2020 и 129/2021) и члана 38.Статута 

ОШ „Младост“ Врњци,  Школски одбор је на својој седници одржаној 31.08.2022.године донео 

следећу 

 

 

О Д Л У К У  

 
 

УСВАЈА СЕ   Годишњи извештај о раду школе за школску 2021/2022. годину. 

 

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е  

 

 

      На седници Школског одбора одржаној 31.08.2022. године у складу са прописима и нормативним 

актима школе после разматрања усвојен је Извештај о раду школе за школску 2021/2022.годину, који 

је усвојен на седници Наставничког већа одржаној 30.08.2022. године.  

      Сходно напред реченом донета је одлука као у диспозитиву. 
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1.УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ – РЕСУРСИ 

 
  Настава се изводила у објектима матичне школе, као и објекту ИО Штулац. Школа је наставу 

изводила у једној смени. Од 17.марта 2020.год. уведено је ванредно стање након проглашења 

епидемије вируса "COVID – 19". Настава се до краја школске године одвијала онлајн путем 

образовне платформе Google Suite for Education и путем апликација Viber i WhatsApp.  

 

1.1.  МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА  

 
1.1.1.Матична школа у Врњцима има објекат који чини целину и има следеће 

просторије: 

 

рб. Старашколсказграда 
Укупнаповршина м

2 

(нето) 

1. Припремна просторија 26.55m
2
 

2. Архива 49.80m
2
 

3. Радионицаза ТО-е 54.00m
2
 

4. Остава 54.00m
2
 

5. Фискултурнасала 108.00m
2
 

6. Котларница 43.20m
2
 

7. Ходник 80.00m
2
 

Укупно: 415.55 

 

Рб. 
Нова школска зграда 

приземље 

Укупна површина м
2
 

(нето) 

1. Класична учионица 54,98m
2 

2. Класична учионица 52,00m
2
 

3. Класична учионица 54,11m
2
 

4. Класичнаучионица 52,40m
2
 

5. Класичнаучионица 54,97m
2
 

6. Библиотека 51,97m
2
 

7. Савремена радионица 54,56m
2
 

8. Савремена учионица 50,41m
2
 

9. Припремнaпросторијa 16,70m
2
 

10. Припремнaпросторијa 17,67m
2
 

11. Ходникса холом 264,37m
2
 

12. Просторија помоћних радника 13,08m
2
 

13. Просторија за пријем родитеља 10,76m
2
 

14. Наставничкаканцеларија 33,18m
2
 

15. Хол 30,66m
2
 

16. Санитарни чвор - дечаци 5,27m
2
 

17. Санитарни чвор - девојчице 5,33m
2
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18. Санитарни чвор - наставнички 5,31m
2
 

19. Портирница 4,82m
2
 

20. Улаз са рампом 26,60m
2
 

21. Остава 2,79m
2
 

Укупно  861,94 

Рб. 
Нова школска зграда 

први спрат 

Укупнаповршина 

м
2
(нето) 

1. Класичнаучионица 54,95m
2
 

2. Класичнаучионица 54,56m
2
 

3. Класичнаучионица 52,40m
2
 

4. Класичнаучионица 54,11m
2
 

5. Продужени боравак 52,05m
2
 

6. Предшколски боравак 54,97m
2
 

7. Наставничка канцеларија 17,67m
2
 

8. Трпезарија продуженог боравка 16,72m
2
 

9. Канцеларија секретара 17,78m
2
 

10. Канцеларија директора 34,82m
2
 

11. Канцеларија психолога/педагога 16,51m
2
 

12. Канцеларија рачуноводства 17,22m
2
 

13. Кабинет информатике 51,40m
2
 

14. Санитарни чвор - дечаци 5,27m
2
 

15. Санитарни чвор - девојчице 5,34m
2
 

16. Санитарни чвор - наставнички 5,31m
2
 

17. Просторија у којој се сервира храна 10,90m
2
 

18. Ходник 145,29m
2
 

19. Хол са степеништем 15,15m
2
 

 Укупно 682,42 

 

1.2.1. Спортска сала 
рб СПОРТСКА ХАЛА Укупнаповршина м

2 

(нето) 

1 Спортска хала 1250,00 

2 Анекс спортске хале 204,35 

Укупно 1.454.35 
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1.3.1. Издвојено одељење у Штулцу  

 

    У матичној школи у Врњцима, површина је 11091.00 m
2
. Од ове површине 1937.95m

2
 је под 

зградама, 224 m
2
 асфалтирано игралиште, док је остала површина дворишта је затрављена и уређена 

пешачким стазама, дрвећем и цвећем. 

     Површина школског дворишта у Штулцу је 4498 m
2
 од чега је 350 m

2
 под зградом, школско 

игралиште од 224 m
2
, а остало је зелена површина. 

 

1.2. ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ НАСТАВНИМ СРЕДСТВИМА 
 

Р.б. Назив наставног средства 

Матична 

школа 

Врњци 

Издвoјено 

одељење 

Штулац 

 

Укупно 

1. Телевизор 4 1 5 

2. Органа електрична 1 - 1 

3. Рачунари за администрацију 6 - 6 

4. Рачунари за наставу  13 2 15 

5. Звучници за наставу  9 2 11 

6. Штампачи за администрацију 7 - 7 

7. Штампачи за наставу 6 1 7 

8. Фотокопир апарат 2 1 3 

9. Компјутери за инфор. 25 + 10 1 36 

Рб Издвојеноодељење - Штулац 
Укупнаповршина м

2 

(нето) 

1. Класичнаучионица 54,65m
2
 

 Класичнаучионица 53,90m
2
 

 Класичнаучионица 52,39m
2
 

2. Наставничкаканцеларија 15,24m
2
 

3. Санитарни чвор – кабина дечаци 3,85m
2
 

 Санитарни чвор – кабина девојчице 3,12m
2
 

 Санитарни чвор - предпростор 2,68m
2
 

 Санитарни чвор – кабина наставничка 1 1,12m
2
 

 Санитарни чвор – кабина наставничка 2 1,12m
2
 

 Кухиња 10,72m
2
 

 Остава 14,23m
2
 

 предпростор 1,68m
2
 

 остава 1 1,91m
2
 

 остава 2 1,80m
2
 

 остава 3 34,97m
2
 

4. котларница  15,53m
2
 

5. улазни хол 71,64m
2
 

6. ветробран 8,40m
2
 

Укупно: 356,71m
2
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10. 
Мултифункционални Скенер + 

штампач + фотокопир 
2 - 

 

2 

11. Струњаче 4 + 10 - 14 

12. Козлић 1 - 1 

13. ЦД - касетофон 4+8 1 13 

14. Микроскоп 4 2 6 

15. 
Мултимедијални пројектор са 

платном 
11 1 

 

12 

16. Лаптоп 9 1 10 

17. Камера 1 - 1 

18. Дигитални фотоапарат 1 - 1 

19. Интерактивна табла 1  1 

20. 

Мултимедијални пројектор са 

електронским пројекционим 

платном 

1 / 

 

1 

21. 3Д принтер штампач 1 / 

 

1 

 

Планирана набавка 

 

     Перспективни план развоја школе садржи програм мера технолошке модернизације рада, наставак 

урећења школског дворишта и естетског и функционалног уређења школских објеката. 

    Ове школске године приоритет је и даље набавка  наставних средства, учила и школског намештаја 

(столови, клупе и ормарићи)  

 

1.3. ДРУГИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 
 

1.3.1.Библиотека 
 

Школска библиотека смештена је на приземљу школе. Књижни фонд библиотеке је 4436 књига.  

Ученици ће користити библиотеку у складу са радним временом радника задуженог за рад у 

школској библиотеци. За рад у библиотеци задужен је професор руског језика Дејана Данојлић, са 

50%  радног времена. 

Библиотека ће радити понедељком, средом и петком од 08.00 до 14.00 часова. 

У школској 2015/2016.г. библиотека је обогаћена донацијом Народне библиотеке Србије са 190 

наслова и донацијом Завода за уџбенике и наставна средства са 91 насловом.  

У школској 2016/2017.г. библиотека је обогаћена донацијом Народне библиотеке Србије 

донацијом 198 књига, Завода за уџбенике и наставна средства са 47 насловом. Средствима 

министарства просвете, науке и технолошког развоја наша библиотека добила је 156 књига.  
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Од школске 2017/2018.г. школска библиотека налази се у новим просторијама од 54м
2
, 

опремљена новим полицама, пројектором, пројекционим платном, рачунаром, интернетом, 

столовима и столицама за ученике. Библиотека ће бити место за читалачки простор, радионице, 

семинаре, одржавање иновативних часова.  

У школској 2017/2018.г. библиотека је обогаћена са 29 наслова. Купљенo је и 48 дидактичко 

методичких средстава. 

У школској 2018/2019.г. библиотека је обогаћена са 34 наслова и два дигитална материјала.  

У школској 2019/2020. години библиотека је обогаћена донацијом Телеком Србије у износу од 

252 наслова актуелне дечије литературе и лектире. Такође  средствима Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја са 30 наслова.  

У школској 2020/2021.години библиотека је обогаћена за 22 књиге које је обезбедило 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја; од средстава донација 205 књига од Народне 

библиотеке Србије и 102 књиге од Телекома Србије. Библиотека је обогаћена за три полице за књиге. 

У школској 2021/2022.години библиотека је обогаћена са 61 насловом које је обезбедило 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и 71 наслов које је школа купила са 

финансијског плана.  

И у наредном периоду наставиће се са набавком литературе из средстава донација, како за 

матичну школу, тако и за ИО Штулац. 

 

1.3.2.Исхрана ученика 

  
 Због нестабилне епидемиолошке ситауције ове школске године није омогућена организована 

подела ужине у школи.  

 Исхрана у продуженом боравку организовала се у складу са временском организацијом рада у 

продуженом боравку. Топли оброк је допреман у херметичким термосима од добављача из Врњачке 

Бање – Предшколске установе ''Радост''. 

 

1.3.3.Грејање школског простора 
 

Загревање школског простора у матичној школи у Врњцима вршило се помоћу котларнице на 

чврсто гориво (угаљ и дрва). Грејање школских просторија у издвојеном одељењу у Штулцу вршило 

се помоћу котларнице на чврсто гориво (угаљ и дрва). Нови објекат спортске хале садржи гасну 

котларницу и прикључен је на гас (не употребљава се до добијања употребне дозволе)   

Средства за ове намене обезбеђује Скупштина општине из Буџета. 

 

1.3.4.Хигијена школских просторија и школског дворишта  
 

Редовно се одржавала хигијена школских просторија. Средства  за одржавање хигијене школског 

простора на време су набављена и у адекватним количинама. Хигијена школског дворишта била је на 

задовољавајућем нивоу. Поред запослених на пословима чишћења и ученичка свест о одржавању 

хигијене и очувању животне средине је подигнута на виши ниво. Школско двориште оплемењено је и 

ове године новим садницама дрвећа, а радило се и на неговању досадашњих садница.    
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2. УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ 2021/2022.године 
 

Разред 
одлични врлодобри добри довољни недовољни свега 

бр % бр % бр % бр % бр %  

II-IV 39 56.52 19 27.53 11 15.94 / / / / 69 

V-VIII       / / / /  

Укупно       / / / /  

Напомена: у I разреду врши се описно оцењивање, те je проценат изражен без ученика I разреда 

 

3.3.1. Успех ученика на крају протекле школске године (први циклус) 
 

Разред 
одлични врлодобри добри довољни преводи се неоцењен Свега 

ученика Бр % бр % бр % бр % бр %  

I описно оцењивање  34 

II 16 59.25 7 25.92 4 14.81 / / / / / 27 

III 11 47.82 6 26.08 6 26.08 / / / / / 23 

IV 12 63.15 6 31.57 1 5.26 / / / / / 19 

Укупно 39 56.52 19 27.53 11 15.94 / / / / / 103 
 Напомена: у I разреду врши се описно оцењивање, те je проценат изражен без ученика I разреда 

 

3.3.2. Успех ученика на крају протекле школске године (други циклус) 
 

Разред 
одлични врлодобри добри довољни недовољни Свега 

ученика бр % бр % бр % бр % бр % 

V 13 52.00 10 40.00 2 8.00 / / / / 25 

VI 10 41.66 12 50.00 2 8.33 / / / / 24 

VII 5 17.24 14 48.27 10 34.48 / / / / 29 

VIII 14 41.17 12 35.29 8 23.52 / / / / 34 

Укупно 42 37.50 48 42.85 22 19.64 / / / / 112 

 
3. КАДРОВСКА  СТРУКТУРА  РАДНИКА  У  ШКОЛСКОЈ  2021/2022. 

 

ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ 

Р
. 
б
. 

Презиме и име Радно место 
Обим радног 

времена у %  

Степен 

стручности 

Врста 

стручности 
Стаж Основ запослења 

1. Игор Дрманац Директор школе 100% VII 
проф. 

историје 
20 неодређено 

2. Јелена Томић  Секретар школе 50% VII дипл. правник 16 неодређено 

3. 
Стојанка  

Кнежевић 

Шеф  

рачуноводства 
50% VII 

дипл. 

економиста 
15 неодређено 

4. 
Тијана 

Симоновић 
Психолог 50% VII 

дипл. 

психолог 
12 неодређено 

5. 

Ивана Јелић 

(замена 

Милена 

Миладинов) 

Педагог 50% VII дипл. педагог 3 одређено  

6. 
Дејана 

Данојлић 
Библиотека 50% VII 

проф.  

руског јез.  
26 неодређено 

7. 
Снежана 

Црноглавац 

Сервирка-

помоћни рад. 
100% IV техничар 25 неодређено 
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8. 
Драгана 

Чеперковић 
хигијеничарка 100% IV КВ радник 14 неодређено 

9. 
Наташа 

Мандић 
хигијеничарка 100% III КВ радник 18 неодређено 

10 
Зорица 

Црноглавац 
хигијеничарка 100% I 

основна 

школа 
17 неодређено 

11. Анка Сарић хигијеничарка 100% III 
основна 

школа 
5 неодређено 

12. Предраг Ђокић 
Домар/мајстор 

одржавања 
100% IV средња школа 4 неодређено 

13. 
Дејан 

Милошевић 

Хигијеничар и 

Домар/мастор 

одржавања 

65% + 35% I 
основна 

школа 
9 неодређено 

14. Матија Протић 
Домар/мајстор 

одржавања 
100% IV средња школа 1 одређено 

 

 

НАСТАВНО ОСОБЉЕ У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА 

Р
. 
б
. 

Презиме и име Предаје 
% радног 

времена 

Стручни 

испит  

Стручна 

спрема 
Стаж 

Основ 

запослења  

1. 
Дејан  

Аџић 
Разредна настава 100 Да VI 31 неодређено 

2. 
Весна  

Станчић 
Разредна настава 100 Да VI 32 неодређено 

3. 
Марина  

Стефановић 
Разредна настава 100 Да VII 30 неодређено 

4. 
Данијела 

Радовановић 
Разредна настава 100 Да VI 26 неодређено 

5. 
Јелена 

Чеперковић 
Разредна настава ИО 100 Да VII 13 неодређено 

6. 
Милијана  

Маричић 
Разредна настава ИО 100 Да VII 33 неодређено 

7. 
Иван 

Миодраговић 

Енглески језик у млађим 

разредима ИО 
15,55 Да VII 18 неодређено 

8. 
Андријана 

Богојевић 

Продужени 

Боравак- Врњци 
100 Не VII 7 неодређено 

 

 

НАСТАВНО ОСОБЉЕ У СТАРИЈИМ РАЗРЕДИМА 

Р
. 
б
. 

Презиме и име Предаје 
% радног 

времена 

Стручни 

испит 

Стручна 

спрема 
Стаж Основ запосл. 

1. Јелена Вучетић српски језик 116 Не  VII 11 неодређено 

2. 
Јелена  

Матић  
енглески језик 100 Да  VII 21 неодређено 

3. 
Оливер 

Миљковић 
француски језик 22 Да  VII 10 неодређено 

4. 
Олгица 

Луковић 
француски језик 33 Да  VII 19 неодређено 

5. 
Марина 

Јовковић 
грађанско васпитање 20 Да VII 9 

неодређено 

 

6. Тома Томић ликовна култура 20 Не VII 13 неодређено 

7. 
Владимир 

Иванчевић 
ликовна култура 10 Да VII 20 неодређено 
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8. 
Саша 

Јовичић  

музичка култура 30 
Да  VII 28 неодређено 

хор и оркестар 10 

9. 
Љубан 

Стевановић  

географија 45 
Да  VII 28 неодређено 

историја 15 

10. Јовица Сташић историја 30 Да  VII2 12 одређено 

11. 
Весна 

Радић 
физика 40 Да  VII 14 неодређено 

12. 
Јелена 

Катић 
математика 111 Да  VII 15 

неодређено 

 

13. 
Војкан 

Добричић  

хемија 30 
Да  VII 21 неодређено 

домаћинство 10 

14. Јелена Ћилерџић биологија 50 Не VII 3 одређено 

15. 
Анђелија 

Чановић 

техника и технологија 65 
Да  VII 13 неодређено 

информатика и рач. 35 

16. Бранко Речевић 

Физичко и здравствено 

васпитање 
15 

Не VII 3 одређено 
Обавезне физичке 

активности 
10 

17. Сузана Зарковић 
Физичко и здравствено 

васпитање 
50 Не VII 14 неодређено 

18. 
Милош 

Митровић 
Веронаука 25 Не  VI 2 уговор 

 

4.БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА 

 на крају школске 2021/2022.год. 
                      

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊИМА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ 

МАТИЧНА ШКОЛА ВРЊЦИ:   

9 ОДЕЉЕЊА,  192 УЧЕНИКА 

1 одељење продуженог боравка (мешовита група) 

Одељење Мушка Женска Свега 

I - 1 13 13 26 

II - 1 7 11 18 

III - 1 12 8 20 

IV - 1 9 7 16 

          Укупно у нижим разредима (у матичној школи) 

I - IV  41 39 80 

V - 1 9 16 25 

VI - 1 12 12 24 

VII - 1 18 11 29 

VIII - 1 10 6 16 
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VIII - 2 11 7 18 

          Укупно у вишим разредима (у матичној школи) 

V - VIII 60 52 112 

Свега 101 91 192 

ИСТУРЕНО ОДЕЉЕЊЕ ШТУЛАЦ:   

2 ОДЕЉЕЊА,  23 УЧЕНИКА 

2 комбинације (I+III)  и (II+IV) 

Одељење Мушка Женска Свега 

I - 2 5 3 8 

II - 2 3 6 9 

III - 2 1 2 3 

IV - 2 1 2 3 

Свега 10 13 23 

  Мушка Женска Свега 

Матична школа 101 91 192 

Штулац 10 12 23 

Свега 111 104 215 

УКУПНО У ОШ "МЛАДОСТ" У ВРЊЦИМА  215 ученика 

 

5. ДНЕВНИ И НЕДЕЉНИ РИТАМ РАДА 
 

Школа је обављала своју делатност у једној смени, како у матичној школи, тако и у ИО Штулац, 

али у складу са Упутствима МПНТР-а РС уз поштујући мере поводом епидемиолошке ситуације. 

Ученици су редовно похађали наставу непосредно у школи. Повремено су услед појаве случајева 

вируса поједина одељења прелазила на онлајн насатаву. Тада су наставу пратили путем образовне 

платформе Google Suite for Education, путем апликација Viber i WhatsApp и путем јавног медијског 

сервиса. Током школске године апликације су биле у употреби. 

Ученици у продуженом боравку похађали су наставу после завршених часова. У оквиру 

продуженог боравка ученици су имали наставу математике, српског језика, света око нас, 

обавезне спортске, ваннаставне активности, као и слободно време.Продужени боравак радио је уз 

поштовање епидемиолошких мера.  

 

 5.1. Дневни ритам рада – табела 
 

 
МАТИЧНА ШКОЛА  

И  

ИО ШТУЛАЦ  

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 

1.час 08:00 – 08:45 11:30 – 12:30 окупљање 

Пауза 08:45 – 08:50 12:30 – 13:00 ручак 

2.час 08:50 – 09:35 13:00 – 15:00 домаћи 
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Пауза 09:35 – 09:55 15:00 – 16:00 слоб. активности 

3.час 09:55 – 10:40 16:00 – 16:30 договор 

Пауза 10:40 – 10:45   

4.час 10:45 – 11:30   

Пауза 11:30 – 11:35   

5.час 11:35 - 12:20   

пауза 12:20 – 12:25   

6.час 12:25 – 13:10   

 

      6. ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА ПО ОДЕЉЕЊИМА И РАЗРЕДИМА И РАЗРЕДНА 

СТАРЕШИНСТВА 

- МЛАЂИ РАЗРЕДИ - 
 

Рд. 

бр. 

Име и презиме 

наставника 
Предмет Одељење Проценат р.в. 

1. Марина Стефановић разредна настава I/1 100 % 

2. Данијела Радовановић разредна настава II/1 100 % 

3. Дејан Аџић разредна настава III/1 100 % 

4. Весна Станчић разредна настава IV/1 100 % 

5. Милијана Маричић разредна настава 
комбинација II/IV 

(ИО Штулац) 
100 % 

6. Јелена Чеперковић разредна настава 
комбинација I/III 

 (ИО Штулац) 
100 % 

7. Андријана Богојевић 
продужени 

боравак 

I-IV 

(матична школа) 
100 % 

8. Јелена Матић енглески језик 
I/1 II/1 III/1 и IV/1 

(матична школа) 
40% 

9. Иван Миодраговић енглески језик 
I/III II/IV  

(ИО Штулац) 
10% 

 

6.1. Расподела изборних предмета у млађим разредима 
 

Рд. 

