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1. УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 

 

1.1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА 

 

 

 При изради Извештаја о раду школе, пошло се од следећих елемената:  

 

• Закона о основама система образовања и васпитања;  

• Закона о основном образовању и васпитању; 

• Подзакона у образовању и васпитању, односно следећих правилника: Правилник о 

програму свих облика рада стручних сарадника; Правилник о дозволи за рад 

наставника, васпитача и стручних сарадника; Правилник о вредновању квалитета 

рада установе; Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања 

наставника, васпитача и стручних сарадника; Правилник о календару образовно-

васпитног рада основних школа за школску 2020/21. годину; Правилник о ближим 

условима за утврђивање права на ИОП, његову примену и вредновање; Правилник 

о стандардима квалитета рада установе; 

• Статута Основне школе „Јован Цвијић“ у Змињаку; 

• Годишњег програма рада школе за школску 2020/21.биб. годину; 

• Стручних упутстава за израду Извештаја о раду школе од Министарства просвете 

Р. Србије; 

• Остварених резултата у образовно-васпитном раду у протеклој школској години; 

• Оцена, искустава и закључака стручних, руководећих и надзорних органа школе, 

који су се односили на целокупан рад у протеклој школској години. 

 

1.2. ПОДАЦИ О ШКОЛИ 

 

 

Основна школа у Змињаку је почела са радом у новембру 1841. године као једна од првих 

сто школа основаних у Србији, а међу првим школама основаним на овим просторима. 

Њеном отварању претходи самоиницијатива Јована Исаиловића, учитеља из Узвећа, који 

је молбом упућеном Попечитељству просвештенија – Министарству просвете, изразио 

жељу да буде учитељ у Змињаку. Након препоруке Министарства, Начелство округа 

шабачког је одговорило како је „Обштину змињачку обзнанило ако она при себи учитеља 

за своју дечицу жели, да исто наведеног Исаиловића за учитеља свога прими“. Уследило је 

потписивање „Контракта школског“ – уговора представника Змињака, Петловаче и 

околних села са новим учитељем и првим директором школе – крајем 1841. године.  

 

Посебност ове школе у периоду након оснивања огледала се у њеној интернатској 

организацији. Ученици су суботом после наставе, одлазили кући по преобуку и храну, а 

враћали су се недељом поподне. Интернатски облик рада је задржан преко три деценије, 

док се нису отвориле школе у Слепчевићу, Липолисту и Рибарима. Прве три школске 

зграде зидане су у склопу комплекса цркве Светог Вазнесења Господњег, између села 

Змињак и Петловача, где је и потписан „Контракт школски“, а четврта и касније зидане 

зграде налазиле су се на месту на коме је матична школа и данас. Садашњи објекат 



матичне школе завршен је 1988. године. Поред матичне школе у Змињаку, школу чини и 

издвојена школска јединица у Петловачи. Школа има симетричну структуру, састоји се од 

две школске јединице исте величине. 

 

Школа је регистрована од Привредног суда у Ваљеву, бр. ФИ-51/14  

(5-147-00), од 30.7.2014. године. Регистрована је за ПИБ  под бројем РЕГ- 30688 

(Пореска управа, Министарство финансија) број ПИБ-a: 100085644. 

 
 

1.3. УСЛОВИ ЗА РАД    

 

 

У циљу побољшања услова за рад, у протеклој школској години у школи су oбављени 

следећи радови:  

 

Генерално је ремонтован систем за грејање у матичној школи. 

 

Замењена је целокупна ПВЦ столарија у обе школске јединице. Уграђени прозори 

направљени су од ПВЦ материјала са пет комора. Прозори су застакљени трослојним 

термопан стаклом због звучне изолације у издвојеном одељењу са стране магистралног 

пута. Отварају се око вертикалне осе. 