бр. 
Изборни предмет Име и презиме наставника Одељење / група 

1. Дигитални свет 
Марина Стефановић, Јелена 

Чеперковић 
I/1, I/2 

2. Дигитални свет 
Данијела Радовановић, Милијана 

Маричић 
II/1, II/2 

3. Пројектна настава Дејан Аџић, Јелена Чеперковић III/1, III/2 

4. Пројектна настава 
Весна Станчић, Милијана 

Маричић 
IV/1, IV/2 

5. Грађанско васпитање 
Mарина Стефановић, Данијела 

Радовановић, Дејан Аџић, Весна 

I/1, II/1, III/1, IV/1, 

I/III, II/IV 
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Станчић, Милијана Маричић и 

Јелена Чеперковић 

6. Верска настава Милош Митровић 
Разредна настава 

мешовита група 

 

7. ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА ПО ОДЕЉЕЊИМА И РАЗРЕДНА СТАРЕШИНСТВА 

- СТАРИЈИ РАЗРЕДИ – 
 

Рд

. 

бр. 

Презиме и име Предаје 
% рад. 

врем. 

Раз. 

стар. 
Одељење у коме предаје 

1.  Јелена Вучетић 
српски језик и 

књижевност 
116 81 

5/1,6/1, 7/1, 8/1, 8/2 

2.  Олгица Луковић француски језик 33 61 
5/1, 6/1, 7/1, 

3.  Оливер Миљковић француски језик 22  8/1, 8/2 

4.  Јелена Матић  енглески језик 60 51 
5/1,6/1, 7/1, 8/1, 8/2 

5.  Тома Томић ликовна култура 20  6/1, 7/1, 8/1, 8/2 

6.  Владимир Иванчевић ликовна култура 10  5/1 

7.  Саша Јовичић  музичка култура 30 82 5/1,6/1, 7/1, 8/1, 8/2 

8.  Љубан Стевановић  
географија 45 

 
5/1,6/1, 7/1, 8/1, 8/2 

историја 15 5/1, 7/1 

9.  Јовица Сташић историја 30  6/1,8/1, 8/2 

10.  Весна Радић физика 40  6/1, 7/1, 8/1, 8/2 

11.  Јелена Катић математика 111 71 
5/1,6/1, 7/1, 8/1, 8/2 

12.  Војкан Добричић  хемија 30  
7/1, 8/1, 8/2 

13.  Јелена Ћилерџић биологија 50  5/1,6/1, 7/1, 8/1, 8/2 

14.  Анђелија Чановић 

техника и 

технологија 
70 

 

5/1,6/1, 7/1, 8/1, 8/2 

Информатика и 

рачунарство 
30 

5/1,6/1, 7/1, 8/1, 8/2 

15.  Бранко Речевић 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

15  7/1 

Обавезне физичке 

активности 
10  5/1,6/1 

16.  Сузана Зарковић 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

50  5/1,6/1, 8/1, 8/2 
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7.1.Расподела изборних предмета/слободних наставних активности у старијим 

разредима 

 

8. СТРУЧНА ВЕЋА, ТИМОВИ И КОМИСИЈЕ 
 

* ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ: Марина Стефановић 

* ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ: Јелена Вучетић 

Стручна већа за области предмета чине наставници који изводе наставу из групе сродних 

предмета.  

 * СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ   

Председник: Марина Стефановић 

* СТРУЧНО ВЕЋЕ  НАСТАВНИКА ДРУШТВЕНИХ НАУКА,ЈЕЗИКА, УМЕТНОСТИ  

(СРПСКИ ЈЕЗИК, ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК, ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК, ИСТОРИЈА, ЛИКОВНА 

КУЛТУРА, МУЗИЧКА КУЛТУРА) 

Председник: Оливер Миљковић 
 

* СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ПРИРОДНИХ НАУКА ( МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, 

БИОЛОГИЈА, ХЕМИЈА, ГЕОГРАФИЈА, ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО, ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИЈА, ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТЕНО ВАСПИТАЊЕ). 

Председник: Војкан Добричић 

 

* АКТИВ ЗА ШКОЛСКО И РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ:  
ПРЕДСТАВНИЦИ НАСТАВНИКА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА, ПРЕДСТАВНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И 

САВЕТА РОДИТЕЉА. 

Андријана Богојевић – координатор тима; Игор Дрманац; Војкан Добричић, Оливер Миљковић, 

Дејана Данојлић, Тијана Симоновић, Јелена Томић, Милена Миладинов, Светислав Раденковић - 

локална самоуправа; Предраг Котлајић - председник  Савета родитеља, представници ученичког 

парламента Милица Степић и Јована Антић. 

* АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА: 

Јелена Чеперковић - координатор, Игор Дрманац, Весна Радић, Тијана Симоновић,  Јелена Томић, 

Јелена Катић, Милена Миладинов 

           *САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ подељено је на подтимове:  

* ТИМ ЗА ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ: 
Јелена Матић - координатор, Андријана Богојевић, Анђелија Чановић, Дејан Аџић 

*ТИМ ЗА НАСТАВУ И УЧЕЊЕ:  

Милена Миладинов - координатор, Олгица Луковић, Јелена Вучетић, Андријана Богојевић,  

Љубан Стевановић, Саша Јовичић, Јелена Ћилерџић, Милијана Маричић 

 

Рд.бр. 

 

Изборни предмет 

 

Име и презиме наставника 

 

 

Одељење / група 

1. Грађанско васпитање Марина Јовковић 5/1, 6/1, 7/1, 8/1-2 

2. Верска настава Милош Митровић 6/1, 8/1-2 

3. Француски језик Олгица Луковић 5/1, 6/1, 7/1 

4. Француски језик Оливер Миљковић 8/1, 8/2 

8. Хор и оркестар Саша Јовичић 5/1, 7/1 

9. Домаћинство  Војкан Добричић 8/1, 8/2 

10. Цртање, сликање, вајање Тома Томић 6/1 
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*ТИМ ЗА ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА: 

Тијана Симоновић – координатор, Марина Јовковић, Јелена Матић, Весна Радић, Весна 

Станчић, Јелена Катић, Анђелија Чановић 

*ТИМ ЗА ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА: 

Данијела Радовановић - координатор, Јелена Катић, Јовица Сташић, Љубан Стевановић, Сузана 

Зарковић, Милијана Маричић, Иван Миодраговић 

*ТИМ ЗА ЕТОС:  

Јелена Ћилерџић - координатор, Владимир Иванчевић, Марина Јовковић, Милош Митровић, 

Тома Томић, Јовица Сташић, Јелена Чеперковић, Анка Сарић – хигијеничарка, Снежана 

Црноглавац – хигијеничарка 

*ТИМ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 
Игор Дрманац –координатор, Јелена Томић, Стојанка Кнежевић, Наташа Мандић, Предраг 

Ђокић 

 

* ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ:  

Тијана Симоновић – координатор, Милена Миладинов, Игор Дрманац, Војкан Добричић, 

Оливер Миљковић, Предраг Котлајић – председник Савета родитеља и представник Ученичког 

парламента Данило Предолац. 

 

* ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА:  

Милена Миладинов – координатор, Тијана Симоновић, Игор Дрманац, Марина Стефановић, 

Дејана Данојлић, Јовица Сташић,  Бранко Речевић 

 

* ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ: 

Данијела Радовановић – координатор, Љубан Стевановић, Тијана Симоновић, Игор Дрманац, 

Анђелија Чановић, Милена Миладинов, Предраг Котлајић – представник Савета родитеља.  

 

* ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА:  

Весна Станчић – координатор, Јелена Чеперковић, Тијана Симоновић, Дејан Аџић, Дејана 

Данојлић, Сузана Зарковић, Јелена Томић-секретар, Снежана Црноглавац-помоћни радник, 

Анка Сарић – помоћни радник, школски полицајац, представници ученичког парламента: Елена 

Стојановић и Николина Петровић. 

 

* ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ: Дејана Данојлић – координатор, Предраг 

Ђокић, Игор Дрманац, Данијела Радовановић. 

 

* ТИМ ЗА ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ПЛАНА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА:, Оливер 

Миљковић – координатор, Дејан Аџић, Игор Дрманац, Олгица Луковић 

 

* ТИМ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ:   
1. Игор Дрманац 

2. Тијана Симоновић  

3. Милена Миладинов 

 

* ТИМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ КУЛТУРНО – ДРУШТВЕНИХ АКТИВНОСТИ:  

1. Игор Дрманац, директор 
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2. Бранко Речевић 

3. Саша Јовичић 

4. Весна Станчић 

5. Тома Томић 

6. Јелена Вучетић 

7. Јелена Ћилерџић 

8. Милош Митровић 

 

* ТИМ ЗА ИЗРАДУ ШКОЛСКИХ НОВИНА:  

1. Игор Дрманац 

2. Оливер Миљковић 

3. Тома Томић 

4. Јелена Вучетић 

 

* ТИМ ЗА WEB SITE ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ШКОЛЕ:  

1. Игор Дрманац 

2. Милена Миладинов 

3. Андријана Богојевић 

4. Олгица Луковић 

 

      * ТИМ ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКАТА 

1. Игор Дрманац 

2. Јелена Томић 

3. Стојанка Кнежевић 

 

*  ТИМ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ 

ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ "Covid 19": Јелена Матић - координатор, Јелена Ћилерџић-заменик 

координатора, Марина Стефановић, Милијана Маричић. 

 

   * МЕНАЏЕРСКИ ТИМ  ШКОЛЕ: Саша Јовичић - координатор, Предраг Ђокић, Наташа 

Мандић 

 

* ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ  чине председници стручних већа за области предмета, 

координатор за развој школског програма (Јелена Чеперковић) и координатор за Школско и 

развојно планирање (Јовица Сташић). Колегијумом председава и руководи директор: Игор Дрманац 

- директор, Војкан Добричић, Оливер Миљковић, Марина Стефановић, Тијана Симоновић - стручни 

сарадник, Милена Миладинов – стручни сарадник,  Дејана Данојлић - стручни сарадник.  

 

* КООРДИНАТОР GOOGLE G SUITE FOR EDUCATION: Олгица Луковић 

 

           * УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ: Милена Миладинов, модератор 

 

           * УРЕДНИК ЛЕТОПИСА ШКОЛЕ: Милена Миладинов 

 

8.1. Комисије 
 

* Комисија за попис школског инвентара – према одлуци директора школе и ШО о попису. 

 Комисија за израду распореда часова 
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1. Војкан Добричић 

2. Тијана Симоновић 

3. Милена Миладинов 

 

* Комисија за вођење евиденције стручног усавршавања 

1. Игор Дрманац 

2. Милена Миладинов 

3. Јелена Томић 

 

* Комисија за преглед педагошке документације ( планови, електронски дневник, матичне 

књиге...)  

1. Игор Дрманац 

2. Тијана Симоновић 

3. Милена Миладинов  

 

* Комисија за организацију екскурзија, излета и наставе у природи 

1. Игор Дрманац 

2. Јелена Томић  

3. Данијела Радовановић 

 

*Комисија за поступак спровођења јавних набавки 

1. Саша Јовичић 

2. Јелена Матић 

3. Јелена Томић 

 

*Комисија за контролу конкурсне документације за пријем радника 

1. Саша Јовичић 

2. Весна Радић 

3. Јелена Томић 

 

*Комисија за отпис школског инвентара 

1. Јелена Томић 

2. Драгана Чеперковић 

3. Дејан Милошевић 

 

* Комисија за пријем огрева (угља, дрва) 

1. Предраг Ђокић  

2. Дејан Милошевић 

3. Зорица Црноглавац 
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        9. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД  

ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 

2021/2022.год. 

  
Среда - 10.11.2021. – распоред од петка 
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10. КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИЈИХ АКТИВНОСТИ 
 

Време Активност Начин Носиоци Место 

31.08.2021. 
Пријем ђака 

првака  
Родитељски састанак  

родитељи 

учитељи 

директор школе 

хол школе 

04-08.10.2021. Дечија недеља По плану  
Сви радници шк. 

ученици,родитељи 

просторије 

школе 

Октобар Јесењи крос 
Трчањем стаза од 100 

до 800м 

проф.физичког 

вас.ученици 

Школска 

стаза 

27.01.2022. 
Свети Сава – 

школска слава 
Одржавање приредбе 

Ученици 

Сви радници шк. 
хол школе 

11.-21.04.2022. 

Изложба 

ускршњих 

радова 

Фарбање јаја, израда 

ликовних радова...... 

Ученици 

наставници 

Прос. Шк., 

Замак кул. 

од септембра 

до децембра  

Изложба 

фотографија   

ОШ „Младост“ 

Врњци 

1930-2021 

- Изложба фотографија 

посвећена историјату 

школе 

- Изложба ликовних 

радова на тему „наша 

школа у прошлости и 

садашњости“ 

Ученици, 

наставници, 

директор 

Хол школе 

Просторије 

школе  

Мај 2022. «Еко дан» 

Чишћење школских 

просторија и 

дворишта, садња 

нових стабала 

Ученици 

Наставници 

Сви радници шк. 

 

Просторије 

школе и 

двориште 

06.05.2022. 
Дан школе - 

ЂУРЂЕВДАН 
Одржавање приредбе 

Ученици 

Сви радници шк. 
хол школе 

Јун 2022. 

Свечана подела 

диплома 

ученицима 8. 

разреда 

Одржавање свечане 

академије доделе 

диплома  

Одељењске 

старешине, 

директор 

Родитељи ученика 

8 разреда, ученици  

Хол школе 

28.06.2022. 

Свечана подела 

ђачких 

књижица 

Одржавање 

родитељског састанака 

Одељенске стар. 

родитељи 

Просторије 

школе 

         
11. ПЛАН ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 

 Годишњи фонд часова обавених и изборних наставних предмета од 1-4.разреда реализован је 

онлајн, као и обавезних наставни и изборних предмета, обавезних слободних активности, као и 

изабраног спорта од 5-8.разреда.  
 

12. ПЛАНОВИ НЕПОСРЕДНОГ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 

ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ У ПРВОМ И ДРУГОМ  ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
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Планови рада одељењског старешине у првом и другом циклусу су реализовани. И ове године 

припадници Министарства полиције и ватрогасне службе у програму „Основи безбедности деце“ 

нису организовали предавања.   

 

13. ФАКУЛТАТИВНЕ АКТИВНОСТИ 
 

13.1. ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ И НАСТАВА У ПРИРОДИ 
 

Реализована је једнодневна екскурзија за ученике првог циклуса 28.маја 2022.године на 

релацији: Врњци-Топола(обилазак цркве Св.Ђорђа на Опленцу,Петрова и виноградарска 

кућа,Карађорђев конак)-Орашац(Марићевића јаруга,музеј)-пећина Рисевача- Буковичка 

Бања(слободно време) –Врњци. 

 

Није реализована дводневна екскурзија за ученике другог циклуса из разлога нестабилне 

епидемиолошке ситуације.  

 

Реализован је једнодневни излет за ученике другог циклуса на Копаоник 29.маја 2022.године.  

 

Није реализована настава у природи из разлога нестабилне епидемиолошке ситуације. 

 

14.  ПЛАН РАДА  ДОДАТНЕ, ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ, СЕКЦИЈА И 

СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ 
   

 По питању одржавања часова додатне, допунске наставе и слободних активности часови су 

одржавани према исказаној потреби ученика. Наставници су били у служби пружања подршке 

сваком ученику коме је била потребна.   

 

14.1.СЕКЦИЈЕ 
 

У овој школској години нису одржавани часови секција редовно, већ само по потреби са 

ревидираним плановима у служби епидемиолошке ситуације.    

 

15. ДРУШТВЕНО КОРИСТАН РАД 
 

 У току године ученици су у слободно време помагали помоћном особљу и домару у уређењу 

школског дворишта што се може назвати активностима на тему Очувања планете.  

 

16.ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА 
 

Ученици наше школе узели су учешће на општинским и окружним такмичењима, али није 

било значајних резултата.  

Наша школа требало је да буде  домаћин Општинског такмичења из рукомета, али није одржано због 

неповољне епидемиолошке ситуације. Школа је била домаћин општинског такмичења из биологије, 

хемије уз поштовање епидемиолошких мера.  
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17. ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ, ПОЛАГАЊЕ 

ПОПРАВНОГ ИСПИТА И РАЗРЕДНИ ИСПИТИ 
 

17.1. ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ 
 

     За полагање Завршног испита који је реализован три дана, ученици су решавали три теста: 

српски језик, математику и комбиновани тест (историја, географија, биологија, физика и хемија). 

Школа је почевши од новембра па до јуна организовала одржавање припремне наставе за завршни 

испит. Сви часови су одржани непосредно у школи. Сви одржани часови евидентирани су у 

електронском Дневнику, као и код предметних наставника са евиденцијом присуства.  

 

17.2.ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПОПРАВНОГ ИСПИТА 
 

 У овој школској години није било упућених ученика на поправни испит.  

 

17.3. ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ 
 

 У овој шолској години нисмо имали ученика за полагање разредног испита.  

 

18. ИЗВЕШТАЈ РАДА СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, УПРАВНИХ И 

САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

 
 

18.1. Извештај о раду Наставничког већа  

 
У току године одржано је 9 седница Наставничког већа. Записници Наставничког већа налазе се код 

директора у електронском облику. Наставничким већем председавао је директор школе Игор 

Дрманац. 

 

18.2. Извештај о раду Одељењског већа разредне наставе  
 

У току године одржано је 5 седница Одељењског већа. Записници Одељењског већа налазе се код 

директора у електронском облику. Одељењским већем председавала је Јелена Чеперковић. 

 

18.3. Извештај о раду Одељењског већа предметне наставе  

 
У току године одржано је 6 седница Одељењског већа. Записници Одељењског већа налазе се код 

директора у електронском облику. Одељењским већем председавао је Војкан Добричић. 

 

18.4. Извештај Стручног већа разредне наставе  

 
У току године одржано је 4 седницe Стручног већа разредне наставе. Записници  се налазе код 

директора у електронском облику. Стручним већем председавала је Марина Стефановић. 
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18.5. Извештај Стручног већа  језика, друштвених наука и уметности 
 

У току године одржано је 6 седница Стручног већа језика, друштвених наука и уметности. Записници  

се налазе код директора у електронском облику. Стручним већем председавао је Оливер Миљковић. 

 

 Конституисан је актив за текућу школску годину и усвајен план рада Стручног већа. 

 Утврђен је рапоред одржавања писмених задатака и контролних вежби водећи рачуна о 

Правилнику о дозвољеном броју писмених провера у дану, односно у радној недељи. 

 Вршена је анализа успеха ученика на крају класификационих периода и доношене мере за 

побољшање успеха. 

 Додатна подршка ученицима се одвија путем видео позива или слањем додатног материјала за 

рад у google учионице. 

 Чланови већа су водили разговор о начину коришћења дигиталне платформе за учење на 
даљину. Извршена је размена искустава у коришћењу дигиталних алата.  

 

 Предметни наставници су били у могућности да прате неколико бесплатних вебинара. Такође, 

од руководиоца Тима за праћење остварености стручног усавршавања су добили обавештење 

о каталогу ОКЦ семинара које могу да похађају online, о сопственом трошку. 

 Чланови Већа су реализовали тематску недељу на тему романтизма у првој недељи децембра 
заједничким активностима наставника и ученика. 

- У оквиру српског језика обрађена је тема романтизма у српској књижевности, песник 

Јован Јовановић Змај и песма „Светли гробови“. 

- Из историје тема је био Вук Стефановић Караџић и његова рад. 

- Из француског језика ученици су изучавали рад једног од највећих француских 

романописаца и песника, Виктора Игоа. 

- Из енглеског језика обрађена је тема романтизма у Енглеској и Америци и песник Едгар 

Алан По. 

- Дела романтичара обрађена су и у музичкој и ликовној култури. 

- А о теми слободе, у оквиру грађанског васпитања, ученици су имали прилику да дају своје 

мишљење на стикерима.  

Фотографије са часова, као и радови ученика су објављени на платформи padlet. 

https://padlet.com/mladostvrnjci/w8i6fa3umyh79z48  

 Наставници српског језика и књижевности, музичке културе и француског језика су са 
ученицима јавним часом обележили и 60 година од доделе Нобелове награде Иви Андрићу. 

Скица часа, фотографије и радови ученика налазе се на платформи падлет. 

https://padlet.com/mladostvrnjci/wwacay16swbbhrxh   

 Ове године у ОШ „Младост“ је одржана још једна тематска недеља поводом међународног 

дана жена. Чланови актива друштвених наука и уметности су са ученицима обрадили следеће 

теме:  

- песме о мајци песника Бранка Радичевића из српског језика и књижевности, 

- истакнуте жене које су помагале српском народу у Првом светском рату из енглеског и 

француског језика,  

https://padlet.com/mladostvrnjci/w8i6fa3umyh79z48
https://padlet.com/mladostvrnjci/wwacay16swbbhrxh
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- улога жене у српској породици крајем 19.века из грађанског васпитања,  

- у оквиру музичке културе ученици су извели песму „Мамине очи“ на музику Оливере 

Цветић 

- Историјат обележавања/прославе осмог марта и истакнуте жене: Надежда Петровић, 

Милунка Савић, Милева Анштајн, Десанка Максимовић у оквиру часа историје 

- радови на тему мајке или жене из ликовне културе 

Фотографије са часова, као и радови ученика су објављени на платформи padlet. 

https://padlet.com/mladostvrnjci/pfiqbijuj3hzgvv  

 Чланови Већа су учествовали у пројектима образовно-васпитног карактера Пројекат Брекиња 

који је освојио другу награду. 

 Дан школе је обележен, као и сваке године, 06.05.2022. уз пригодан програм који су спремили 
наставници разредне наставе, као и наставници српског језика и музичке културе. 

 Стручно већа за језике, друштвене науке и уметност одржало је планиране састанке и 
реализовало скоро све планиране активности. 

18.6. Извештај Стручног већа природних наука 
 

У току године одржано је 8 седница Стручног већа језика природних наука. Записници  се налазе код 

директора у електронском облику. Стручним већем председавао је Војкан Добричић. 

 

  План рада Стручног већа је у потпуности остварен. Све планиране тачке су разматране и донете 

одговарајуће одлуке  које су реализоване у току школске године.  