 

 

Васпитно-образовни рад у 2020/2021. години изводило је 33 наставника и три стручна 

сарадника (педагог, психолог и библиотекар). Сви имају потребну, одговарајућу стручну 

спрему за обављање свог посла. Високу стручну спрему има 22 (73%) наставника и 

стручних сарадника. У разредној настави ради три професора разредне наставе са 

завршеним учитељским факултетом. Шест наставника ради без завршених мастер студија. 

Један наставник има средњу стручну спрему, односно апсолвент је на Математичком 

факултету. Два наставника се усавршавају на докторским студијама. 

 

 

 

Наставник Врста стручне спреме степен 

Ковачевић Снежана Учитељски факултет Ужице, 

Универзитет у Крагујевцу 

VII 

Алексић Тања Педагошка академија „Душан Јерковић“ Шабац VI 

Остојић Мира Учитељски факултет Сомбор, 

Универзитет у Новом Саду 

VII 

Алексић Алекса Педагошка академија „Душан Јерковић“ Шабац VI 

Баштовановић 

Миланка 

Педагошка академија „Душан Јерковић“ Шабац VI 

Исаиловић Илић 

Јелица 

Учитељски факултет Сомбор, 

Универзитет у Новом Саду 

VII 

Ракић Биљана Педагошка академија „Душан Јерковић“ Шабац VI 

Андрић Лепосава Педагошка академија „Душан Јерковић“ Шабац VI 

Мајсторовић Марија Факултет здравстених, правних и пословних студија, 

Универзитет Сингидунум 

VI 



Воротовић Ивана Биолошки факултет, 

Универзитет у Београду 

VII 

Илић Марија Филозофски факултет, 

Универзитет у Новом Саду 

VII 

Костић Дарко Филозофски факултет VII 

Станојчић Синиша Факултет информационих технологија VII 

Мићић Мирјана Филолошки факултет – Енглески језик VII 

Мартиновић Јелена Биолошки факултет, Универзитет у Београду VII 

Обрадовић Милица  Шабачка Гимназија Шабац, 

апсолвент на математичком факултету 

IV 

Милићевић Данка Виша школа ликовних и примењених уметности у 

Београду 

VI 

Вујиновић Ивица Природно-математички факултет, 

Универзитет у Београду 

VII 

Гаврић Маријана Филозофски факултет, 

Универзитет у Новом Саду 

VII 

Лукић Драгутин Факултет физичке културе, 

Универзитет у Новом Саду 

VII 

Томић Наташа Филолошки факултет, Универзитет у Београду VII 

Дрезгић Предраг Виша музичка школа, Ниш  VI 

Јоцић Драгана Филолошки факултет, Универзитет у Београду VII 

Спасојевић Бојан Факултет спорта и физичког васпитања VII 

Ђурђевић Урош  Православни богословски факултет, Универзитет у 

Београду 

VII 

Ђевић Хаднађев 

Данка 

Природно-математички факултет VII 

Којић Марија Филолошки факултет, Универзитет у Београду 
 

VII 

Симић Ана Филозофски факултет, 

Универзитет у Новом Саду 

VII 

Јеленић Милица Филолошки факултет, 

Универзитет у Београду 

VII 

Костадиновић Јелена Филозофски факултет, 

Универзитет у Новом Саду 

VII 

Милосављевић 

Милена 

Филозофски факултет VII 

 

На месту наставника математике, Милицу Обрадовић мењала је Ивана Ловчевић. На 

месту наставника енглеског језика, Марију Павловић мењала је Марија Којић. 

 

 

 

 



2. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ    

 

 

2.1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА 

 

 

Од школске 1841/42. године – прве године рада наше школе до краја школске 2020/21. 

протекло је 180 година рада школе. Данас Основна школа „Јован Цвијић“ под својим 

кровом чува око три стотине малишана. Школске 2020/2021. године наставу је похађало 

262 редовна ученикa. У просторијама матичне школе и издвојене јединице у Петловачи 

реализују се и организационо одвојене активности предшколаца, чије бројно стање говори 

о броју будућих првака. Радује чињеница да се број деце у предшколској групи повећава. 