Допунска и додатна настава одржаване су према указаној потреби. Одељењске старешине указивали 

су родитељима да је потребно да ученици редовно похађају часове допунске наставе, како би се 

резултати поправили 

Корелација наставних садржаја одржавана је током читаве године код наставних садржаја где је било 

могуће 

Исходи су примењивани од 5.до 8.разреда, радило се на анализи успешне примене остварености и 

превазилажењу потешкоћа о остварености исхода 

Наставници су на почетку године испланирали сате стручног усавршавања у установи и спроводили 

су активности како би се испунило планирано 

У нашој школи се користила Google учионица. Обзиром да нам се настава одвијала непосредно у 

школи, наставници су користили учионицу и постављали домаће задатке, као и материјале за наставу 

По питању набавке наставних средстава школа је у складу са могућностима обезбедила одређени 

број наставних средстава. У наредном периоду договорено је да наставници искажу потребу за 

најнеопходнија наставна средства, како би школа у складу са могћностима могла да их набави 

Реализоване су две тематске недеље: „Дан научника и проналазача“ и „Дан планете земље“. 

Наставници су били координатори. Док су ученици прикупљали материјале, одрадили презентације. 

Презентације су одрађене у холу школе.  

Веће је редовно разматрало успех и дисциплину и радимо на предлагању мера за побољшање успеха. 

Радило се и на усаглашавању критеријума оцењивања.  

Ученици су узимали учешће на такмичењима, посебно из хемије и биологије.  

Ученици и родитељи су преко електронског дневника редовно обавештавани о постигнутом успеху, 

раду, сугестијама, мерама за побољшање успеха кроз формативно оцењивање такође.  

Наставници овог већа доставили су предлог уџбеника и радних материјала који ће се користити у 

https://padlet.com/mladostvrnjci/pfiqbijuj3hzgvv
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осмом разреду за предмете: математика, физика, хемија, биологија, техника и технологија и 

информатика и рачунарство. 

По питању стручног усавршавања у школи је одржан један семинар. Наставници су похађали 

вебинаре, трибине, конференције и симпозијуме.  

Став актива је да је план већа остварен у највећем делу. То се поткрепљује чињеницом да се у овој 

години знатно повећала корелација у настави, и да су знатно унапређене дигиталне компетенције 

наставника 

 

18.7. Извештај рада актива за развој Школског програма 
 

Ове године посебан акценат дат је настави четвртог и осмог разреда која је оријентисана ка 

исходима. Сви глобални и оперативни планови наставника усаглашени су са Школским програмом, а 

према Програму наставе и учења за четврти и осми разред. Наставници су планове редовно 

достављали стручној служби – педагогу школе електронским путем.  

Наставници су током целе године упознавани са новим Правилницима и изменама у 

Програмима наставе и учења. Посебно је презентована примена Правилника о програмима наставе и 

учења од петог до осмог разреда везана за Оквир слободних наставних активности са применом од 

школске 2022/2023.године.  

Члановима тима представљен је извештај о резултатима пробног завршног испита и завршног 

испита на крају основног образовања и васпитања у школској 2021/2022.години који је саставила 

Тијана Симоновић-стручни сарадник. Установљено је да су постигнућа испод републичког просека. 

Поређењем постигнућа ученика на завршном испиту са оценама из 7. и 8. разреда ,дошли смо до 

закључка да су у складу са успехом, што додатно говори о објективности оцена наставника. 

Припремна настава за завршни испит за ученике 8.разреда одржавала се према утврђеном 

распореду и током првог и током другог полугодишта. Присуство ученика на часовима било је 

евидентирано и на задовољавајућем нивоу.  

Реализација наставног плана и програма реализована је за ученике од првог до осмог разреда 

непосредно у школи. Било је одељења која су због појаве случајева епидемије морала краткорочно да 

пређу на онлајн наставу. Тада је настава реализована путем Google учионице за ученике старијих 

разреда, док су за консултације и подршку у раду и за млађе и за старије разреде коришћен Viber i 

Whats App. У трећем и четвртом разреду реализована је Пројектна настава. Уредно су се 

достављали извештаји стручној служби у електронском облику.Часови додатне и допунске наставе, 

као и слободних активности одржавали су се према потреби у зависности од захтева ученика.  

Реализација циљева и стандарда постигнућа и исхода предмета  у потпуности је постигнута. 

Наша школа је и ове године спроводила активности у оквиру пројекта „Обогаћеног 

једносменског рада у основним школама“ кроз шест модул програма.  

Часови наставника предметне наставе у разредној настави ове године су реализовани. 

Евиденција се налази код наставника разредне наставе четвртог разреда.  

У току марта месеца наставници су вршили одабир уџбеника за четврти и осми разред, али и 

за предмет Дигитални свет 3. Сам избор уџбеника прошао је надлежности стручних већа, 

Наставничког већа, Ученичког парламента и Савета родитеља. Од стране Завода за вредновање 

квалитета образовања и васпитања обављено је тестирање ученика четвртог и седмог разреда.  

Наша школа се од маја налази и у Пројекту „Унапређени равноправни приступ и завршавање 

предуниверзитетског образовања за децу којој је потребна додатна образовна подршка (Учимо сви 

заједно)“. Реализација пројекта је у току.  

 

Извештај саставила Јелена Чеперковић  
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18.8. Извештај рада актива за Школско развојно планирање  
 

У оквиру актива планирали смо акционе планове за следеће области:  

 

1. ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

3. ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

5. ЕТОС 

6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 
 

1. ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

  У оквиру акционог плана за ову годину наставници су упознати са главним школским 

документима: Годишњим планом радом, Анексима Школског развојног плана и Анексом Школског 

програма. Наставници су упознати са Новим Програмом наставе и учења за четврти и осми разред и 

наставом планираном на исходима, као и са Правилницима који су објављивани током године, 

посебно у време пандемије вируса COVID 19. Наставници су ове године радили по 

Плану реализације наставе у случају непосредне ратне опасности, ратног стања, ванредног стања или 

других ванредних ситуација и околности за основну школу за 2021/2022.годину који је објавио 

ЗУОВ. Наставници су садржаје предмета засноване на исходима имплементирали у глобалне и 

оперативне планове. Вршена је процена реализације Годишњег плана рада; Школског програма и 

Школског развојног плана. Константовано је да су у већој мери реализоване активности. Наставници 

и запослени упознати су са важећим законима и правилницима. 

2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ  

  Школа је за потребе онлајн наставе активирала Google G Suite for Education на нивоу школе коју 

су пре свега користити ученици и наставници од 5. до 8.разреда. Наставници су кроз радионичарски 

рад оснажени за коришћење платформи и апликација. Наставници разредне и предметне наставе 

обучени су за примену платформи и апликација, припремљене материјале постављају на платформу 

и продукте са часова ученицима чине доступним путем апликација.  Директор и стручни сарадници, 

педагог и психолог, као координатори учионице вршили су увид у рад наставника и спроводили 

педагошко инструктиван рад за оне наставнике за које су били задужени.  

Наставници су на основу иницијалних тестова проценили којим ученицима је потребна 

индивидуализација и додатна подршка. Наставници су припремали материјал ученицима којима је 

потребна додатна подршка, а на основу учинка прилагођавали темпо рада. 

Ове године имали смо два ученика из шестог разреда и два ученика из седмог разреда са којима су 

радили индивидуализацију наставници из српског језика и математике. Наставници су тим 

ученицима прилагођавали питања и задатке.  

  Учитељи и неколицина наставника остваривало је свој наставни процес кроз амбијенталну 

наставу. Одржаване су радионице и часови уз презентације које су ученицима биле веома занимљиве.  

  Наставници су подстицали ученике да износе сопствена запажања о свом раду, истицању, 

ангажовању и давању процене о усвојеном знању. Давали су ученицима повратне информације о 

усвојености градива, препорукама за даљи рад. Наставници су водили свеске за формативно и 
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сумативно оцењивање, стручна служба је вршила контролу документације. Стручна служба је 

вршила контролу електронских дневника, како би имала увид у оцењивање ученика.  

  Наставници су у оквиру стручних већа планирали и реализовали тематске недеље (на сајту 

школе налазе се презентације наведених часова). 

 

3. ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 

Редовно се на седницама Одељењских већа и Наставничког већа вршила анализа успеха 

ученика.  Ученицима са ниским постигнућима пружала се подршка у раду кроз часове допунске 

наставе.  

Ове године према указаној потреби одржавани су часови допунске наставе, додатне наставе и 

слободних активности. Наставници су били на располагању ученицима којима је била потребна 

помоћ у раду.  

Вршена је анализа постигнућа ученика на пробном испиту, као и на завршном испиту. 

Стручни сарадник – психолог направила је анализу у писменом облику како пробног тако и завршног 

испита од школских података. Анализа завршног испита од ЗУОВ-а се чека до краја године. 

Евидентно је да су резултати ученика наше школе испод републичког просека. По питању уписа 

ученика у средње школу у првом кругу уписано је свих 33 ученика, док један ученик није уписао 

средњу школу. Психолог је направила извештај о упису ученика у средњу школу.  

У овој години ученици наше школе учествовали су на  такмичењима из одређених предмета, 

али без запажених резултата. Наша школа била је домаћин такмичења из: биологије и хемије. 

Општинско такмичење из рукомета није организовано због епидемиолошке ситуације.  

 

4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

У школи су се сви актери придржавали свих мера које је прописао кризни штаб и МПНТР- а 

РС. Организација рада школе била је на високом нивоу. Спровођене су хигијенске мере дезинфекције 

школског простора, клупа, столица. Вршена је дезинфекција руку ученика, ношене су заштитне 

маске, а на улазу у школу била је постављена дезобаријера.  

Сви актери школе упознати су на почетку године  са Правилником о понашању ученика, 

наставника и родитеља, Правилником о материјалној и дисциплинској одговорности ученика и 

Протоколом о заштити ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.  

По питању реализације активности из области Професионалне оријентације нису све 

активности до краја реализоване. Гостовали су нам професори из средњих школа са територије 

Општине Трстеник, Краљева, као и Пољопривредне школе из Рековца, како би презентовали 

образовне профиле својих школа. Ове године нисмо имали гостовање експерата занимања. Није било 

ни посета предузећима. Поједине школе послале су флајере које смо поставили на веб страницу 

школе. Стручна служба, као и Тим за професионалну оријентацију спроводили су активности везане 

за пружање помоћи ученицима у одабиру правилног занимања.  

Пројекат "Обогаћен једносменски рад у основним школама" и ове године је реализован кроз 

модуле: Фото радионица, Тенис, Екологија, Предузетништво, Мала дневна музика, Школа живота. 

Са успехом су спровођене активности.   

У школи се тренутно реализује Пројекат „Унапређени равноправни приступ и завршавање 

предуниверзитетског образовања за децу којој је потребна додатна образовна подршка (Учимо сви 

заједно)“. Реализација пројекта биће настављена и у наредној години.  

5. ЕТОС 
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У нашој школи је разрађен систем добродошлице новим ученицима, наставницима и 

запосленима. Директор, стручни сарадници, наставници и запослени пружају подршку како 

новопридошлим наставницима, тако и ученицима.  

Настављено је са неговањем квалитетних  међуљудских односа у колективу. Организовано је 

дружење запослених пред Новогодишње празнике у ресторану "Композиција" у Врњцима. Такође је, 

пригодним дружењем, у холу матичне школе обележен и 22. март симболично назван као "Дан 

Младости". Организована је и пригодна приредба поводом 6. маја, Дана школе. Излет запослених је 

реализован 25. јуна. На излет је кренуло 14 запослених. Колектив наше школе провео је дан у 

пријатном окружењу у викендици у Ратини на самом ушћу Ибра у Мораву. Када је реч о студијском 

путовању, термин реализације био је: 8/9.јулa до 12/13.јула 2022. Предавачи: Игор Дрманац, проф. 

историје, Љубан Стевановић, проф. географије и историје и Милица Манојловић, проф. биологије. 

План путовања: Врњци - Требиње - Херцег Нови - Котор - Врњци уз обилазак знаменитости ових 

места. На овом путовању било је 10 колега. У петак, 26.августа био је организован једнодневни излет 

за ваннаставно – помоћно особље у Рогавчини (Митрово поље).  

У фокусу је била и промоција угледа школе редовним одржавањем вебсајта и представљањем 

школе у писаним и телевизијским медијима. Школа је издала школски часопис.  

У школској 2021/2022.години библиотека је обогаћена са 61 насловом које је обезбедило 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и 71 наслов које је школа купила са 

финансијског плана.  

Поводом пријема првака у нашој школи организована је скромна приредба, из разлога 

епидемиолошке ситуације. Уученици су дочекани у својим учионицама пригодним поклончићима. . 

Сви прваци су од Општине Врњачка Бања добили поклон честитке у износу од 4.000 динара, као вид 

помоћи за почетак школске године.  

У току првог периода офарбана је ограда у Штулцу; појачан је видео надзор и уграђене су две 

камере; Пројекат „Повезане школе“ реализован увођењем АМРЕС мреже; Купљена су два рукометна 

гола за потребе спортске хале; За савремену учионицу купено је 30 тапацираних столица и 15 клупа; 

У свом учионицама постављени су портрети Доситеја Обрадовића, Вука Стефановића Караџића и 

Светог Саве. У савременој учионици, савременој радионици и библиотеци налазе се портрети 

глумаца, књижевника, уметника и научника, укупно 70 портрета. Поправљена је и телефонска 

централа.  

Школски хол је естетски функционално уређен, постављен је телевизор са звучницима за 

потребе наставног и ваннаставног процеса рада. У оквиру пројекта „Повезане школе“ постављени су 

појачивачи и адаптери, како би школа имала интернет и у време нестанка струје. Школа је у оквиру 

„Дигитална школа“ опремљена од МПНТР-а РС са три лап топа и два пројектора. Опрема је 

додељена учитељицама првог, другог и трећег разреда у матичној школи. У учионицама од 1-

4.разреда како у матичној школи тако и у ИО Штулац постављена су пројекциона платна. У ИО 

Штулац замењена је столарија на две учионице и наставничкој канцеларији у периоду августа. 

Такође у једној учионици матичне школе, и  ИО Штулац постављене су беле школске табле. На улазу 

у матичну школу репариране су дотрајале плочице. У дворишту школе у оквиру уређења Еко 

учионице, одрађена је фасада бунара, жардињере, као и дрвене подлоге за седење, посађене су 

пузавице, руже и постављене жардињере са цвећем. Тај простор је сада коначно завршен. 

За Дан школе организована је пригодна приредба. Делегација је посетила и гроб наше 

добротворке Милунке Видаковић.  

У оквиру пројекта Обогаћен једносменски рад у основним школама радило је шест  модул 

програма: Екологија, Предузетништво, Мала дневна музика, Тенис, Фото радионица и Школа 

живота. Сви модул програми реализовали су предвиђене активности.  

Министарство правде је и ове године, седму годину за редом, спровело Јавни конкурс за 

доделу средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења (опортунитет). ОШ 
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„Младост“ Врњци са Пројектом „Осавремењивање наставног процеса набавком рачунара и ИТ 

опреме појавила се на конкурсу. Наведеним пројектом школа је добила средства у висини од 

568.225,00 динара. Наведена средства ОШ „Младост“ Врњци утрошиће у набавку и монтажу 

рачунара и монитора са пратећом опремом, пројектора, пројекционих платана, звучника, носача 

пројектора и потребних хдм каблова за четири учионице на приземљу школе. 

На крају школске године традиционално је обележен испраћај осмака Свечаном академијом 

која је одржана у холу школе.  

 

6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ 

РЕСУРСИМА 
 

У области руковођења директор је дао јасна задужења наставника и за рад у тимовима. 

Запослени су равномерно распоређени. Директор је посетио 17 часова и давао смернице за 

унапређивање рада кроз писани извештај. Директор је пратио и реализацију области самовредовања.  

Директор је израдио лични план и извештај о стручном усавршавању унутар и ванустанове. 

Директор је развијао добру сарадњу са школама из Општине, као и институцијама: Дом здравља, 

Центар за социјални рад,Полицијом, Удружењима. 

Ове школске године у школи је организован семинар „Животне ситуације и стресови-

стратегија за суочавање и превладавање“. Директор школе је на време обавештавао колеге о 

семинарима и обукама ЗУОВ_а. У школи раде приправници у оквиру пројекта Општине „Јавни 

радови“ (али нису из образовне струке).  

Ове године аплицирали смо код МПНТР_а са Пројектном документацијом хидрантско – 

дренажном мрежом, кречењем објекта и опремања спортске хале; Опремање учионица намештајем и 

Опремање учионица савременим наставним средствима. Ниједан од наведених пројеката није 

прошао.  

Директор је понео Извештај о стручном усавршавању за школску 2021/2022.годину.  

  

Извештај саставила Андријана Богојевић 

 

19. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТАНЦИЈА И 

ПРЕДУЗЕТНИШТВА  
 

            Решењем директора школе за школску 2021/22. годину  именован је координатор тима  за 

развој међупредметних компетенција и предузетништва као и чланови. Одржани су састанци како је 

предвиђено динамиком, тј временом реализације. Чланови тима су сарађивали, одазивали се на 

састанцима и може се закључити да је већина активности успешно реализована.  

            Током школске године Тим се састајао пет пута. Сви састанци тимова одржани су у матичној 

школи у Врњцима и за сваки је вођен записник. 

            Посебан допринос Тим је дао у реализовању пројеката, осишљавању заједничких активности  

којима се подстиче предузетнички дух ученика. Закључак Тима је да су пројекти који су ове школске 

године реализовани („Унапређивање међупредметне компетенције ученика „Одговоран однос према 

здрављу“; „Брекиње“; „Обогаћен једносменски рад“) одлични за развијање међупредметних 

компетенција. 

            Традиционални Новогодишњи вашар у нашој школи ове школске године није одржан услед 

неповољне епидемиолошке ситуације. За  ученике осмог разреда одржано је предавање на тему 

„Значај предузетништва младих“ док су предавачи били испред Центра за развој иновативних 

делатности из Врњачке Бање. Такође, један део наставног кадра који у претходном кругу није 
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похађао обуку Дигитална учионица- дигитално компетентан наставник успешно су завршили обуку 

са  циљем  развоја дигиталних компетенција наставника и посредно, дигиталних компетенција 

ученика  употребом информационо-комуникационих технологија. 

            Дан школе обележен је пригодном приредбом уз учешће ученика млађих и старијих разреда.  

Према плану реализоване су активности „У сусрет Васкрсу“ у којој су учествовали ученици првог 

циклуса и  ученици који похађају модул Предузетништво у склопу пројекта Обогаћеног 

једносменског рада.  

            Закључак је да су чланови Тима успешно сарађивали, да је један део планираних активности 

реализован. Предлог је да Тим за међупредметне компетенције и предузетништво  у школској 

2022/23. години буде формиран од већинског дела чланова који су ове године били у тиму, обзиром 

да су упознати са активностима/темама и како би стечено искуство послужило као ресурс. 

Извештај саставила Милена Миладинов. 

 

20.ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ 

УСТАНОВЕ  
 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе се у току ове године састао четири пута. 

Реализоване су све активности планиране aкционим планом. 

Након конститутисања чланови тима су се упознали са акционим планом рада тима, као и 

Правилником о стандардима квалитета рада установе, са којим је усклађен протокол посматрања и 

анализе часа. Чланови Тима су на састанцима дискутовали о свим активностима и дилемама, 

договарали се, међусобно сарађивали настојећи да обезбеде квалитетан и усклађен рад тима. Чланови 

тима су такође упознати са садржајем и процедуром израде акционих планова школске 

документације (Школски програм, Школски развојни план и Годишњи план рада) и обавези 

међусобне усклађености свих докумената. Током читаве године била је присутна коректна сарадња 

свих актера на нивоу школе – директор, ПП служба, наставници и осталих запослених, као и 

родитеља школе. Тим се бавио и унапређивањем наставног процеса праћењем реализације и 

анализом посећених часова, угледних и пројектних активности, анализом остварености исхода, 

примене међупредметних компетенција у настави, али и набавком наставних средстава према 

потреби и могућностима школе. Стручна већа на нивоу школе су ове године реализовала три 

тематске активности - Стручно веће млађих разреда је у октобру реализовао тематску недељу 

„Јесен“, Стручно веће природних наука тематску недељу од 22. до 26. новембра;  Стручно веће 

друштвених наука тематску недељу од 13. до 17. децембра и тематски дан посвећен 8. марту су 

заједно реализовала Стручна већа природних и друштвених наука. Ученички парламент је остварио 

свој план рада, реализовањем активности из свог домена, успостављена је током ове школске године 

и заједничка сарадња са Ученичким парламентом из Новог Села. На састанцима тима анализирано је 

постигнуће ученика са националног тестирања које је ове школске године одржано за ученике 4. и 7. 

разреда. Ученици 4. разреда радили су један тест који је састављен од питања из српског језика, 

математике и природе и друштва, док су се ученици 7. разреда изјашњавали који од следећих 

предмета желе да раде: историја, географија, биологија, хемија или физика. Предметни наставници 

су извршили анализу резултата ученика. Спроведен је пробни завршни испит и анализирани су 

резултати ученика. Тим је, редовно анализирао и успех ученика на класификационим периодима, као 

и мере подршке које се са ученицима примењују. Такође, пратио је спровођење пројектних 

активности када је реч о пројекту «Обогаћен једносменски рад у школама». Школа се ове године 

укључила у пројекат „Унапређени равноправни приступ и завршавање предуниверзитетског 

образовања за децу којој је потребна додатна образовна подршка – Учимо сви заједно”. Једанаест 

наставника на нивоу школе који су изабрани да буду укључени у пројекат, похађаће обуке у оквиру 

три модула и спроводиће активности предвиђене пројектом током целе следеће школске године. 
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Вођена је евиденција о раду Тима у виду записника. 

Изводи из записника дати у прилогу: Zapisnik sa 1 sastanka Tim za obezbedjivanje kvaliteta i 

razvoj ustanove.docx; Zapisnik sa 2 sastanka Tim za obezbedjivanje kvaliteta i razvoj ustanove.docx. 