Заустављен је тренд опадања броја ученика, средина излази из демографског минимума. 

 

 

2.2. ПОДЕЛА УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊИМА И СМЕНАМА 

 

Као и претходних, и протекле школске године ученици су груписани у 16 одељења, по два 

одељења у сваком разреду. Просечан број ученика у одељењу у школској 2020/21. години 

исти је као и претходних година, 18 ученика по одељењу. 

 

Наставне и ваннаставне активности у обе школске јединице одвијале су се у једној смени 

– прва смена од 8:00 до 13:00 часова у ИО Петловача, односно од 7:55 до 13:00 у матичној 

школи. Распоред часова прилагођен је могућности одржавања претчаса, додатне и 

допунске наставе. Ученици свих млађих разреда похађали су наставу само у 

преподневним часовима.  

 

 

2.3. РЕАЛИЗАЦИЈА ШКОЛСКОГ КАЛЕНДАРА 

 

 

Школска 2020/2021. година у Основној школи „Јован Цвијић“ у Змињаку почела је у 

складу са одредбама школског календара Министарства просвете Републике Србије, у 

уторак, 1. септембра 2020. године. Наставне и ваннаставне активности су се одвијале у 

складу са Школским календаром образовно-васпитног рада за школску 2020/2021. годину, 

са поштовањем предвиђених нерадних дана и у складу са инструкцијама Министарства 

везаним за ванредно стање поводом вируса COVID-19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. РАД СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ И УПРАВНИХ ОРГАНА    

 
3.1. РАД ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

 

Остварени су сви програмски задаци предвиђени Законом о основној школи, Статутом и 

Годишњим програмом рада.  

 

Омогућени су повољнији материјално-технички услови рада ученика и наставника, у обе 

школске јединице постављене су каблиране и бежичне локалне мреже са интернет 

конекцијом, а свим запосленим омогућен је приступ библиотеци академске мреже Кобсон. 

У обе наставничке канцеларије постављени су фотокопири и мрежни штампачи.  

 

Ангажовањем директора, кроз ребаланс буџета из средстава инвестиционог одржавања, 

обе школске јединице су опремљене ПВЦ столаријом. 

 

Директор је непосредно водио два дисциплинска поступка према ученицима. 

Директор је активно учествовао у раду Тима за безбедност и превенцију насиља. 

 

У складу са примарним циљем, унапређивањем образовно – васпитног процеса, директор 

је посетио часове свих наставника предметне и разредне наставе, 60 посета. Посете су 

реализоване тимски, заједно са стручним сарадницима – школским педагозима, 

психологом и библиотекарима, као и свим заинтересованим наставницима.  

 

Приликом посете часова стицан је увид у: 

- организацију наставног часа 

- припремање наставника за час 

- начин и ажурност вођења педагошке документације. 

Праћени су следећи елементи часа: 

- наставни облик 

- наставна средства 

- наставне методе 

- дидактичка артикулација часа (психолошка припрема, ток часа, повратна 

информација).   

Сви приправници припремљени су за рад, од стране директора и школског психолога. 

Директор се посебно ангажовао на делатностима подагошко-инструктивног надзора и 

инструктивно-саветодавног рада – лично је са свим приправницима одржао инструктивно-

саветодавне разговоре пре увођења у наставу, на тему оцењивања, радне дисциплине, 

комуникације на часу и педагошких ситуација. 

 

На седницама Савета родитеља школе директор је редовно упознавао чланове Савета, 

представнике одељења, са резултатима рада школе, као и са проблемима у раду. 

Заједничким договором решавани су многи проблеми, изабрани су извођачи излета и 

екскурзија, разматрана су питања у вези са избором уџбеника. Сарадња са родитељима је 

била врло интезивна. Родитељи су позитивно утицали на рад школе. 