Zapisnik sa 3 sastanka Tim za obezbedjivanje kvaliteta i razvoj ustanove.docx, Zapisnik sa 4 sastanka Tim 

za obezbedjivanje kvaliteta i razvoj ustanove.docx 

Извештај саставила: Тијана Симоновић 

 

21. ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ РАДА ШКОЛЕ  
 

У оквиру овог тима пратили смо реализацију свих шест области: 

 

ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

ЕТОС 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

 

1. ПРОГРАМИРАЊЕ,ПЛАНИРАЊЕ И  ИЗВЕШТАВАЊЕ 

Годишњи програм рада школе у школској 2021/2022. је усклађен са новинама које прате образовање 

и усклађен је са Школским развојним планом.Сви анекси су увезани и пратили су један други. 

Настава је била  пројектна и базирана на исходима у првом,другом,трећем,петом,шестом и седмом 

разреду,а од ове школске године и у четвртом и осмом разреду.У другом  разреду ученици су 

пратили Дигитални свет Ове године смо се базирали и пратили следеће области 

самовредновања:Етос,Образовна подршка,Организација и руковођење,Постигнућа ученика и 

Подршка ученицима. 

Активности које су предвиђене Годишњим програмом рада су реализоване,као и активности 

Школског програма. 

Пројекат ,,Обогаћен једносменски рад у основним школама'' се реализовао по модул плану.Сви 

наставници који су били задужени и учествовали у овом пројекту су доставили извештаје директору 

школе о реализованим активностима у првом и другом полугодишту. 

 Наставници су уносили образовне стандарде које су у оквиру реализације наставног плана и 

остваривали. 

Сви задаци који су предвиђени за ову школску годину што се тиче Тима за 

програмирање,планирање и извештавање су реализовани. 

2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

               Решењем директора школе,  именован је координатор тима за наставу и учење као  и 

чланови тима.  Реализоване су све активности планиране акционим планом у складу са  динамиком. 

Током школске године тим се састајао четири пута. Сви састанци тимова одржани су у матичној 

школи у Врњцима и за сваки је вођен записник. 

Чланови тима су сарађивали, одазивали се на састанцима и може се закључити да је већина 

активности успешно реализована обзиром на епидемиолошку ситуацију у нашој земљи. 

          На конститутивном састанку чланови тима су се упознали са акционим планом рада тима. 

Чланови тима су на састанцима били конструктивни, дискутовали су и сарађивали.  Тим се бавио 

Zapisnik%20sa%201%20sastanka%20Tim%20za%20obezbedjivanje%20kvaliteta%20i%20razvoj%20ustanove.docx
Zapisnik%20sa%201%20sastanka%20Tim%20za%20obezbedjivanje%20kvaliteta%20i%20razvoj%20ustanove.docx
Zapisnik%20sa%202%20sastanka%20Tim%20za%20obezbedjivanje%20kvaliteta%20i%20razvoj%20ustanove.docx
Zapisnik%20sa%203%20sastanka%20Tim%20za%20obezbedjivanje%20kvaliteta%20i%20razvoj%20ustanove.docx
Zapisnik%20sa%204%20sastanka%20Tim%20za%20obezbedjivanje%20kvaliteta%20i%20razvoj%20ustanove.docx
Zapisnik%20sa%204%20sastanka%20Tim%20za%20obezbedjivanje%20kvaliteta%20i%20razvoj%20ustanove.docx
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унапређењем наставног процеса  праћењем реализације иновативних часова,  дискутовано је о 

реализацији угледних /огледних часова,  часови који су  посвећени професионалној орјентацији и 

превенцији насиља као и посећеност истих  од стране колега, стручне службе и директора школе. 

Током школске године одржане су четири тематске недеље, по две по полугодишту које су 

обухавтиле ученике разредне и предметне наставе у оквиру којих су реализоване  разноврсне 

активности, ученици су имали прилике да учествују као предавачи уз присуство свих ученика 

старијих разреда, наставника и стручних сарадника. Општи закључак је да је интересовање осталих 

ученика школе је било значајно. Тим је једногласан да се у наредној школској години уведе образац 

који ће обухватити навођење конкретне теме за одржавање тематских дана. Такође, у првом 

полугодишту реализован је пројекат „Брекиња“ а опширније се налази на школском сајту на следећм 

линку https://padlet.com/mladostvrnjci/w8i6fa3umyh79z48 

           Значајан допринос ове школске године огледао се одржавањем наставе у природном окружењу 

по принципу амбијенталне наставе и то је првенствено реализовано  на часовима српског језика, 

биологије, ликовне културе и еколошке секције. 

              У току другог полугодишта  спроведено је самовредновање за област настава и учење. На 

Наставничком већу одржан дана 24.05.2022. педагог школе презентовала је добијене резултате. 

Тим је упознат са протоколом посматрања и анализе часа  према којем је сачињен образац усклађен 

према стандардима квалитета који је рашчлањен на примере праксе уз изворе доказа који ће бити 

обавазујући од наредне школске године. 

               Као завршна активност за 2021/22 годину направљен је предлог Акционог плана рада Тима 

за школску 2022/23.годину. 

 

3. ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 
Тим за самовредновање постигнућа ученика се у току ове школске године реализујући 

активности из свог акционог плана састао укупно четири пута од почетка школске године.  

На почетку школске године Tим је конституисан у складу са решењима директора о 

задужењу, извршена је подела задужења и договор о раду. Чланови тима су у свом раду имали 

коректну међусобну сарадњу. Редовно је праћен успех ученика кроз формативно и сумативно 

оцењивање, увидом у педагошку евиденцију наставника и електронске дневнике. Вршена је анализа 

успеха и дисциплине ученика на крају класификационих периода. Квартално је вршена дискусија 

додатних мера подршке за ученике за које се исте примењују уз предлоге за даљи рад и напредовање. 

Тим је пратио учешћа и постигнуте резултате ученика на такмичењима свих нивоa, за које ове године 

није било велико интересовање. Пробни завршни испит ове године одржан је 25. и 26.03.2022. 

године. Пробни су радили сви ученици осмог разреда. Први дан рађен је пробни из математике. 

Просечан број бодова је 9,44 (прошле године је просечан број бодова износио 6,5). Други дан 

ученици су радили тестове из српског језика и комбиновани тест. Из српског је просечан број бодова 

11,65 (претходне године био је 6,53); док је из комбинованог теста просечан број бодова 13,5 

(претходне године 9,33). Резултати ове године су приметно бољи у односу на претходну. Завршни 

испит одржан је 27/28. и 29. јуна 2022. године. На завршни испит изашли су сви ученици и исти 

успешно положили. Резултати су слични прошлогодишњим -  из српског језика просечан број бодова 

је 10,31 (прошле године је био 11,37), из математике 10,79 (прошле године је био 9,67), док је 

просечан број бодова за комбиновани тест био 13,34, за бод више од прошле године када је био 12,07. 

Тим је такође пропратио упис ученика у средње школе. Од укупног броја средњу школу уписало је 

33 ученика, 1 ученик није уписао средњу школу. Од наведених уписаних ученика, један ученик је 

уписао средњу школу на основу мишљења здравствене комисије. Средњу приватну школу „Ушће“ у 

Трстенику уписала су 4 ученика. Ученици се углавном уписују у школе у окружењу. Гимназију у 

Врњачкој Бањи уписало је 10 ученика, Угоститељско – туристичку школу у Врњачкој Бањи 6 

https://padlet.com/mladostvrnjci/w8i6fa3umyh79z48
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ученика, школу у Трстенику уписало је 6 ученика, 6 ученика је уписало школе у Краљеву и један 

ученик је уписао школу у Крушевцу. ..\8 razred\izvestaj osmaci upisane sr.skole  21-22.doc 

Као завршну активност за ову школску годину направљен је предлог Акционог плана рада 

Тима за школску 2022/23. годину.  

 

4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 Тим за самовредновање за подручје вредновања Подршка ученицима конституисан је у 

октобру 2021.године.Чланови Тима су упознати са Акционим планом рада,упознати су са радом тима 

и међусобно су подели задужења. 

 Организација рада школе у време епидемије вируса COVID-19 захтевала је укључивање  и рад 

нашег тима на упознавању ученика са правилима понашања и спровођењем превентивних мера у 

време епидемије. 

 Сви актери школског живота упознати су са Правилником о понашању ученика,наставника и 

родитеља,Правилником о материјалној и дисциплинској одговорности ученика и Правилником о 

заштити ученика од дискриминације,насиља,злостављања и занемаривања са циљем одржавања 

стања безбедности и сигурности ученика у школи. 

 Организоване су и реализоване радионице и друге активности за ученике из области 

Професионалне оријентације са циљем постизања што бољих резултата и стицања компентенција за 

даље образовање и правилан избор занимања. 

  Нашу школу су посетили представници средњих школа и представили су ученицима своје 

образовне профиле. 

 Наставници наше школе су припремали ученике за такмичења,анализирали постигнуте 

резултате и исте евидентирали.Успех ученика је похваљен  и награђен.  

 За чланове Ученичког парламента школа је организовала једнодневни излет до Крушевца,где 

су ученици имали прилику да се упознају са знаменитостима града. 

 Радило се на подстицању личног,професионалног и социјалног развоја ученика кроз 

ваннаставне активности,кроз пројекат ''Обогаћен једносменски рад у основним школама'' по 

планираним активностима. 

Тим за подршку ученицима је у току ове школске године остварио сарадњу са Тимом за 

професионалну оријентацију и Тимом за превенцију насиља.У реализацији активности остварена је 

сарадња и са директором школе,стручним сарадницима,одељенским старешинама,предметним 

наставницима,родитељима и ученицима.  

 

5. ЕТОС 

Чланови тима: Јелена Ћилерџић - координатор тима, Владимир Иванчевић, Марина Јовковић, 

Милош Митровић, Тома Томић, Јовица Сташић, Јелена Чеперковић, Анка Сарић, Снежана 

Црноглавац. У току школске 2021/2022. године чланови тима су се састајали 3 пута и радили по 

предвиђеном плану и програму. 

Тим за ЕТОС је конституисан решењем директора и започео са радом у овом саставу првим 

састанком. Задатак тима је да се бави људским и материјалним ресурсима, неговањем добрих  

међуљудских односа у колективу, партиципацијом родитеља у животу и раду школе, сарадњом са 

другим школама и организацијама, а потом и осмишљавању уређења школског објекта са 

двориштем. Битна је промоција и углед школе уређењем сајта и представљањем школе у писаним и 

телевизијским медијима. 

Традиционалнa приредба за првака је и ове године изостала из епидемиолошких разлога. Уместо 

тога организовано је нешто другачије упознавање ученика са учитељима, уз поштовање свих мера 

заштите. Са жељом да им први дан школе остане у лепом сећању потрудиле су се учитељице и 

../8%20razred/izvestaj%20osmaci%20upisane%20sr.skole%20%2021-22.doc
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украсиле ученички простор. Свечани пријем првака организован је 31. августа у матичнох школи, а 1. 

септембра у издвојеном одељењу у Штулцу. Као помоћ родитељима, сваком ученику је уручена и  

поклон честитка од стране локалне самоуправе намењена за куповину школског прибора и опреме. 

  Планиране активности везане за сарадњу са родитељима зависиле су од тренутне 

епидемиолошке ситуације. У циљу промоције и сталног подизања угледа школе на паноима 

постављеним у холу школе истакнут је протокол и пратеће активности за прилагођавање 

новопридошлим ученицима и наставницима. Сви неопходни подаци везани за поштовање 

прописаних мера у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом, налазе се на сајту школе који 

се успешно ажурира и води од стране тима за израду сајта и презентацију школе. На сајту се налазе и 

сва додатна обавештења везана за програм рада школе. 

             Овогодишњи школски часопис уређивала је новинарска секција на челу са наставницом Аном 

Ђуровић. За дан школе одржана је пригодна приредба у холу матичне школе уз присуство ученика и 

наставног особља. Часопис је подељен наставницима и објављен на сајту школе. 

               У току првог полугодишта у школском дворишту матичне школе направљена је еко 

учионица која се користи за часове редовне наставе, слободних и ваннаставних активности, као и 

активности пројекта "Обогаћен једносменски рад у основним школама". Капацитета је 24 места за 

седење. У оквиру еко учионице налазе се и кавези са птицама. Одрађено је и покоцкавање дела око 

бунара. Савремена учионица је обогаћена новим клупама и столицама. Одрађено је око 60 слика 

истакнутих личности из света глуме, науке и књижевности и постављене у учионицама. Отпочело се 

са уређењем централног хола у матичној школи у којем је постављен и нови телевизор са додатним 

звучницима и пратећом опремом; пригодим за одржавање бројних свечаности. Захваљујући донацији 

ЈП „Бањско зеленило и чистоћа“ школо двориште матичне школе је богатије за десет садница 

црвеног храста, као и три саднице белог бора које су засадили ученици првог разреда. Канцеларија 

секретара школе функционално је опремљена новим модерним намештајем. У издвојеном одељењу у 

Штулцу извршени су радови на покоцкавању дворишта што је допринело унапређењу изгледа школе 

и школског дворишта. За наредни период је планирано да се овај простор украси и цвећем. 

Што се тиче неговања међуљудских односа у колективу, организовано је дружење запослених 

пред Новогодишње празнике у ресторану "Композиција" у Врњцима. Такође је, пригодним 

дружењем, у холу матичне школе обележен и 22. март симболично назван као "Дан Младости". 

Организована је и пригодна приредба поводом 6. маја, Дана школе. Излет запослених је реализован 

25. јуна. На излет је кренуло 14 запослених. Колектив наше школе провео је дан у пријатном 

окружењу у викендици у Ратини на самом ушћу Ибра у Мораву. Када је реч о студијском путовању, 

термин реализације био је: 8/9.јулa до 12/13.јула 2022. Предавачи: Игор Дрманац, проф. историје, 

Љубан Стевановић, проф. географије и историје и Милица Манојловић, проф. биологије. План 

путовања: Врњци - Требиње - Херцег Нови - Котор - Врњци уз обилазак знаменитости ових места. 

Свечана додела сведочанстава и диплома ученика осмог разреда одржана је у петак, 1. јула у холу 

наше школе. Према Правилнику о избору „Ученика генерације“ и одлуком Наставничког већа за 

ученика генерације изабран је Вук Миодраговић који је уједно и носилац Вукове дипломе. Као 

ученику генерације додељен му је и поклон сат. Носиоци Вукових диплома као и посебних диплома 

за постигнуте резултате током школовања и на такмичењима су и Миљана Лазаревић и Нина 

Топаловић. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЈA РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ 

РЕСУРСИМА 

Тим за Организацију рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима одржао је 

три састанка тима. Чланови тима: Игор Дрманац – координатор, Јелена Томић, Стојанка Кнежевић, 

Наташа Мандић и Предраг Ђокић 
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Директор је током августа месеца формирао активе, тимове, комисије и већа и да је 

равномерно распоредио запослене за рад. Поделио је запосленима и план и програм актива, тимова 

и већа, како би сви у потпуности били обавештени о временској динамици и планираним 

активностима.  

У првом и другом циклусу настава се организовала непосредно у школи. Било је у неколико 

наврата позитивних ученика па је за та одељења организован комбиновани модел наставе. Што се 

тиче превентивних мера, запослени хигијеничари били су распоређени по данима,  на улазу у 

школу вршила се дезинфекција руку ученицима и запосленима. Школа се два пута дневно чистила 

комплет. Дезинфекциона средства била су обезбеђена у довољним количинама, као и маске, како за 

ученике, тако и за запослене.  

Директор школе је обавио је посету часова наставника у предметној и разредној настави. Са 

посећених часова направио је извештај који је уручен сваком наставнику.   

У овој школској години процес самовредновања спровреден је у одређеним областима. Анкете 

су углавном биле у онлајн и писаној форми. Били су анкетирани првенствено наставници и ученици, 

а потом и родитељи.  

Директор школе сачинио је на почетку план стручног усавршавања унутар и ван установе за 

2021/22. годину, као и извештај о стручном усавршавању.  

Директор је обавестио чланове да је код МПНТР РС аплицирано са пројектима: Завршетак радова на 

спортској хали ОШ "Младост"; заменом подова на приземљу школе; опремањем школе савременим 

наставним средствима; заменом намештаја. Министарство правде је спровело Јавни конкурс за 

доделу средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења (опортунитет). ОШ 

„Младост“ Врњци са Пројектом „Осавремењивање наставног процеса набавком рачунара и ИТ 

опреме појавила се на конкурсу. Наведеним пројектом добила је средства у висини од 568.225,00 

динара. Средства ће бити утрошена за набавку и монтажу рачунара и монитора са пратећом опремом, 

пројектора, пројекционих платана, звучника, носача пројектора и потребних хдм каблова за четири 

учионице на приземљу школе. Наша школа налази се и у Пројекту „Унапређени равноправни 

приступ и завршавање предуниверзитетског образовања за децу којој је потребна додатна образовна 

подршка (Учимо сви заједно)“. Реализација пројекта је у току.  

По питању стручног усавршавања запослених, директор је обавештавао наставнике о 

вебинарима, конференцијама, семинарима и осталим облицима стручног усавршавања. У другом 

периоду у школи је 17.априла 2022.године одржан семинар: „Животне ситуације и стресови – 

стратегије за суочавање и превладавање“. 

 

22. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА  
 

У току године одржано је 7 седница Педагошког колегијума. Записници се налазе код директора у 

електронском облику. Педагошким колегијумом председавао је директор школе Игор Дрманац. 

 

23. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ САРАДНИКА – психолога  

 
Психолог је нову школску и наставну годину започела са радом 01.09.2021. године. Наставна 

година завршена је 24.06.2022.године. Психолог је своје пословe обављала у складу са Правилником 

о програму свих облика рада стручних сарадника са 50% до пуног радног времена. Настава се у овој 

школској години реализовала према основном моделу за све ученике уз повремени одлазак на онлајн 

наставу појединих одељења у којима се појави одређени број оболелих ученика, а према упутствима 

од стране надлежног Министарства и Кризног штаба. Часови су реализовани у трајању од 45 минута. 

И поред регуларног одржавања наставног процеса читава школска година се са доста потешкоћа 
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организовала – оболели ученици, наставници, изолације, реметиле су континуирано извођење и 

праћење наставе. И поред отежаних околности, настава је ипак спроведена успешно до краја и часови 

су реализовани у складу са оперативним плановима. Психолог је током целе године свој рад 

спроводила непосредно у школи. Годишњи план рада психолога остварен је без одступања у 

садржају и диманици рада. Школска година завршена је 31.08.2022. године. 

I  Планирање и програмирање образовно – васпитног рада 

Психолог школе је кроз сарадњу са директором школе радила на изради Годишњег плана рада 

и анекса истог документа, анекса Школског програма и Развојног плана установе, као и осталих 

докумената школе. Од личне документације психолог је израдила годишњи план рада усаглашен са 

Правилником о програму свих облика рада стручних сарадника (бр. 5/2012.), као и план стручног 

усавршавања. На почетку сваког месеца израђивани су и месечни планови рада школског психолога. 

Психолог је помогла и у састављању плана активности за обележавање Дечије недеље. Одлуком 

Школске управе школе Краљево, трећу годину заредом, наша школа учествовала је у пројекту 

„Обогаћен једносменски рад“, те је по налогу директора психолог учествовала у припреми плана и 

програма рада поменутог пројекта за модул „Школа живота“ који и сама реализује. Заједно са 

директором, психолог је учествовала и у осмишљавању онлајн наставног процеса и непосредног рада 

у школи у другачијим околностима, давањем стручног мишљења и сугестија.  

 

II  Праћење и вредновање образовно – васпитног рада 

Праћење и вредновање образовно – васпитног рада установе, од стране психолога, вршило се 

следећим активностима: праћењем одржавања редовних и угледних часова, увидом у педагошку 

документацију наставника; праћењем пружања додатне образовне подршке ученицима којима је 

потребна и применом мера индивидуализације и ИОП-а; затим праћењем остваривања годишњег 

плана рада школе, праћењем остваривања плана стручног тима за инклузивно образовање, тима за 

заштиту ученика од насиља, плана самовредновања, за област образовна постигнућа ученика, као и 

тима за обезбеђивање квалитета и развој установе. Психолог је пратила и постигнућа ученика на 

крају класификационих периода. Акценат приликом праћења постигнућа ученика био је на 

ученицима који имају велики број недовољних оцена и нарочито на онима за које се примењују мере 

подршке. Такође, бавила се и праћењем поштовања правила понашања и праћењем ефеката разговора 

са ученицима са којима је присутан саветодавни и појачан васпитни рад. Редовно се, кроз 

комуникацију са наставницима, пратило планирање и остваривање наставе током трајања непосредне 

и онлајн наставе. Праћење и вредновање образовно – васпитног рада одвијало се кроз праћење и 

анализу пробног и завршног испита за ученике осмог разреда, као и упис жељених средњих школа. 

Такође, психолог је пратила увођење у посао приправника, студената и волонтера који су ангажовани 

за стицање знања и рад у школи.  

 

III  Рад са наставницима  

Током године рад са наставницима је био заступљен кроз: сарадњу са учитељима 1. разреда 

(акценат на упознавању социјалне динамике у одељењу и карактеристика ученика); сарадњу са 

одељењским старешинама на размени информација о ученицима са којима је присутан саветодавни 

рад (нарочито одељењских старешина 5. разреда), пружању помоћи у одржавању часова одељенске 

заједнице и договори око одржавања радионица за ученике; затом кроз сарадњу са осталим 

наставницима везано за одржавање различитих активности за ученике. Сарадња са наставницима 

такође се одвијала и кроз разне тимове (тим за заштиту ученика од насиља, стручни тим за 

инклузивно образовање, тим за самовредновање, тим за обезбеђивање квалитета и развој установе), 

активе, већа и Педагошког колегијума. Психолог је сарађивала са наставницима кроз давање 

предлога за унапређивање наставе, стављајући акценат на проучавање и унапређивање односа 
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ученик – наставник и опште атмосфере на часу и пружање подршке на новонастале услове у којима 

се настава и ове године реализује. Психолог је такође пружала помоћ приправницима и волонтерима 

везано за вођење педагошке документације, упознавање са специфичностима појединих ученика и 

осталих важних питања за праксу. Психолог је саветовала и пружала помоћ наставницима при 

реализацији непосредног и онлајн образовно-васпитног рада са ученицима. Такође, пружала је помоћ 

при решавању проблема у образовно-васпитном раду, у раду на превенцији и заштити ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, са акцентом на дигиталном насиљу током 

одвијања наставе на даљину и интервентно деловала у случајевима непримерног понашања ученика. 

Саветовала је и пружала помоћ наставницима и одељењским старешинама у подстицању оптималног 

развоја ученика на основу утврђених индивидуалних карактеристика и учествовала у утврђивању 

образовних захтева за поједине категорије ученика, као и у упознавању, подстицању и праћењу свих 

компонената развоја личности ученика. Помоћ је пружала и при вођењу педагошке документације. 

Такође, саветовала је и пружала помоћ наставницима приликом сарадње са родитељима.  

 

IV  Рад са ученицима 

Психолог је током године обављала рад са ученицима кроз индивидуални и групни 

саветодавни рад са различитим поводима, затим учешћем на часовима одељењске заједнице, 

одржавањем радионица и активности за ученике. Највећи број саветодавних разговора обављен је на 

тему поштовања правила понашања у школи и обавеза и дужности ученика и то са ученицима који 

врше повреду правила понашања, као и са онима над којима је извршена та повреда. Током 

саветодавног рада психолог је пружала подршку и ученицима који имају емотивне, породичне, 

социјалне проблеме, било да су они акутни или хронични; ученицима који имају тешкоће у 

адаптацији – нарочито досељеним ученицима и првацима; ученицима који имају проблеме у учењу, 

који нередовно похађају наставу и ученицима којима је потребна додатна подршка итд. Психолог је 

такође по потреби и уз договор са одељењским старешином учествовала у часовима одељенске 

заједнице. Различитим активностима и на различите начине проучаван је однос ученика према 

наставницима и обрнуто, уз скретање пажње на поштовање правила понашања. Психолог је током 

године, кроз активности посвећене ученицима учествовала у осмишљавању плана за обележавање 

Дечије недеље. У другом полугодишту, психолог је са ученицима 8. разреда радила на 

професионалној оријентацији – информисањем и саветодавним радом на тему наставка школовања и 

уписа жељене средње школе. Поред тога, извршена је и провера зрелости деце уписане у први разред. 

 

V  Рад са родитељима 

Сарадња психолога са родитељима током године била је коректна. Психолог је обављала 

саветодавни рад са родитељима ученика који имају проблеме у адаптацији (нарочито досељених 

ученика и првака); са родитељима ученика којима је потребна додатна подршка; затим са 

родитељима ученика којима је потребна помоћ у учењу; као и са онима којима је потребан појачан 

васпитни рад. Психолог је такође у сваком тренутку била отворена и за сарадњу са родитељима који 

су желели да разговарају. Кроз упућивање у информације од значаја, циљ саветодавног рада са 

родитељима био је посредно јачање родитељских васпитних компетенција. Током другог 

полугодишта сарадња се остваривала са родитељима будућих првака са циљем давања смерница за 

даље напредовање, али и родитељима осмака везано за професионалну оријентацију и одабир 

средњих школа.  

 

VI  Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом  

и пратиоцем ученика  

Кроз свакодневне разговоре и договоре са директором школе радило се на организацији 

образовно-васпитног рада са циљем истраживања и унапређивања образовно – васпитне праксе и 
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специфичних проблема установе. Сарадња са директором остварена је и кроз израду задужења 

наставника. Сарадња се такође одвијала и кроз рад Наставничког већа, Педагошког колегијума, 

Стручних актива и школских тимова, на изради Годишњег плана рада школе, анекса Годишњег плана 

рада школе, анекса Школског програма, анекса Развојног плана установе и Извештаја о реализацији 

годишњег плана рада школе, других докумената и извештаја, али и у припреми и реализацији 

различитих облика стручног усавршавања и вођењу педагошке документације. Такође, присутна је 

била и сарадња са стручним сарадницима унутар школе – библиотекаром и педагогом. Сарадња са 

односила се на пружање подршке ученицима за савладавање свакодневних ситуација у циљу јачања 

самопоуздања, затим на праћење одржавања акција и радионица за ученике, као и на рад у разним 

тимовима.  

 

VII  Рад у стручним органима и тимовима  

1. Психолог је током године учествовала у раду школских тимова, са акцентом на раду у тиму за 

самовредновање, област образовна постигнућа ученика као координатор, тиму за обезбеђивање 

квалитета и развој установе, такође као координатор, тиму за заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања, стручном тиму за инклузивно образовање, као и осталим тимовима 

према решењу директора. Са члановима тимова је негована коректна сарадња. Ангажовање је 

било и поводом учешћа у раду тима који је директор оформио поводом осмишљавања програма 

за пројекат „Обогаћен једносменски рад“ који се реализовао током школске године. Такође, 

психолог је присуствовала седницама и учествовала у раду појединих актива, Педагошког 

колегијума као и седницама Одељенских и Наставничког већа (припремањем материјала и 

извештавањем по задужењу). Задужењем директора психолог је током маја месеца одређена као 

координатор тима на реализацији пројекта који је отпочео са реализацијом од јуна текуће године. 

Реч је о пројекту „Унапређени равноправни приступ и завршавање предуниверзитетског 

образовања за децу којој је потребна додатна образовна подршка – Учимо сви заједно”, који 

реализују Министарство просвете, науке и технолошког развоја и УНИЦЕФ. Пројекат ће трајати 

две године и подразумева различите активности за изабраних 11 наставника – похађање обука, 

реализација активности посвећене инклузији, хоризонтално учење, усавршавање, менторство, 

размена примара добре праксе и др. 

 

VIII  Сарадња са надлежним уставновама, организацијама, удружењима  

и јединицом локалне самоуправе 
Према потреби је одржавана сарадња и са Јединицом локалне самоуправе и надлежним 

институцијама: Центом за социјални рад (у вези корисника њихових услуга); Домом здравља 

(одржавање предавања, редовних вакцинација и систематских прегледа),  МУП-ом (одржавање 

предавања за ученике и сарадња са спољашњом мрежом заштите), предшколском установом 

(тестирање првака), Националном службом за запошљавање (професионална оријенатација осмака), 

различитим средњим школама (такође везано за професионалну оријентацију), као и Школском 

управом (пројекат „Обогаћен једносменски рад“). Успешна сарадња негована је и са стручним 

сарадницима других основних школа на територији општине Врњачка Бања. 

 

IX  Вођење докуметације, припрема за рад и стручно усавршавање  

Психолог се благовремено и уредно припремала за рад прикупљањем материјала и 

планирањем активности за ученике, затим прикупљањем разних података од претходних година ради 

упоређивања са овогодишњим и израђивањем разних табела итд. Такође, водила је евиденцију 
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разговора са ученицима, родитељима и наставницима; евиденцију о учешћу наших ученика на 

такмичењима, као и Дневник рада својих активности, водећи притом рачуна о поверљивости и 

безбедности чувања података. Током школске године психолог школе је била ангажована и на 

сопственом стручном усавршавању учешћем на различитим облицима стручног усавршавања унутар 

и ван школе. Стручним усавршавањем ван установе остварила је  61 бодо похађањем семинара и 

вебинара – непосредно и онлајн. Стручним усавршавањем у оквиру установе током школске године, 

различитим активностима прикупљен је такође 61 бод (табела активности дата у прилогу). Поред 

стручног усавршавања из области образовања, психолог школе редовно се усавршавала и из области 

психологије и психотерапије, похађањем предавања и активности које се тичу едукације за 

психотерапеута Гешталт студија за едукацију из Београда, али и обука из области Социјалне 

заштите.. 

ПРАЋЕЊЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ПСИХОЛОГА                                                                 

ВАН УСТАНОВЕ ЗА 2021/2022. ГОДИНУ 

 

НАЗИВ АКРЕДИТОВАНОГ 

ПРОГРАМА 

Каталошки 

број 

Ознака 

компетенције/ 

приоритетне 

области 

Број 

бодова 
Доказ 

Са стручњацима на вези – 

безбедно током пандемије 
Стручни скуп - вебинар 1 

Уверење 

21.09.2021. 

Улога школе у превенцији и 

заустављању дигиталног 

насиља 

Стручни скуп - вебинар 1 
Уверење 

16.10.2021. 

Начини заштите младих од 

опасности и злостављања на 

интернету 

Кат.бр.47 30 
Уверење 

09.10.-05.11.2021. 

Авантура ума на школском 

часу 
Стручни скуп - вебинар 1 

Уверење 

18.11.2021. 

Педагошка документација: 

сваска праћења развоја и 

напредовања ученика 

Стручни скуп - вебинар 1 
Уверење 

15.12.2021. 

Са стручњацима на вези 2 – 

безбедно током пандемије 
Стручни скуп - вебинар 1 

Уверење 

16.12.2021. 

Формативно оцењивање: 

методе, технике и 

инструменти 

Стручни скуп - вебинар 1 
Уверење 

02.02.2022. 

Знати своје границе је пола Стручни скуп - вебинар 1 Уверење 
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добре комуникације 29.03.2022. 

Животне сиуације и стресови . 

стратегије за суочавање и 

превладавање 

Кат.бр.260 8 
Уверење 

17.04.2022. 

Наставници као носиоци 

квалитетног образовања за сву 

децу 

Одобрењем министра 16 
Уверење 

13.06.-26.06.2022. 

Према потреби додати још редова 

 

ПРАЋЕЊЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ПСИХОЛОГА                                                                 

У УСТАНОВИ ЗА 2021/2022. ГОДИНУ 

 

Ред 

број 

 

НАЗИВ АКТИВНОСТИ * 

 

Време 

реализације 
Доказ 

Број 

бодова 

1. 

Присуство састанку Подружнице 

стручних сарадника, секција у 

Краљеву  

03.09.2021. уверење 3 

2. 

Реализација радионице у 

продуженом боравку «Јесење 

дрво» 

13.10.2021. 
Извештај, продукти 

рада 
8 

3. 
Реализација активности 

«Превенција дигиталног насиља» 
05.11.2021. Извештај, слике 8 

4. 

Присуство вебинару «Ширење 

културе различитости и људских 

права у школи» 

19.11.2021. Потврда ДПС 2 

5. Промоција уџбеника «Фреска» 25.11.2021. потврда 1 

6. Промоција уџбеника «Клетт» 29.11.2021. потврда 1 

7. 

Присуство састанку Подружнице 

стручних сарадника, секција у 

Краљеву путем Zoom-a 

22.12.2021. уверење 3 

8. 

Реализација радионице у 

продуженом боравку «Све 

новогодишње жеље» 

22.12.2021. 
Извештај, продукти 

рада 
8 
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9. 
Реализација Осмомартовске 

радионице 
04.03.2022. 

Извештај, продукти 

рада, фотографије 
8 

10. 

Управљање пројектним циклусом 

у оквиру Регионалног програма 

локалне демократије на Западном 

Балкану 2 

14.03.2022. уверење 1 

11. 

Присуство састанку Подружнице 

стручних сарадника, секција у 

Краљеву  

16.05.2022. уверење 3 

12. 

Становање уз подршку за младе у  

систему социјалне заштите 

 

29/30.06.2022. уверење 16 

Према потреби додати још редова 

 

Извештај саставила Тијана Симоновић, психолог школе 
 

24. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ САРАДНИКА– педагога 
 

          Послове стручног сарадника, педагога у оквиру педагошко-психолошке службе, у току 

школске 2021/22. године, обављала је дипломирани педагог Милена Миладинов.  

 

            Програмски задаци педагога реализовани су кроз следећа подручја рада:  

1. планирање и програмирање образовно-васпитног рада  

2. праћење и вредновање образовно-васпитног рада,  

3. рад са наставницима,  

4. рад са ученицима,  

5. рад са родитељима/старатељима,  

6.рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем ученика,  

7. рад у стручним органима и тимовима,  

8. сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе  

9. вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање. 

          Посао педагога обухвата рад и активности у вези са наведеним областима. Оне су међусобно 

повезане током практичног рада. 

Према расподели обавеза током школске 2021/2022.године које су обухваћене у Годишњем плану 

рада школе, педагог је учествовала у раду као члан тимова и комисија: 

1. Члан педагошког колегијума 

2. Члан актива за школско и развојно планирање 

3. Члан тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 

4. Члан актива за развој школског програма 

5. Члан тима за инклузивно образовање 

6. Члан комисије за израду распореда часова 

7. Члан комисије за вођење евиденције стручног усавршавања 

8. Члан комисије за преглед педагошке документације 

9. Члан Тима за веб сајт презентацију школе 
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10. Члан тима за изрдау Годишњег плана рада 

11. Уредник Летописа школе 

12. Координатор тима за наставу и учење 

13. Координатор тима  за међупредметне компетенције и развој предузетништва 
14. Модератор ученичког парламентa 

15. Члан комисије за завршни испит  и упис ученика у средњу школу 

 

I Планирање и програмирање образовно – васпитног рада 

            У току првог полугодишта школске 2021/22.године педагог је обављала следеће активности: 

- Учествовање у изради појединих делова Годишњег програма рада школе; 

- Учешће у изради планова и програма рада стручних органа школе; 

- Израда Школског програма  

- Израда годишњег и месечних планова рада педагога; 

- Учешће у планирању и реализацији пријема првака; 

- Учешће у осмишљавају и остваривању школе као пријатног амбијента (панои) за ученике, 

наставнике, родитеље; 

- Учешће у изради Плана и програма рада ученичког парламента. 

- Учешће у изради плана активности за пилот пројекат Обогаћен једносменски рад за модуле: 

предузетништво и екологија 

- Учешће у планирању и организовању појединих облика сарадње са другим институцијама ( 

Канцеларија за младе, Центар за децу и омладину, Удружење родитеља деце ометене у 

развоју“, Народна библиотека др Душан Радић, Основна школа „Бане Миленковић“ Ново 

Село..) 

- Планирање активности у оквиру програма обуке „Унапређивање међупредметних 

компетенција ученика, одговоран однос према здрављу“ 

- Планирање пројектних активности  „Улога школе у првенцији и заустављању дигиталног 

насиља“ 

- Припреми плана активности за Дечију недељу. 

- Израда плана стручног усавршавања педагога. 

 

II  Праћење и вредновање образовно – васпитног рада 

- Праћење и вредновање образовно – васпитног рада установе, од стране педагога,.  

- Педагог школе радила је на прегледу годишњих и оперативних планова наставника предметне 

и разредне наставе и састављала извештаје о потребним корекцијама.Такође, редовно је 

вршено праћење поштовања правила понашања ученика, као и ефекта саветодавног рада са 

ученицима који врше повреду правила понашања. 

- Кроз посете часовима, комуникацију са наставницима и прегледе Дневника рада током 

школске године, педагог школе је пратила и имплементацију Правилника о оцењивању.  

-  Редовно су праћена и постигнућа ученика на крају класификационих периода, као и 

предлагање мера за њихово побољшање.  

- Током школске 2021/22. педагог је координирала  и самим тим и пратила реализацију рада 

тима за наставу и учење; рада тима за међупредметне компетенције и предузетништво  и рад  

Ученичког парламента. О резултатима рада, динамици рада и  сачињени су извештаји. 

- Праћење одржавања Дечије недеље уз учешће  у планираним активностима. 

- Праћење реализације пројектих фаза за модул Екологија и предузетништво. 

- Посебан допринос педагог је дала у обради, интерпретацији резултата и изради извештаја у 

процесу самовредновања рада школе – област Настава и учење. 
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III Рад са наставницима 

              Рад са наставницима  током школске године био је заступљен кроз:  

- Сарадњу са наставницима кроз учешће у раду тимова и стручним органима школе чији је рад 

предвиђен Планом рада за школску 2021/22.годину. 

- Рад са наставницима укључивао је прегледање планова и програма и пружана им је помоћ у 

корекцији истих уколико је постојала потреба за тим, присуствовање часовима свих облика 

рада и давање повратне информације, савета за унапређење наставе.  

- Сарадња са одељењским старешинама огледала се у помоћи приликом вођења одељења, 

решавању дисциплинских и осталих конкретних проблема, вођење документације, одржавање 

предавања ученицима на часовима одељенских заједница. Остварена је квалитетна сарадња са 

одељењским старешинама који су спроводили појачан васпитни рад, као и индивидуални план 

заштите.  

- Наставницима који су радили на замени пружена је адекватна помоћ и дате инструкције за рад 

у настави (писање припрема и планова, вођење документације). 

- Преглед и инструкције за  кориговање пропуста у вођењу педагошке евиденције у 

Дневницима рада  (евиденција у ес Дневницима рада о датуму прегледа,  док су извештаји о 

извршеном прегледу у лекетронском облику доставлодељенским старешнама и у виду 

извештаја достављени директору школе за прво и друго полугодиште). 

- Педагог је сарађивала са учитељима и наставницима кроз учешће у реализацији радионица 

током трајања Дечије недеље и одржавања тематских недеља.. 

- Сарадња са наставницима у реализацији активности које су дефинисане Планом рада 

ученичког парламента током школске године одвијала се периодично. 

- Сарадња са наставницима и одељењским старешинама првог и другог циклуса у реализацији 

пројектих фаза пројекта које је школа реализовала током целе године. 

(Обогаћен једносменски рад – акценат на два модула: екологија и предузетништво). 

- Педагог је пружала саветодавну помоћ наставницима кад год су затражили савет, подршку а 

односи се на понашање ученика на часу, однос између самих ученика.  

- Педагог је током године била замена за одсутне наставнике предметне и разредне наставе 

уколико је за тим било потребе. 

- Реализовање планираних активности са предметним наставницима, билогије и физичког и 

здравственог васпитања у оквиру „Унапређивање међупредметних компетенција ученика, 

одговоран однос према здрављу. 

IV рад са ученицима 

             Рад са ученицима у току шк. 2021/22. године је обухватао следеће активности школског 

педагога:  

- Идентификовање и саветодавни рад са ученицима који имају тешкоће у учењу и понашању. 

Рад са ученицима реализован је  кроз индивидуални саветодавни и групни – радионичарски  

рад.  

- Пружање помоћи и подршке у раду ученичког парламента, која се огледала у припреми 

седница, договору са председником УП, органозовање и реализација активности у складу са 

Годишњим планом рада УП ( Хуманитарна акција, Безбедност на интернету, Светски дан 

књиге и ауторских права, Дан жена..) 

- Организација активности  и радионица за ученике у оквиру пројекта „Обогаћен једносменски 

рад.“ 

- Реализовање часова са предметним наставницима, билогије и физичког и здравственог 

васпитања у оквиру „Унапређивање међупредметних компетенција ученика, одговоран однос 

према здрављу“ 
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- Сарадња са ученицима  током реализације активности „Засади живот буди херој“ 

- У оквиру програма ПО, педагог је у сарадњи са стручним сарадником - библиотекарком 

релизовала радионицу  „Самоспознаја, то сам ја“. Рад  са  ученицима  8  разреда  у  оквиру  

професионалне оријентације-радионице  на  тему  њихових  интересовања, способности, 

особина и очекивања, самопроцена ученика. 

- Реализовање радионице у оквиру пројекта  „Улога школе у првенцији и заустављању 

дигиталног насиља“ 

- Реализовање  активности са ученицима шестог разреда у оквиру програма Унапређење 

међупредметних компетенција ученика „Одговоран однос према здрављу“ 

- Реализација једнодневног излета са члановима ученичког парламента и модул програма 

Предузетништво. 

 V Рад са родитељима 

             Сарадња педагога са родитељима је током године реализована како на иницијативу родитеља 

тако и на иницијативу педагога у сарадњи са  одељењским старешином ученика. 

             Рад са родитељима ученика у овом периоду обухватио је следеће послове школског педагога: 

- Пружање помоћи родитељима чија деца имају тешкоће у развоју, учењу и понашању; 

- Учешће у припреми обавештења која се односе на родитеље/старатеље ученика. 

 

VI Рад са директором, стручним сарадницима 

             Са директором и стручним сарадницама, првенствено са библиотекарком остварена је 

квалитетна и продуктивна сарадња која је резултирала правовременом реализацијом свих 

планираних активности и радионица.  

 

- Учешће у припреми извештаја, саопштења и обавештења за чланове Одељењског и 

Наставничког  већа. 

- Сарадња је остварена кроз припремање различитих докумената, прегледање педагошке 

документације, припремање разних извештаја и сачињавање образаца са циљем унапређења 

рада 

- Сарадња са директором и стручним сарадницима је остварена у оквиру рада стручних актива, 

тимова, већа. 

- Сарадња  у  организацији  рада школе  (замене  одсутних наставника,   организације   

ваннаставних   активности, обавештења за наставнике и ученике, прикупљање података и  

попуњавање табела прослеђених од надлежног Министарства и Школске управе...) 

- Сарадња са стручним сарадником  библиотекаром матичне школе била је успешна и састојала 

се у размени информација и документације важне за летопис школе  као и уорганизовању 

активности са Ученичким парламентом, посете часу посвећеној професионалној орјентацији 

ученика осмих разреда, обележавање Дана матерњег језика са ученицима старијих разреда. 

 

VII Рад у стручним органима и тимовима 

            Педагог је током школске 2021/22. године учествовала у раду  тимова унутар школе и то: 

- Координатор Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништво - руковођење 

састанцима и вођење записника. Координатор Тима за наставу и учење -руковођење 

састанцима и вођење записника. 

- Учешће у рад  осталих  тимова и актива: члан тима за инклузивно образовање, члан 

педагошког колегијума, члан актива за школско и развојно планирање, члан тима за 

обезбеђивање квалитета и развој установе, члан актива за развој школског програма, члан 
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тима за веб сајт презентацију школе, члан тима за израду Годишњег плана рада, члан 

комисије за преглед педагошке документације, члан комсије за вођење стручног 

усавршавања, члан комсије за завршни испит и упис ученика у средњу школу. 

- Присуство на седницама  Наставничког  и  Одељењског  већа,  и  по завршетку  

класификационих  периода  педагог је радила  анализу  успех  и  дисциплине,  која  је 

презентована Наставничком већу као и припремањем материјала и извештавањем по 

задужењу (анализа резултата истраживања, програм обуке Унапређење међупредметних 

компетенција ученика Одговоран однос према здрављу“.. 

- Присуство на свим седницама Ученичког парламента. 

 

VIII Сарадња са надлежним установама, 

организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе 

 

               Сарадњу са стручним институцијама, друштвеном средином и стручно усавршавање педагог 

је реализовао кроз следеће активности:  

- Кроз сарадњу са Врњачким новинама, при чему су објављени већи број чланака о 

реализованим активностима у оквиру рада Ученичког парламента, радионица и активности 

модула: екологија и предузетништво, кроз  штампано и електронско издање.  

- Локалном Телевизијом „Врт“ 

- Сарадња са Канцеларијом за младе Врњачка Бања; 

- Сарадња са Центром за децу и омладину; 

- Народна библиотека др Душан Радић; 

- Основна школа „Бане Миленковић“ Ново Село 

- Сарадње са осталим основним и средњим школама из локалне заједнице 

- Сарадња са Зоо вртом Врњци 

- Сарадња са Народним позориштем града Крушевца 

-  Присуство састанцима Подружнице. 

-  Сарадња са стручним сарадницама из других  школа нарочито је била интезивна током 

трајања наставе на даљину при чему је отворена Вајбер група за стручне сараднике Рашког 

округа. 

IX Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

           Као што је  годишњим и оперативним  планирањем рада предвиђено, педагог се припремала за 

индивидуални и групни рад са ученицима, рад са наставницима, учешће у раду стручних органа и 

тимова као и за сарадњу са надлежним установама  – припремом одговарајућих упитника,  

материјала за индивидуални рад и за радионице, писањем извештаја и анализа.  

- Педагог је водила  документацију о свом раду на дневном нивоу припремала месечне планове 

за рад. 

- О раду са ученицима, раду са наставницима, раду тимова чији је координатор, кроз сарадњу са 

институцијамаконтинуирано је вођена евиденција, написани су  и предати  потребни  

извештаји.  

- Током године педагог школе се и стручно усавршавала у оквиру и ван  установе. Присуством 

на  састанцима Подружнице Педагошког друштва из Краљева, одржавањем радионица и 

похађање на стручним скуповима, трибинама и радионицама у Врњакој Бањи. Похађање 

вебинара. 

- Правилник о сталном стручном усавршавању предвиђено је и стручно усавршавање 

запослених унутар установе. Детаљан извештај о стручном усавршавању педагога школе, 

налази се у Извештају о стручном усавршавању запослених који је достављен у електронском 

облику координатору тима за стручно усавршавање. 



Извештај о раду школе  за школску 2021/2022. годину 
 

 

 

Основна школа „Младост” Врњци  

 
 

 

48 

Извештај саставила Милена Миладинов, педагог школе 

 

25. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ САРАДНИКА– библиотекара 
 

На крају школске 2021/22. године се може констатовати да је План рада школске библиотеке у 

већем броју активности успешно реализован. На самом почетку школске године је извршен пријем 

ученика првог разреда. Одржан је час са њима уз сарадњу са њиховом учитељицом Марином 

Стефановић, упознати су са начином функционисања библиотеке, правилима понашања у њој, рад са 

њима је настављен и током године кроз разне активности у циљу популарисања читања и књиге на 

том узрасту.  

У том периоду је формирана и библиотекарска секција од ученика различитог узраста, петком 

њени чланови помажу при обради приновљених књига, печатирању, класификацији, помажу и при 

задуживању и раздуживању ученика, уређују картотеку уписаних чланова.  

             У току октобра месеца је успостављена сарадња са учитељима у оквиру обележавања Дечије 

недеље под слоганом Дете је дете да га волите и разумете, одржаване су креативне и инерактивне 

радионице и друге активности посвећене разумевању и спровођењу  дечијих права. 

             У улози координатора Тима за професионалну оријентацију, одржала сам и радионице 

предвиђене ПО програмом, новембар је прошао у знаку радионица Самоспознаја – то сам ја, са 

ученицима осмог разреда, као и У свету врлина и вредности у току јуна. Са седмацима се радило на 

тему Компетенције за обављање одређене врсте посла и интервју са екпертом. Циљ радионица је 

освешћивање личних интересовања ученика и склоности при избору будућег занимања.  

           Неколико радионица и угледних часова је одржано у просторији библиотеке. У сарадњи са 

наставницом информатике и ТИО, реализована је радиониц  Новогодишњи вашар (израда 

новогодишњих честитки и украса). Ту су и радионице које се односе на област заштите од насиља, а 

у сарадњи са педагошко-психолошком службом. У том периоду сам учествовала и у припремама за 

обележавање прославе Светог Саве као и са наставницом српског језика на синопсису обележавања 

Јубилеја доделе Нобелове награде Иви Андрићу (60 година). 

           Поред редовних послова предвиђених Планом рада библиотеке, као што су изнајмљивање 

књига, обрада и класификација књижног фонда, непосредни рад са ученицима и сарадња са 

наставницима, 28.-ог фебруара и ове године смо успели да реализујемо радионицу Читајмо наглас, 

која се већ пети пут одвија на иницијативу Друштва библиотекара на територији целе Србије у циљу 

подстицања културе читања. Ученици петог разреда су читали одломке из књижевних дела пред 

публиком ученицима осталих одељења. 

           У току фебруара смо наставница српског језика Ана Ђуровић и ја водиле ученике старијих 

разреда на промоцију филма Лето кад сам научила да летим, приказан у биоскопу у Врњачкој Бањи и 

у посету Градској библиотеци Душан Радић. Март је прошао у знаку обележавања Дана жена у 

сарадњи са драмском и ликовном секцијом, као и учениццима млађих разреда. 

           Што се тиче манифестације Светски дан књиге и ауторских права (23. април), ове године 

нисмо били у прилици да га обележимо због поклапања са Ускршњим распустом, надокнадили смо 

радионицом на тему Народне умотворине током које су ученици другог разреда скупљали, 

анализирали, обнављали и записивали загонетке, пословице, изреке, благослове. Продукти њиховог 

рада су били изложени у библиотеци.  

           Директор школе је и ове године допринео богаћењу књижног фонда, у више наврата је набавио 

средства за куповину актуелних наслова, приватно су библиотеци донирали књиге педагог Милена 

Миладинов, наставница Ана Ђуровић, као и ученик осмог разреда Вук Миодраговић, а и 

представници школског синдиката поклонили одређени број књига нашој библиотеци.  

           Технички проблем простора за смештај нових књига решио је благовремено директор Игор 
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Дрманац обезбеђивањем нових полица за књиге и још једном потврдио доследност у унапређивању и 

побољшању услова рада библиотеке, као и школе у целини. 

Извештај саставила: Дејана Данојлић, библиотекар школe 

26. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 
 

-извештај обухвата период од 01.09.2021. до 31.12.2021.године 

 

1. ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗОВАЊЕ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА 

- Годишњи план рада школе за школску 2021/2022. годину благовремено је написан, стављен на 

дневни ред Наставничког већа и добио позитивно мишљење,  усвојен на седници Школског одбора у 

законском року и достављен је Школској управи Краљево. 

- Запослени су равномерно распоређени у рад тимова, актива и комисија за ову школску годину.  

- Распоред часова благовремено је урађен по свим педагошким нормама упркос томе што имамо 

раднике који раде у више школа па смо према тим радницима и морали ускладити распоред. 

- Распоред часова редовне, додатне, допунске наставе и ваннаставних активности је донет и окачен 

на огласној табли наставника, ученика и родитељa и на веб страници школе.  

- Настава се реализује у складу са календаром образовно-васпитног рада за школску 

2021/2022.годину према наставном плану и програму. Дошло промене календара образовно – 

васпитног рада дошло је у новембру. Годишњи план рада је анексиран.  

- Часови редовне наставе воде се и евидентирају у ЕС дневнику. Часови допунске и додатне наставе 

такође се воде, као и часови слободних наставних активности.   

- Настава се реализује по основном моделу и часови трају по 45 минута.  

2.КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 

- Када је реч о кадровским условима ситуација је следећа. Због епидемиолошке ситуације имали смо 

ситуацију да су у изолацији били следећи запослени: Анђелија Чановић – наставник технике и 

технологије и информатике и рачунарства; Саша Јовичић – наставник музичке културе; Марина 

Стефановић – наставник разредне наставе; Љубан Стевановић – наставник историје и географије; 

Андријана Богојевић – наставник разредне наставе; Данијела Радовановић – наставник разредне 

наставе; Олгица Луковић – наставник француског језика; Сузана Зарковић – наставник физичког и 

здравственог васпитања;  Наташа Мандић -–хигијеничар; Анка Сарић – хигијеничар. У изолацији су 

били Јелена Катић-наставник математике и Марина Јовковић – наставник грађанског васпитања. За 

све запослене организована је стручна замена, тако да није било већих проблема.  

3.ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВАН УВИД И НАДЗОР И ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ ЗА 

УСАВРШАВАЊЕ РАДА НАСТАВНИКА 

- Директор школе је према плану посетио 9 часова у предметној настави. Психолог и педагог школе 

су према свом плану посетили одређени број часова. Директор школе сачинио је и писмени извештај 

са сваког посећеног часа.  

4. УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

- У првом полугодишту није планирано организовање семинара у нашој школи. Наставници су 

похађали многобројне семинаре и вебинаре онлајн. Сва уверења достављена су у електронској форми 

директору школе. Наставници су били у обавези да доставе извештај о стручном усавршавању унутар 

и ван установе координатору за стручно усавршавање до 31.12.2021.године.    

5.ПРОСВЕТНА ИНСПЕКЦИЈА (ОПШТИНА И МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ ) 

- У току првог полугодишта школа је доследно примењивала Закон о основама система образовања и 

васпитања и Закон о основном образовању и васпитању. Није било надзора од Општинске просветне 

инспекције. Надзор за пројекат „Обогаћен једносменски рад у основним школама“ обављен је од 

стране спољног сарадника Мирољуба Сеничића.  
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6.ОДРЖАВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ ШКОЛСКОГ ОБЈЕКТА И ДВОРИШТА  

 У току овог првог периода офарбана је ограда у Штулцу; појачан је видео надзор и уграђене 

су две камере; Пројекат „Повезане школе“ реализован увођењем АМРЕС мреже; Купљена су два 

рукометна гола за потребе спортске хале; За савремену учионицу купено је 30 тапацираних столица и 

15 клупа; У свом учионицама постављени су портрети Доситеја Обрадовића, Вука Стефановића 

Караџића и Светог Саве. У савременој учионици, савременој радионици и библиотеци налазе се 

портрети глумаца, књижевника, уметника и научника, укупно 70 портрета. Поправљена је и 

телефонска централа. Школска библиотека обогаћена је за 61 књигу које је обезбедило Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја 

7. ЕДУКАТИВНА ПРЕДАВАЊА 

У току првог полугодишта није било едукативних предавања.  

8.ПРОЈЕКТИ  

 Наша школа налази се у Пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

"Обогаћен једносменски рад у основним школама". У нашој школи реализују се модул програми: 

Предузетништво, Екологија, Школа живота, Мала дневна музика и Фото радионица. Програм је 

бесплатан и на добровољној бази. Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС расписао 

је јавни позив на коме је наша школа учествовала са неколико пројеката: Опремање учионица 

намештајем и Опремање учионица савременим наставним средствима. Одељењу за локални 

економски развој доставили смо предмере и предрачуне, као и пројекте за: Предмер и предрачун 

Спортска хала „Младост“; Предмер и предрачун грађевинских и грађевинско-занатских радова за 

извођење радова на постављању ПВЦ пода у учионицама ОШ „Младост“ Врњци; Главна свеска за 

извођење радова на замени столарије основне школе „Младост“ Врњци-одељење Штулац; Главна 

свеска за извођење радова на замени столарије основне школе „Младост“ Врњци-стара школа; 

Идејни пројекат адаптације дела простора (отварање помоћног улаза) објекта основног образовања 

школе „Младост“ у Врњцима – главна свеска; Главна свеска за извођење радова на изради ограде око 

школског дворишта основне школе „Младост“ Врњци. 

9. РУКОВОЂЕЊЕ СЕДНИЦАМА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

- Седнице Наставничког већа благовремено су заказиване и одржаване.  

10.САРАДЊА СА ШКОЛСКИМ ОДБОРОМ 

- Директор школе је у току првог полугодишта  имао успешну сарадњу са Школским одбором.  

11.САРАДЊА СА САВЕТОМ РОДИТЕЉА 

- Директор школе је у току првог полугодишта имао успешну сарадњу са члановима Савета 

родитеља.  

12.САРАДЊА СА УЧЕНИЧКИМ ПАРЛАМЕНТОМ 

- Директор школе имао је јако успешну сарадњу са члановима парламента.  

13.САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ  

- Директор школе је имао коректну сарадњу са локалном самоуправом. 

14.ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ 

- Законом о основама система образовања и васпитања предвиђено је да је Министарство просвете и 

науке финансира зараде наставника,стижу уредно у два дела, а локална самоуправа материјалне 

трошкове школе.   

 

-извештај обухвата период од 31.12.2021. до 31.08.2022.године 

 

1. ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗОВАЊЕ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА 

- Настава је реализована у складу са распоредом часова и календаром образовно – васпитног рада. 

Настава је и током другог полугодишта организована редовно за ученике првог и другог циклуса. 
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Оперативни план школе одобраван је од стране Школске управе Краљево. Настава је за поједина 

одељења у којим је било случајева вируса организована онлајн путем. У раду је коришћена 

платформа Google учионице у предметној настави, док је у резредној настави коришћен Viber i 

WhatsApp. Наставници су у раду користили и Google meet видео платформу. Наставнички рад у  

гоогле учионицама пратили су: директор, психолог и педагог школе. Завршни испит обављен је 27,28 

и 29.јуна 2022.год. Ученици су постигли солидне резултате и у првом уписном кругу уписано је свих 

34 ученика.  

- Часови додатне, допунске наставе и слободних активности реализовани су према потреби, а у 

складу са епидемиолошком ситуацијом. Наставници и стручни сарадници пружали су подршку 

ученицима.  

- Екскурзија за ученике првог циклуса је изведена, док за ученике планирана дводневна екскурзија за 

ученике другог циклуса није. Изведен је једнодневни излет на Копаоник за ученике другог циклуса. 

Настава у природи није реализована. Сва путовања изведена су по Стручним упутствима Завода за 

јавно здравље и ресорног министарства.  

 - Након годишњих одмора наставници су имали седницу  23.августа како би се направио договор о 

раду и задужењима. Последња седница Наставничког већа за школску 2021/2022.год. одржана је 30. 

августа 2022.године. 

2.КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 

- Када је реч о кадровским условима, због епидемиолошке ситуације имали смо запослене који су 

били ковид позитивни, али није био у питању велики број. За све запослене организована је стручна 

замена, тако да није било већих проблема.  

3.ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВАН УВИД И НАДЗОР И ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ ЗА 

УСАВРШАВАЊЕ РАДА НАСТАВНИКА 

- Директор школе је према плану током другог периоа посетио 8 часова. Психолог и педагог школе 

су према свом плану посетили одређени број часова. Директор школе сачинио је и писмени извештај 

са сваког посећеног часа.  

4. УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА- У другом периоду у школи 

је 17.априла 2022.године одржан семинар: „Животне ситуације и стресови – стратегије за суочавање 

и превладавање“. Наставници су током године похађали бесплатне семинаре, вебинаре и трибине у 

организацији ЗВКОВ-а, ЗУОВ-а, издавачке куће КЛЛЕТ Наставници су доставили извештај о 

стручном усавршавању унутар и ван установе координатору за стручно усавршавање 

26.08.2022.године.    

5.ПРОСВЕТНА ИНСПЕКЦИЈА (ОПШТИНА И МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ ) 

- У току првог полугодишта школа је доследно примењивала Закон о основама система образовања и 

васпитања и Закон о основном образовању и васпитању. Није било надзора од Општинске просветне 

инспекције. Дана, 10.04.2022.године надзор над радом установе вршила је Републичка просветна 

инспекција, инспектор Велимир Тмушић. Према извештају инспекције од 19.04.2022.године није 

било мера.  

6.ОДРЖАВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ ШКОЛСКОГ ОБЈЕКТА И ДВОРИШТА  

 Школски хол је естетски функционално уређен, постављен је телевизор са звучницима за 

потребе наставног и ваннаставног процеса рада. Школска библиотека обогаћена је за 71 наслов 

17.04.2022. које је обезбедила школа из средстава буџета.  У оквиру пројекта „Повезане школе“ 

постављени су појачивачи и адаптери, како би школа имала интернет и у време нестанка струје. 

Школа је у оквиру „Дигитална школа“ опремљена од МПНТР-а РС са три лап топа и два пројектора. 

Опрема је додељена учитељицама првог, другог и трећег разреда у матичној школи. У учионицама од 

1-4.разреда како у матичној школи тако и у ИО Штулац постављена су пројекциона платна. У ИО 

Штулац замењена је столарија на две учионице и наставничкој канцеларији у периоду августа. 

Такође у једној учионици матичне школе, и  ИО Штулац постављене су беле школске табле. На 
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улазу у матичну школу репариране су дотрајале плочице. У дворишту школе у оквиру уређења Еко 

учионице, одрађена је фасада бунара, жардињере, као и дрвене подлоге за седење, посађене су 

пузавице, руже и постављене жардињере са цвећем. Тај простор је сада коначно завршен. 

7. ЕДУКАТИВНА ПРЕДАВАЊА 

У току другог полугодишта било је едукативних предавања у организацији Дома здравља „Др 

Никола Џамић“. Предавања су била везана на тему хигијена, правилна исхрана... Организовани су и 

систематски прегледи од стране дечијег стоматолога.  

8.ПРОЈЕКТИ  

 Наша школа налази се у Пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

"Обогаћен једносменски рад у основним школама". У нашој школи реализују се модул програми: 

Предузетништво, Екологија, Школа живота, Мала дневна музика и Фото радионица. Програм је 

бесплатан и на добровољној бази. Министарство правде је спровело Јавни конкурс за доделу 

средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења (опортунитет). ОШ „Младост“ 

Врњци са Пројектом „Осавремењивање наставног процеса набавком рачунара и ИТ опреме појавила 

се на конкурсу. Наведеним пројектом добила је средства у висини од 568.225,00 динара. Средства ће 

бити утрошена за набавку и монтажу рачунара и монитора са пратећом опремом, пројектора, 

пројекционих платана, звучника, носача пројектора и потребних хдм каблова за четири учионице на 

приземљу школе. Наша школа налази се и у Пројекту „Унапређени равноправни приступ и 

завршавање предуниверзитетског образовања за децу којој је потребна додатна образовна подршка 

(Учимо сви заједно)“. Реализација пројекта је у току.  

9. РУКОВОЂЕЊЕ СЕДНИЦАМА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

- Седнице Наставничког већа благовремено су заказиване и одржаване.  

10.САРАДЊА СА ШКОЛСКИМ ОДБОРОМ 

- Директор школе је у току другог полугодишта  имао успешну сарадњу са Школским одбором.  

11.САРАДЊА СА САВЕТОМ РОДИТЕЉА 

- Директор школе је у току другог полугодишта имао успешну сарадњу са члановима Савета 

родитеља.  

12.САРАДЊА СА УЧЕНИЧКИМ ПАРЛАМЕНТОМ 
- Директор школе имао је јако успешну сарадњу са члановима парламента.  

 

13.САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ  

- Директор школе је имао коректну сарадњу са локалном самоуправом. 

14.ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ 

- Законом о основама система образовања и васпитања предвиђено је да је Министарство просвете и 

науке финансира зараде наставника,стижу уредно у два дела, а локална самоуправа материјалне 

трошкове школе.   

 

27. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 
У току школске године одржано је 7 седница Школског одбора. Чланови Школског одбора су били 

редовни на седницама и веома одговорни у доношењу одлука. Записници са седница Школског 

одбора налазе се код секретара установе у штампаном и електронском облику.  

Школским одбором председавао Оливер Миљковић 
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            28. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА 

 
У току школске године одржано је 7 седница Савета родитеља. Чланови Савета родитеља су били 

редовни на седницама и веома одговорни у доношењу одлука. Записници са седница Савета 

родитеља налазе се код секретара установе у штампаном и електронском облику.  

Саветом родитеља председавао Предраг Котлајић 

 

         29. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 
 

Ове године ученички парламент je био сачињен од  9 ученика – представника из  одељења 

седмог и осмог разреда. За координатора ученичког парламента одлуком директора школе одређена 

је Милена Миладинов, педагог школе. 

       Чланови ученичког парламента су: 

 

VII -1:  Јована Антић, Милица Степић и Данило Предолац 

VII - 2: Вук Миодраговић, Софија Котлајић, Вељко Џамић 

VIII-1 : Елена Стојановић, Николина Петровић и Урош Бошковић 

 

        Ученички парламент радио је вредно и успешно и у школској 2021/2022. години. Уз поштовање 

Годишњег плана рада било је и више активности УП које су инициране актуелним дешавањима у 

Школи и локалној заједници. Овом приликом мора се нагласити да УП без сарадње одељенских 

старешина и ученика не би могао да реализује своје идеје и зато чланови и координатори УП 

захваљују свим ученицима и ОС на сарадњи и подршци, као и свим наставницима јер успешан УП 

резултат је, пре свега, тимског рада свих нас. 

        На почетку септембра  координатор парламента  сарађивала је са одељенским старешинама 

седмог и осмих разреда како би на првом часу одељенске заједнице одабрали  ученике који били 

били чланови парламента за ову школску годину.       Координаторка је на првој седници УП 

упознала ученике са органима управљања у Школи (Школски одбор, Наставничко веће, Савет 

родитеља) и са улогом и значајем УП у раду Школе. Упознавање ученика са Пословником о раду 

Ученичког парламента, Годишњим планом рада ученичког парламента (који је саставни део 

Годишњег плана рада школе), кодексом понашања. На првој седници изабрани су председник, 

заменик и записничар. 

Ученици су гласањем за председника изабрали ученика осмог разреда Миодраговић Вука; за  

подпредседника парламента изабрана је ученица Софија Котлајић и записничар Вељко Џамић. 

         Постигнут је договор о раду Парламента (аргументована дискусија, поштовање туђег 

мишљења и става, култура дијалога, толеранција, преузимање права и одговорности,постојање 

посебног места – огласне табле УП, редовно праћење садржаја на огласној табли) који подразумева 

поштовање одређених правила рада на седницама Парламента. Свако ко жели реч сопштиће то 

дизањем руке. 

        У току школске 2021/2022. године одржано је укупно 9. седница парламента наше школе. 

 

Неке од активности које је ученички парламент реализовао 

 

            Поводом Дечије недеље наша школа је учествовала у многобројним активностима и програму 

под слоганом „Дете је дете да га волите и разумете.“ Чланови парламента изгласали су  да реализују 

радионице у одељењима нижих разреда на тему дечијих права. Тим поводом чланови парламента 

одржали су радионичарски рад код ученика од првог до четвртог разреда матичне школе 07.10.2021. 

године и код ученика у  Издвојеном одељењу Штулац. Хуманитарни рад је значајна делатност у 
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којој се рад парламента наше школе посебно истиче. Као и целе прошле школске године, тако и ове, 

УП подржао је хуманитарну акцију под слоганом „Играчка на дар“ у којој су учествовали су  

ученици  матичне школе “Младост“  као и ученици  издвојеног одељења из Штулца. Представници 

Ученичког парламента Основне школе из Врњаца са учитељицом Марином Стефановић, 26. 

новембра посетили су „Удружење родитеља деце ометене у развоју“. Тим поводом  корисницима су 

чланови парламента предали пакете са играчкама, књигама и школским прибором.  Без обзира да ли 

су деца или одрасли,  сви корисници Удружења су се обрадовали поклонима који су им уручени. 

Корисници су припремили поклоне за своје госте, подметаче које су израдили на креативним 

радионицама. Ученица осмог разреда, Николина Петровић  дала  је  изјаву за Врњачку телевизију, 

док се цео прилог налази на  следећем линку https://www.youtube.com/watch?v=zi3nkRLrW_w. Док се 

чланак објављен у Врњачким новинама налази на следећем линку 

https://vrnjackenovine.net/vrnjacke/2021/11/ucenicki-parlament-skole-mladost-2/ 

           Светски дан здраве хране обележен је кроз еколошку секцију, са ученицима шестог разреда. 

Од прикупљеног материјали  ученици су одрадили пано и приказали здраву и нездраву храну као и 

корисне савете за свакодневну исхрану. Пано је постављен у холу школе. 

           Светски дан телевизије  обележава се  21.новембра. Тим пововом три чланице Ученичког  

парламента: Софија Котлајић – ученица осмог разреда, Милица Степић и Јована Антић – ученице 

седмог разреда са коордонаторком УП и наставницом  биологије Јеленом  Ћилерџић посетиле су  

Радио телевизију Врт, са циљем упознавања са новинарском професијом и осталим занимањима у 

медијима. Провели су један школски час у овој медијској кући где су усвојили основна знања и 

информације о овом послу. Имали су прилику да заменицу главног уредника Кристину Кнежевић, 

питају  о свему што их интересује о функционисању и процесу стварања прилога. Овом приликом, 

ученице су дале изјаву о утисцима које је на њих оставила ова посета. Прилог је емитован истог дана 

на ТВ Врт-у. https://www.youtube.com/watch?v=6EP5wiMEKL4, док је чланак објављен на порталу 

Врњачких новина https://vrnjackenovine.net/vrnjacke/2021/11/ucenicki-parlament-skole-mladost/ 

           На редовној седници, 4. по реду гост је био директор школе Игор Дрманац. Ученици су 
припремили питања на која је директор школе одговорио са реалним прогнозама за њихову 

реализацију. Такође, директор је похвалио досадашњи  рад и активности које Уп реализује на нивоу 

школе.  

              Последња активност коју је парламент реализовао у првом полугодишу је Новогодишња 

активност под називом „Првацима на дар.“ Ученике првог разреда матичне школе посетили су 

чланови Ученичког  парламента  и даривали их слаткишима, сланишима и соковима. Деца су им 

заузврат отпевала новогодишње песмице и поклонили су им честитке које су им припремили овим 

поводом. Чланак о посети објављен је на сајту школе као и у Врњачким новинама 

https://vrnjackenovine.net/vrnjacke/2021/12/prvacima-na-dar/  

               У току другог полугодишта дефинисана  је сарадња са  Парламентом ОШ „Бане 

Миленковић“ из Новог Села. Радни састанак је одржан 14.03.2022. године у просторијама ОШ 

„Младост.“ Присуствовали су сви чланови оба парламента уз присуство координаторки: наставнице 

Милкице Гмијовић и Милене Миладинов. Након обиласка школе одржан је радни део где су чланови 

имали прилике да предложе активности које ће два парламента реализовати на нивоу својих школа. 

Похвално је истаћи да је састанак био конструктиван, врло лако је постигнут договор о 

активностима. Једногласно је усвојен предлог о хуманитарној акцији „Засади живот, буди херој“ који 

ће бити реализован до краја текућег месеца. Прилог са састанка емитован је на РТВ Врт  15.03.2022. 

године који се налази на следећем линку https://www.youtube.com/watch?v=Z0WSoi3jv3Q.  

                8. априла три члана УП Данило Предолац, Елена Стојановић и Вук Миодраговић са 

координаторком парламента Миленом Миладинов посетили ОШ „Бане Миленковић“ и том приликом 

им однели оловке са семеном биљке. Дочекали су нас три представника УП са наставницом 

Милкицом Гмијовић који су нам показали просторије и двориште школе. Овај сусрет  као и 

https://www.youtube.com/watch?v=zi3nkRLrW_w
https://vrnjackenovine.net/vrnjacke/2021/11/ucenicki-parlament-skole-mladost-2/
https://www.youtube.com/watch?v=6EP5wiMEKL4
https://vrnjackenovine.net/vrnjacke/2021/11/ucenicki-parlament-skole-mladost/
https://vrnjackenovine.net/vrnjacke/2021/12/prvacima-na-dar/
https://www.youtube.com/watch?v=Z0WSoi3jv3Q
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информације о хуманитарној акцији оба парламента објављен је у Врњачким новинама а чланак се 

налази на следећем линку https://vrnjackenovine.net/vrnjacke/2022/04/humanitarna-akcija-zasadi-zivot-

budi-heroj/ 

               Почетком јуна организовано је  заједничко фотографисање чланова  и модератора 

парламента у оквиру  Фото секције коју реализује наставник француског језика Оливер Миљковић. 

Потом су у  школској библиотеци  сви чланови учествовали у изради паноа  који је истакнут у 

школском холу. 

               У другом полугодишту, изгласан је предлог за једнодневни излет до Крушевца. Чланови 

парламента, координатор Милена Миладинов и библиотекарка Дејана Данојлић дана 17.јуна 2022. 

посетили су град кнеза Лазара, цркву Лазарицу, Народни музеј  а  након тога смо обишли центар 

града. На овакав начин, награђени су ученици парламента за свој рад и ангажовање.   

                На последњој седници ученици су сумирали активности које су се реализовале током 

школске године. Истакли су да им је посебно драга хуманитарна акција „Засади живот буди херој“  и 

дат је предлог да се и у наредној школској години  настави са традицојом организовања и 

реализовања акција  под руководством УП. Чланови су једногласно истакли да се у наредној 

школској години  успостави сарадња са  неком другом основном школом на територији  наше или 

суседне општине,  како би заједно реализовали акктивности. Чланови УП оценили су на крају године 

као веома успешну сарадњу са руководством Школе, а нарочито су истакли сарадњу са педагогом 

која је уједно и модератор парламента као и сарадњу са стручном сарадницом -  библиотекарком 

Дејаном Данојлић, са учитељицама из матичне школе и наставницима, као и са директором који  је 

био увек спреман да прими и саслуша ученике и подржи идеје које су они предлагали, како би 

планиране активности УП биле реализоване. Ученици су били презадовољни организованим излетом 

пред крај школске године и дат је предлог да се овакав излет уврсти у план и програм  УП за наредну 

школску годину. 

              Општи утисак рада парламента  за ову школску годину је следећи: чланови су лепо  

сарађивали, били су активни са предлозима, сугестијама у раду и сарадљиви. Одржане су све редовне 

седнице према плану, с тим да се парламент састајао према потреби. Због лакше и брже 

комуникације коришћена је вибер група која је намењена за чланове парламанта, где су чланови од 

модератора добијали обавештење и давали предлоге кроз неформалну комуникацију а потом се 

конкретизовало на редовним седницама.  

 

Извештај саставила Милена Миладинов, модератор ученичког парламента  

 

30. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

 
 Рад у продуженом боравку је облик васпитно-образовног рада који се одвија после наставе и 

има своје педагошке, васпитне, образовне и социјалне вредности. Продужени боравак представља 

продужетак наставе, прати и допуњава образовно васпитни рад у редовној настави. У нашој школи 

продужени боравак се организује за ученике од првог до четвртог разреда. У овој школској години 

продужени боравак похађало је 48 ученика, који су уписани на основу спроведене анкете. Продужени 

боравак функционише по унапред усвојеном Плану и програму и са унапред формулисаним 

правилима понашања. На почетку школске године ученици и њихови родитељи се упознају са 

начином рада продуженог боравка.  

Свакодневно  су рађени домаћи задаци. По потреби одређени садржаји су појашњени. Завршени 

задаци су прегледани, а уочене грешке исправљене кроз појединачни рад са учеником. После израде 

домаћих задатака, сходно времену, ученици су имали могућност да добију материјал који прати 

градиво.  

https://vrnjackenovine.net/vrnjacke/2022/04/humanitarna-akcija-zasadi-zivot-budi-heroj/
https://vrnjackenovine.net/vrnjacke/2022/04/humanitarna-akcija-zasadi-zivot-budi-heroj/
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Слободне активности су унапед планиране. Ученици су имали могућност да стекну нова знања и 

вештине кроз различите активности ( говор и изражавање, ликовне активности, музичке активности, 

драмске активности, спортско-рекреативне активности ). 

Слободно време ученика реализовано је у школском дворишту или учионици. Време на свежем 

ваздуху коришћено је за различите игре лоптом ( фудбал, између две ватре, кошарка...), штафетне 

игре, прескакање вијаче и друге. Слободно време проведено у учионици коришћено је за друштвене 

игре ( Шах, Не љути се човече, Монопол, Занимљива географија...), читање дечјих књига и часописа, 

слушање музике, гледање цртаних филмова.  

Ученици који похађају продужени боравак ове године учествовали су у разним радионицама и то: 

Отворено о дечјим правима; Добра играчка; Јесење дрво; Конфликти; Све новогодишње жеље; 

Израда новогодишњих честитки; Осмомартовска радионица; Кад порастем бићу, као и у тематским 

недељама Јесен и У сусрет Васкрсу. 

 

Извештај саставила: Андријана Богојевић, проф.разредне наставе 

 

31. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД 

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 
                               

Настава ове школске године одвијала се непосредним боравком у школи уз поштовање 

епидемиолошких мера и упутстава Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

омбиновано. 

  Реализовале су се следеће превентивне активности: на часовима одељенске заједнице, редовне 

наставе, разредне старешине и наставници велику пажњу  посвећују  темама превентиве и 

заштите од Корона вируса, али и упознавање ученика са  Правилником  о понашању ученика у 

школи, Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање. Правилником су дефинисани облици насиља и злостављања, превентивне мере, 

права, обавезе и одговорности свих у установи, програм заштите ученика од насиља и 

злостављања, интервентне активности, редослед поступања и евидентирања. У овој школској 

години тим се углавном састајао ради остваривања активности из акционог плана и само једном 

ванредно ради разматрања проблема. Није било интервентних мера. Проблеми који су се у 

понашању и дисциплини ученика јављали су се решавали уз поштовање протокола.  

На нивоу тима, као и на нивоу школе присутна је коректна сарадња свих запослених 

међусобом. 

Извештај саставила: Весна Станчић 

 

32. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИОП 
 

Настава се током школске 2021/22. године реализовала непосредним похађањем наставе уз 

поштовање свих препоручених епидемиолошких мера. Часови су трајали по 45 минута. У овој 

школској години у школи није било ученика који раде по ИОП-у, али је било ученика за које су се 

реализовале мере индивидуализације из појединих предмета.  
Тим за инклузивно образовање у току ове школске године је реализовао активности планиране 

Акционим планом. Стручни тим за инклузивно образовање се састао укупно три пута од почетка 

школске године и у складу са потребама ученика и установе и успешно спровео планиране 
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активности. Чланови тима су у свом раду имали коректну међусобну сарадњу, као и сарадњу са 

предметним наставницима.  

На одељењским већима редовно се пратило постигнуће ученика за које се примењују додатне 

образовне мере подршке у смислу индивидуализације, прилагођавања услова, метода, облика рада и 

осталог, а у складу са индивидуалним потребама, способностима и могућностима ученика.  У 

разредној настави два ученика другог разреда наставу су похађали користећи мере 

индивидуализације из српског језика и математике. У предметној настави: један ученик петог, два 

ученика шестог разреда и два ученика седмог разреда су наставу пратили користећи мере 

ндивидуализације из српског језика и математике. Сви су ученици са позитивним оценама завршили 

разреде које похађају. У наредном периоду наставити са праћењем и евалуацијом примењених мера 

подршке. 

Школа се у овој школској години, од маја месеца укључила у пројекат „Унапређени 

равноправни приступ и завршавање предуниверзитетског образовања за децу којој је потребна 

додатна образовна подршка – Учимо сви заједно”, који реализују Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја и УНИЦЕФ, уз подршку Европске уније. Обука је део свеобухватног програма 

јачања капацитета запослених у образовању који се реализује кроз различите активности, пратећи 

савремени концепт јачања капацитета. Сама обука састоји се из три тренинг модула, од којих се први 

реализује путем интернета, а други и трећи модул комбиновано (путем интернета и уживо) и трајаће 

и током читаве наредне године. Наиме школа је прихватила позив за укључивање у поменути 

пројекат и директор је именовао психолога школе као координатора пројекта, која је учествовала у 

онлајн Инфо сесији 27.05.2022. године. Наша школа има право на 11 учесника обука. Изабрани су 

следећи наставници: Игор Дрманац, директор школе; Тијана Симоновић, психолог школе; Андријана 

Богојевић, учитељ; Јелена Чеперковић, учитељ, Данијела Радовановић, учитељ; Јелена Катић, 

наст.математике; Јелена Вучетић, наст.српског језика; Јелена Матић, наст.енглеског језика, Јелена 

Ћилерџић, наст.биологије, Весна Радић, наст.физике и Сузана Зарковић, наст.физичког. Сви 

наставници треба лично да се региструју на порталу ЗУОВ-а како би похађали онлајн двнонедељну 

обуку. Такође, нашој школи ће бити додељен ментор за време трајања пројекта – наредних годину и 

по дана. Такође, школа ће бити у обавези да пошаље годишњи план рада тима, годишеи план рада 

школе на коментар и израдити нови за наредну школску годину у складу са њиховим сугестијама 

везано за област инклузије. 

Као завршна активност тима за ову школску годину, израђен је и предлог Акционог плана 

рада тима за школску 2022/23. годину, али ће исти бити прилагођен коментарима које ћемо као 

повратну информацију добити од ментора.  

Извештај саставила: Данијела Радовановић 

 

33. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРАЋЕЊЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 
 

 У току школске 2021/2022 год. Тим за праћење остваривања плана стручног усавршавања 

одржао је четири састанка на којима су обрађиване следеће активности:  
 Ажуриран је план рада Тима  

 Извршена је подела задужења члановима Тима 

 Чланови Тима су се подсетили важних ставки из Правилника о сталном стручном усавршавању и 

стицању знања наставника, васпитача и стручних сарадника, о изменама у овом документу, као и 

Интерног акта школе о стручном усавршавању у установи 

 Прикупљени су лични планови стручног усавршавања за 2022/2023 и извештаји о стручном 
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усавршавању за школску 2021/2022 год.  

 Праћење остварености личног плана стручног усавршавања наставника и стручних сарадника вршено 

је два пута у току школске године 

 Директор школе и чланови Тима су обавештавали наставнике и стручне сараднике о семинарима, 

обукама, трибинама и вебинарима који су се одржавали онлине: 

- Академмија Филиповић – апликација Самовредновање рада установе 

- стручни скуп: Педагошка документација – свеска праћења развоја и напредовања ученика 

- Са стручњацима на вези 2 

- Медијска писменост 

- акредитован конференција која носи 4 бода – „Дигитално образовање“ 

- онлајн-трибина „Државна матура – испит и за родитеље?“  

- попуњавање упитника „Етика и интегритет“ 

- вебинар "Наставни материјали у инклузивном образовању" 

 

 У школи је органозован акредитовани семинар за наставнике који носи 8 бодова – „Животне 

ситуације и стресови – стратегије за суочавање и превладавање“ 

 Директор школе, Игор Дрманац, одржао је предавање на наставничком већу: 

- Правилник о програму наставе и учења, оквир: СНА 

- Анализа самовредновања, област: настава и учење 

 Директор школе, стручни сарадници и чланови Тима посећивали су угледне часове, часове посвећене 

професионалној оријентацији и протоколу о заштити ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања, као и тематске недеље: Романтизам, Истакнути научници, Међународни дан жена, 60 

година од доделе Нобелове награде Иви Андрићу.  

Табела остварених бодова у установи и ван установе у школској 2021/2022.год. 

Ред 

број 

 

Име и презиме 

наставника 

 

Број 

бодова у 

установи 

Број 

бодова 

ван 

установе 

Напомена 

1.  Андријана Богојевић  146 60,5  

2.  Јелена Чеперковић 85 9  

3.  Милијана Маричић  85 9  

4.  Дејан Аџић 116 10  

5.  Весна Станчић 102 13  

6.  Данијела Радовановић 154 44  

7.  Марина Стефановић 89 35  

8.  Јелена Вучетић 11 16 Повратак са 

боловања 

9.  Ана Ђуровић 29 24 Престао радни однос 

10.  Јелена Матић 56 37  

11.  Иван Миодраговић 8 0 Престао радни однос 

12.  Олгица Луковић 51 100  

13.  Марина Јовковић 20 15  

14.  Оливер Миљковић 74 110  
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15.  Љубан Стевановић 15 19  

16.  Јовица Сташић 16 8  

17.  Јелена Ћилерџић 81 43  

18.  Војкан Добричић 40 30  

19.  Весна Радић 28 31  

20.  Јелена Катић 48 32  

21.  Саша Јовичић 38 12  

22.  Тома Томић 11 9  

23.  Владимир Иванчевић 11 9  

24.  Анђелија Чановић 64 16  

25.  Бранко Речевић 32 32  

26.  Сузана Зарковић 24 40  

27.  Милош Митровић 10 18  

28.  Тијана Симоновић 62 61  

29.  Милена Миладинов 49 55  

30.  Дејана Данојлић 39 21  

31.  Игор Дрманац - директор 89 192  
   

Извештај саставио: Оливер Миљковић 

 

34.ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРЈЕНТАЦИЈУ 
 

На крају ове школске године можемо да констатујемо да је већина плаиираних активности 

Тима за ПО реализована, изостављена  је Посета предузећу и испробавање праксе због згуснутог 

распореда  око завршног испита за ученике осмог разреда. Тим, у чијем саставу су Предраг Ђокић, 

Игор Дрманац, Данијела Радовановић и Дејана Данојлић је редовно одржавао састанке, на последњем 

састанку који је одржан 15. 06. 22.-те године, је усвојен Извештај о раду Тима у току ове школске 

године.  

            У току новембра и јуна су изведене радионице Самоспознаја- то сам ја и У свету врлина и 

вредности уз асистенцију педагога школе Милене Миладинов и разредних старешина Саше Јовичића 

и Јелене Вучетић. Радионице су допринеле  откривању и развијању личних интересовања , 

склоности, способности, талената код ученика осмог разреда. У току извођења радионица ученици су 

активно учествовали, показали су висок степен ангажованости и мотивисаности, како у групном 

раду, тако и у делу јавног наступа и презентовања резултата рада. Фотографије са радионица су 

изложене су на посебном паноу у холу школе, чиме је још један од планираних циљева успешно 

реализован, а то је уређење Паноа професионалне оријентације. Продукти радионица су изложени у 

простору библиотеке. 

               Са Графиконом интересовања и Компетенцијама за одређена занимања ученике је упознала 

координатор Тима, Дејана Данојлић. Реализована је и одлука да се радионицама Компетенције и 

интервју са експертом упознају и ученици седмог разреда, тако да су и они активни учесници ПО 

програма.  

               Планом рада Тима предвиђено је и организовање активности израде презентације у power 

pointu на тему различитих врста занимања. Ученици су радили у пару или самостално, размењивали 

су искуства и идеје, представљали различите врсте занимања. Као и претходиних година свесрдну 

помоћ и подршку им је пружила наставница информатике и рачунарства Анђелија Чановић. Посебну 

заинтересованост су том приликом  ученици показали за занимања у области информационих  

технологија, програмирања, маркетинга, дизајнирања и слично.           
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               Теме везане за професионално оријентисање су имплементиране у часове редовне наставе, 

што су предметни наставници успешно реализовали, о чему постоји евиденција у Дневницима рада. 

Посебно треба истаћи предузимљивост и креативност учитељица, које током представљања 

различитих врста занимања развијају сарадњу са родитељима  ученика, активно их укључују у ПО 

радионице. 

               Професионалном оријентацијом за избор средње школе као и претходних година бавила се 

психолог школе Тијана Симоновић, а у испитивању интересовања  и саветодавном  раду са 

ученицима осмог разреда се ангажовала и педагог Милена Миладинов. 

               Што се тиче задатка Интервју са експертом, искористили смо посету историјско културним 

знаменитостима града Крушевца (у организацији модератора Ђачког парламента, Милене 

Миладинов), да ученици више сазнају о задужењима музејског кустоса. Наиме, половином јуна 

приликом посете Народном музеју,  кустос Наташа Димовска нам је предочила особености овог 

занимања.  Сусрета са вршњацима из суседне школе Бане Миленковић је било у цише наврата, деци 

је годило дружење и размена искустава. 

                Доношење одлуке о избору средње школе олакшава и чињеница да велики број средњих 

школа из окружења посећује нашу школу и презентује услове школовања програме рада. Из Врњачке 

Бање су то Гимназија и Угоститељско-туристичка школа. Из Краљева су долазили представници 

Шумарске и Машинске средње школе, из Трстеника Техничка школа, а из Рековца Пољопривредно-

ветеринарска школа. 

              

Извештај саставила: Дејана Данојлић 

 

35.ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОМ ПРОЈЕКТУ ОБОГАЋЕН 

ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА 

 
У оквиру Пројекта „Обогаћен једносменски рад у основним школама“ за школску 

2020/2021.годину планирали и реализовали активности у оквиру следећих модул програма:  

  

1. Модул 1: Предузетништво 

2. Модул 2: Екологија 

3. Модул 3: Мала дневна музика 

4. Модул 4: Школа живота 

5. Модул 5: Фото радионица 

6. Модул 6: Тенис 

 

1. Модул: Предузетништво: 

             На почетку  школске године одржан је састанак чланова Тима ОЈР, на ком је постигнут  

договор о терминима одржавања  модула. Наставници који реализују задужене модуле имали су 

задужење да уз анкету припреме и програм свог модула који је представљен ученицима. Након тога, 

ученици су се изјаснили  за неки од понуђених модула уз сагласност родитеља. Током прве две 

недеље учествовала сам у подели анкета, након чега сам урадила коначан списак пријављених 

ученика и обавештење о распореду одржавања  модула истакла   на  информативној табли  за ученике 

у школском холу. 

            Традиционално у нашој школи генерацију првака првог дана школе дочека и поклон сапун. 

Ученици припреме поклоне који су настали у сапунџијској радионици за ученике првог разреда 

матичне школе и издвојеног одељења у Штулцу. 
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             Иако је акценат самог модула  првенствено на изради сапуна, током првог полугодишта 

реализоване су креативне радионице намењене креативном стварању, изради украсних употребних 

предмета. Ученици су се  током децембра месеца укључили у заједничким радионицама са млађим 

ученицима који похађају Екологију како би израдили Новогодишње украсе, ламионе, Снешка 

Белића, јелку...и на такав креативан и оригиналан начин допринели празничној атмосфери. 

Ученици су наставили самостално да се баве процесом израде сапуна од глицеринске провидне базе, 

као и израдом декоративних свећа.   

          Током трајања тематске недеље посвећене Васкрсу, ученици који похађају модул припремили 

су поклоне за победнике на нивоу сваког одељења првог циклуса који су им уручени финалног дана, 

на Велики четвртак. Обзиром да током школске године нису реализоване  продајне изложбе, 

предузеници су производе поклонили и ученицима четвртог разреда на крају школске године.  

           Нашу школу су 15. маја 2022 године посетили  представници Уније синдиката просветних 

радника Србије. Тим поводом ученици модула предузеништва имали су прилике да покажу 

производе и да демонстрирају поступак израде сапуна док се прилог емисије „Просвета има реч“ 

налази на следећем линку https://unijasprs.org.rs/vesti/prosveta-ima-rec-os-mladost-vrnjci/.Ученице су 

гостима поклонили производе из радионице. 

           Током другог полугодишта ученице су урадиле ппт презентацију  поступка израде 

глицеринског сапуна по корацима. Презентација је постављена  на школском сајту како би 

заинтересовани ученици као и  посетиоци сајта лако могли да израде сапуне у кућним условима. 

           Једнодневни излет који је реализован 17.маја 2022.године са члановима Ученичког парламента 

на релацији Врњци – Крушевац – Врњци  била је прилика да се награде и ученици који су редовно 

похађали  Предузетништво. 

         Општи закључак је да смо успели да реализујемо значајан део планираних активности у оквиру 

модула предузетништва. Ученици су иницирали, предлагали идеје за активности, активно су се 

укључивали у све реализоване акције. Једино је изостало учешће ученика на  јавним наступима и 

манифестацијама, продајним изложбама  и сајмовима како би пласирали производе у локалној 

заједници а и шире.  

 

2. Модул: Екологија 

 

На почетку  школске године одржан је састанак чланова Тима ОЈР, на ком је постигнут  договор о 

терминима одржавања  модула. Наставници који реализују задужене модуле имали су задужење да уз 

анкету припреме и програм свог модула који је представљен ученицима. Након тога, ученици су се 

изјаснили  за неки од понуђених модула уз сагласност родитеља. Током прве две недеље учествовала 

сам у подели анкета, након чега сам урадила коначан списак пријављених ученика и обавештење о 

распореду одржавања  модула истакла   на  информативној табли  за ученике у школском холу. 

           Ове школске године модул је намењен  ученицима  трећег и четвртог разреда.  На првом 

виђењу са ученицима, поред уводне речи о пројекту разговарали смо о темама у оквиру модула, 

договор о раду.. Ученици су имали могућност да предложе теме које би волели да реализујемо.Модул 

се одржавао једном седмично у истом термину изузев када смо активности реализовали у договору са 

ученицима шестог разреда који похађају еколошку секцију.  Водило се рачуна  да  радионице буду 

тематски планиране у складу са месецом  одржавања. Све радионице су едукативно радионичарског 

карактера. Током јесењег периода ученици су израђивали играчке користећи јесење плодове. 

Ученицима је дата могућност да паноима оплемењују  свој простор у коме се подстиче смисао за 

лепо. У тој функцији ученици су урађене паное истакли у еколошком кутку.  Са наставницом 

биологије и ученицима у оквиру еколошке секције реализована је радионица на тему: отпад и 

рециклажа, израда еко украса и предмета реупотребом материјала. Поводом Новогодишњих празника 

ученици су дорадили макету Новогодишње село која је била истакнута у школском холу. Ученици 

https://unijasprs.org.rs/vesti/prosveta-ima-rec-os-mladost-vrnjci/
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су на радионицама урадили календар  значајних еко датума који су периодично обележени израдом 

плаката и тематских паноа ( Дан вода, дан заштите животне средине..). У сарадњи са Зоо вртом у 

Врњцима организована је радионица поводом обележавања Дарвиновог дана. Ученици који похађају 

модул екологија као и ученици еколошке секције присуствовали су поменутој радионици, а своје 

утиске поделили су и на локалној телевизији о чему је сачињен извештај који се налази на сајту 

школе. У другом полугодишту ученици су садили украсно и зачинско биље у  рециклираним 

саксијама и тиме оплеменили школско двориште. На посебном часу организовали смо садњу 

зачинског биља из оловака које су ученици купили у Хуманитарној акцији „Засади живот буди 

херој.“ Члановима Ученичког парламента из Основне школе „Бане Миленковић“ са којима је 

успостављена сарадња током прве радне посете нашој школи ученици су припремили поклон 

букетиће који су урадили на радионици. Одржана је Осмомартовска радионица на којој су ученици 

припремили поклоне за мајке и баке. 

            Теме су реализоване у складу са годишњим планом за модул. Обрађене су следеће теме: 

Отпад и рециклажа, загађивачи у животној средини, дизајнери еко баште, уређење школског 

простора.. Ученици који су долазили показали су заинтересованост и мотивисаност за рад. Томе 

треба додати и чињеницу да су се ученици накнадно пријављивали на основу утисака другова који су 

долазили на радионицама.Током школске године сарађивали смо са Врњачким новинама који су на е 

порталу и у штампаном облику објављивали  активности у оквиру модула као и са РТВ Врт који су 

емитовали прилог са реализоване радионице. Редовно смо објављивали на школском сајту 

фотографије са радионица као и активности које су реализоване. 

 

3. Модул: Мала дневна музика 

 

У периоду првог тромесечја у оквиру модула ,,Мала дневна музика“ са ученицима сам поред 

упознавања утврђивао ниво музичког образовања тј.предзнања. Провера слуха и гласовних 

могућности, утврђивање нивоа склоности и љубави према музици и утврђивање врсте (жанра) према 

којој ученици испољавају посебну склоност и интересовање.  

Ученици су посебно заинтересовани за вокално извођење самостално и у групи,затим свирање на 

појединим инструментима . Школа је у међувремену набавила пианино што нам доста значи у 

реализацији овог модула. Од пријављених 19    редовно долази 12   ученика. У складу са планом и 

сходно епидемиолошкој ситуацији која је тих месеци била присутна активности  су се реализовале 

водећи  рачуна о датим препорукама држање дистанце ,хигијена.....Стога се један број часова 

реализовао кроз слушање и упознавање са музичким делима,и нструментима, различитим жанровима 

(забавна, филмска, џез, етно...). Ученике сам путем видео пројекција упознао са раздобљима у 

историји музике(музика средњег века,барок ,класицизам,романтизам)њиховим представницима и 

музичким примерима. 

Ученици старијих разреда у оквиру модула ,,Мала дневна музика“ су веома активни и 

заинтересовани што се види по учешћу у наступима за прославу Дана школе ,приликом снимања 

емисије о школи :Просвета има реч.Затим учешће ученика у реализацији пројекта дани Иве Андрића. 

Планиране посете музичким манифестацијама нисам реализовао надам се да ћу ове године то 

успети.(деца су упозната о правилима понашања на музичким манифестацијама тј.музичким 

бонтоном). 

 

4. Модул: Школа живота 

 

Активности модула Школа живота намењене су ученицима старијих разреда са циљем развијања 

вештина ученика за сналажење у различитим ситуацијама, ради подстицања што одговорнијег и 

квалитетнијег приступа животу. Ученици су се на занимљив начин, кроз радионичарски приступ и 
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различите активности бавили разним темама. У осмишљавању активности водило се рачуна да се 

садржај програма усмерава и у складу са потребама и исказаним интересовањима ученика, као и 

темпо напредовања ученика и савладавања стечених сазнања и вештина.  

Током првог полугодишта ученици су поред основних циљева, задатака и планираних садржаја у 

оквиру пројекта, на забаван и занимљив начин, радионичарским приступом, упознали са појмом и 

дефиницијом радионице, упознали са врстама, техникама, методама и свим оним што радионицу 

суштински разликује од класичног приступа настави. Усвојена су заједничка правила рада.  

Такође, радило се и на унапређивању интраперсоналних вештина и интерперсоналних релација 

међу полазницима. Осмишљавале су се радионице које су у плану да се реализју по одељењима 

током другог полугодишта по принципу вршњачке едукације. Реализована је и серија креативних 

радионица на тему јесени кроз коју су се правили украси са јесењим мотивима и припремали панои 

за учионицу у продуженом боравку. У оквиру теме осмишљена је и реализована радионица „Јесење 

дрво“ која се ученицима посебно допала, у оквиру које су ученици имали прилику да се једни 

другима представе на другачији и забаван начин, кроз симболе појмова, животиња, предмета и на тај 

начин повежу по принципу сличности интересовања и заједничких особина. Овакав начин 

представљања се показао доста делотворан јер су ученици много отворенији и опуштенији када се 

приказују на начин који не укључује само вербално.  

Полазнице модула Школа живота велико су интересовање показале и за рад са млађим ученицима 

и кроз туторинг програм – пружањем помоћи у учењу и кроз израду домаћих задатака и на тај начин 

су показале да су и саме усвојиле одређена знања и вештине које кроз модул Школа живота стичу. 

Током године, а у складу са препоруком Школске управе, као и потребом ученика, редовно се 

пружала помоћ и подршка у учењу и раду, као и за превладавање актуелних проблема, насталим као 

последица ситуације услед епидемије вируса Корона.  

У децембру бавили смо се реализацијом креативних радионица на тему зиме и израде 

новогодишњих украса. Осмишљена је и реализована едукативно-креативна радионица „Све 

новогодишње жеље“. Ученици су састављали списак за Деда Мраза везано за своје новогодишње 

жеље које су представљали цртежом или текстом. Свкако дете је свој рад презентовало осталима. 

Дечији радови су потом окачени на заједнички пано, односно Деда Мразову врећу са поклонима. 

У другом полугодишту одржане су и креативне радионице поводом Осмог марта – честитке за 

маме и баке, као и Ускршња радионица – украшавање јаја и израда декорације.  

Едукативне радионице са ученицима су се реализовале на тему конфликата, учење начина и 

механизама за превладавање конфликата – асертивна комуникација, активно слушање, „ја – ти“ 

поруке, решавање конфликата на конструктиван начин. Радили смо на повећању мотивације за рад, 

упознавање са техникама успешног учења и превладавању треме кроз јавни наступ. Радионице смо 

радили и на тему  адолесценције и промена које носи тај период.  

Ученици који су долазили били су заинтересовани за садржаје који су им презентовани, али је 

велики изазов је био уклопити њихове обавезе – школске и приватне. Они су међусобом лепо  

сарађивали, а активности које су се спроводиле су им користиле, у смислу веће сигурности у себе и 

више самопоуздања. 

 

5. Модул: Фото радионица 

 

У првој недељи септембра месеца одржан је састанак чланова Тима ОЈР, на ком је постигнут  

договор о терминима одржавања  модула,  извршена је припрема  анкета за ученике и остала текућа 

питања.  Током друге и треће недеље ученицима су подељене анкете, након чега је урађен коначан 

списак пријављених ученика. За овај модул пријављено је шест ученика шестог, седмог и осмог 

разреда. 
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У току ове школске године у оквиру фото радионице реализоване су следеће активности: 

 фотографисани су сви ученици од првог до осмог разреда и њихове фотографије су 
постављене као профилне фотографије у електронском дневнику; 

 фотографијама су испраћене активности тематске недеље стручног већа природних наука, као 
и тематска недеља стручног већа друштвених наука, језика и уметности. Фотографије су 

саставни део презентација ових тематских недеља на платформи Padlet; 

 фотографијама су испраћени јавни часови поводом 60 година од доделе Нобелове награде Иви 
Андрићу и Међународног дана жена. Фотографије су саставни део презентација ових јавних 

часова на платформи Padlet; 

 фотографијама је испраћена акција „Засади дрво“ где су наши прваци засадили саднице белог 
бора;  

 оком фотоапарата, на занимљив начин је забележена новогодишња декорација школског 

простора, школска библиотека, двориште школе.  

 

На почетку реализације модула са ученицима је договорено шта ћемо радити, диманика рада, 

договор о раду и темама. Након теоретског дела, ученици су се упознали са развојем фотоапарата, 

начином настанка фотографије, врстама фотографије... Потом су током године ученици 

фотографисали разне догађаје, простор у школи и друге ученике. Неколико фотографија су обрадили 

у програму за обраду фотографија.  

 

Фотографије су настале дигиталним фотоапаратом који је купљен за потребе фото радионице. 

Ученици су углавном редовно похађали ове часове и сами давали идеје. Часови су се реализовали 

једном недељно у трајању два школска часа, а практичан рад ученика се може видети у електронском 

дневнику и часопису ОШ „Младост“ Врњци.     

 

6. Модул: Тенис 

 

Наша школа је школске 2019/2020. године ушла у пилот пројекат „Обогаћеног  једносменског 

рада“ који је финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. У школској 

2021/22.години ОШ „Младост“  наставила је са реализацијом пројекта са проширеном понудом 

модула активности намењеним ученицима. Поред активности  које су се  реализовале  у протеклој 

години, ове школске године пројектом су обухваћена још два модула: фото радионица и тенис. 

 

Задужењем директора у овој школској години реализујем модул тенис 

 

У првој недељи септембра месеца одржан је састанак чланова Тима ОЈР, на ком је постигнут  

договор о терминима одржавања  модула,  извршена је припрема  анкета за ученике и остала текућа 

питања  која се односе на тренутну епидемиолошку ситуацију.  

Већ друге недеље септембра одржани су часови тениса у договореном термину. 

 

У овом модулу учествују ученици првог и другог разреда и подељени су у две групе. 

Ученици су савладали све техничке вештине и умећа предвиђена планом и програмом а прилагођена 

њиховом узрасту.Ученици сарађују у свим активностима, следе упутства, препознају када је неки 

задатак добро извршен, разумеју ста значи добити а шта изгубити поен. Што се тиче самог усвајања 

вештина ученици су и више од очекиваног постигли. 
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Ученици млађих разреда су редовно ишли у школу тако да су и часови тениса одржавани у 

предвиђеним терминима. Од пријављних 27 ученика 21 је редовно долазило на часове тениса.По 

завршетку школске године у сарадњи са тениским клубом АС из Новог Села ученици су учествовали 

на завршном турниру који је одржан 19.06.2022. на спортским теренима Каровић у Новом Селу на 

коме су се ученици првог разреда такмичили у три дисциплине а ученици другог разреда опробали у 

игри против својих вршњака из школе Попоински борци на мини терену и са рекетима и лоптицама 

прилагођеним њиховом узрасту.Ученици су сарађивали у свим активностима а ученици првог 

разреда би требали и наредне школске године да учествују у модулу тенис у основним школама 

 

36.ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОМ ПРОГРАМУ  

„Улога школе у превенцији и заустављању дигиталног насиља“ 

 
Пројекат ''Улога школе у превенцији и заустављању дигиталног насиља'' реализовао се у школи за 

ученике од 5.до 8.разреда.  

 

ОПИС ПРОЈЕКТА 

Нашим пројектом желимо да прво упознамо наставнике, наставнике разредне наставе  и стручне 

сараднике (неинформатичаре) са појмовима дигиталног насиља,  да препознају облике дигиталног 

насиља и начине за њихово превенирање и  поступке које треба школа да спроведе кадa се насиље 

већ догоди. Упознаће се са алатима за креирање презентација, блогова и мини сајтова у којима ће 

радити са ученицима током реализације пројекта.  

 У школи су се током године релизовали многобројни садржаји, а стручни сарадници и 

директор школе одржали су низ радионица у одељењима од 5. до 8.разреда. Кроз презентације, 

радионичарски рад и коришћењем блогова, сајтова овај програм је успешно реализован. Предлог је и 

да се у наредном периоду ради на едукацији ученика о значају и превенцији дигиталног насиља.  

 

37.ИЗВЕШТАЈ О УЧЕШЋУ НА ТАКМИЧЕЊУ „ЗЕЛЕНА ШКОЛА“ 

ЕКООПШТИНА 

 
 

Амбасада Француске у Србији (Амбасада) и Француски институт у Србији (ИФС) организовали су  

такмичење о одрживим градовима под именом „Екоопштина”. Ово такмичење има за циљ размену и 

ширење добрих пракси у области одрживог развоја и подстиче српске градове и општине да их 

примењују на својим територијама. Поред четири категорије намењене локалним заједницама 

(управљање отпадом, управљање водама, енергетска ефикасност, повезани градови), једна категорија је 

посвец ена наставницима у школама и њиховим ученицима. Категорија „Зелене школе“ овог такмичења 

имало је за циљ да развије еколошку свест међу српским ученицима и наставницима награђивањем и 

подстицањем добрих пракси у области заштите животне средине.  

Такмичење је отворено за све српске школе (више разреде основне школе и средње школе), подељене у 

две категорије : школе у којима се учи француски језик и школе у којима се не учи француски језик.  

Такмичење „Зелене школе“ организовано је уз подршку Института Веолиа и Децатхлон-а.  

2. Услови учешћа су били следећи:  

Да би могле да учествују у такмичењу, групе кандидата морају испунити следец е услове:  

- категорија Школе у којима се учи француски језик :  

• Састоји се од 1 до 3 наставника са групом од највише 30 ученика (виши разреди основне школе или 

средње школе)  

• Ученици морају учити француски у школи као први или други живи језик  
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• Треба припремити и послати POWER POINT презентацију на француском језику од 5 до 10 страница 

која представља вашу иницијативу.  

Ученици наше школе одрадили су презентацију са наставницима француског језика и биологије и 

послали на конкурс. У наредном периоду очекују се резултати.  

 

38.ИЗВЕШТАЈ О ПРОЈЕКТУ  
 

„УНАПРЕЂЕНИ РАВНОПРАВНИ ПРИСТУП И ЗАВРШАВАЊЕ ПРЕДУНИВЕРЗИТЕТСКОГ 

ОБРАЗОВАЊА ЗА ДЕЦУ КОЈОЈ ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ОБРАЗОВНА ПОДРШКА  

(УЧИМО СВИ ЗАЈЕДНО)“ 

 

Пројекат се реализује из средстава Инструмента претприступне помоћи Европске уније (ИПА 

2020), у складу са уговором између Делегације Европске уније, УНИЦЕФ-а и Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја.  

Основни циљ Пројекта „Учимо сви заједно“ је обезбеђивање једнаког приступа и квалитета 

образовања за децу из осетљивих група кроз подршку деци, наставницима и стручним 

сарадницима у школама. Подрша школама и запосленима обезбеђује се кроз различите облике 

стручног усавршавања усмерене на јачање капацитета наставника, стручних сарадника и других 

запослених за реализацију инклузивног образовања. Очекивани исходи су унапређени квалитет 

инклузивне образовне праксе, планирања и пружања подршке деци којој је потребна додатна 

образовна подршка.  

Запослени ће похађати акредитоване обуке ЗУОВ-а, организовати хоризонтално учење у 

оквиру пројектне теме и остварити професионалну размену са колегама из других школа.  

Пројектне активности ће бити реализоване у периоду мај 2022.године – март 2024.године 

За 11 наставника наше школе реализована је акредитована обука ЗУОВ-а. Наредне активности 

наставићемо у следећој школској години.  

 

 