Директор је обавио 37 групних и појединачних разговора са ученицима, и 22 

евидентираних разговора са родитељима. 

 

Праћење остваривања Годишњег плана рада школе и оцењивање тог рада, као и увид у 

реализацију наставног плана и програма, његово глобално и оперативно планирање, 

вршено је кроз: 



1. преглед глобалних и оперативних планова наставника 

2. преглед разредних и матичних књига 

3. преглед записника стручних органа и друге педагошке документације 

4. учешће у васпитно-образовном раду. 

 

Директор школе је припремао и водио 12 седница Наставничког већа. Директор је узимао 

учешћа на седницама одељенских и стручних већа свих предмета. 

 

Директор се ангажовао у организационо-управним пословима, стручно-аналитичком раду, 

материјално-финансијским пословима, административним пословима, као и у педагошком 

надзору и контроли. Тај ангажман се састојао у следећем:  

- утврђивање предлога поделе часова наставницима; 

- одређивање одељенских старешина и руководилаца стручних и разредних већа; 

- организовање, усмеравање и координирање рада свих стручних органа школе, 

стручних сарадника, као и стручног усавршавања наставника и стручних сарадника; 

- организовање излета и екскурзија; 

- организовање рада у 40-часовној радној недељи 

- присуствовање седницама Школског одбора и Савета родитеља школе 

- учествовање на семинарима и стручно-научним скуповима 

- остваривање сарадње са Министарством просвете Републике Србије 

- остваривање сарадње са Градским одељењем за друштвене делатности 

- организовање рада на педагошком руковођењу школе 

- информисање Министарства просвете Републике Србије, као и Градског одељења 

за друштвене делатности о раду школе 

- рад на текућем инвестиционом одржавању школских објеката и израда плана 

набавки основних и наставних средстава 

- организовање годишњег пописа средстава и обезбеђивање извора средстава за рад 

школе 

- спровођење одлука Школског одбора о материјално-финансијском пословању 

школе 

- праћење примене нормативних аката школе, благовремено вршење допуна 

постојећих и доношење нових, у складу са новим законским актима 

- контрола вођења целокупне документације 

- преглед дневника рада, матичних књига, летописа школе, извештаја о раду и друге 

документације значајне за образовно-васпитни рад 

- учешће у припремама за пријем првака и школским приредбама поводом Дана 

школе, школске славе,  Нове године  

- присуство свим састанцима у општини Шабац, Градском одељењу за друштвене 

делатности и Министарству просвете Републике Србије, као и састанцима Актива 

директора општине Шабац  

- покретање васпитно-дисциплинских поступака према ученицима 

- предлагање мере за унапређење васпитно-образовног рада 

Школа је и ове године издвајала средства за одржавање и побољшање техничких услова у 

школи: 

- Куповина поклона најбољим ученицима 

- Организовање одлазака на такмичења 

 

- Текуће одржавање опреме за потребе администрације у матичној школи (замена 

дотрајалих хардвера, набавка скенера, набавка тонера за штампаче...); 

- организовање завршног испита  

- организовање семинара за све наставнике  



- куповина наставних средстава (српски, страни језици, физичко) 

 

Директор се ангажовао на укључивању потреба ОШ „Јован Цвијић“ у план капиталних 

инвестиција Града Шапца. Ангажовањем директора, школа је укључена у међународни 

пројекат Европске уније Глас младих и после доста труда добила је од Европске комисије 

идентификациони број PIC код. Статут школе је редефинисан и преведен на Енглески 

језик (превод судског тумача). 

 

Директор се лично ангажовао на проналажењу документације о оснивању школе 

(22.11.1841. године) у Архиву Србије у Београду. Директор је редефинисао Правилник о 

систематизацији послова у ОШ „Јован Цвијић“, у складу са новим законским актима о 

финансирању школа, Министарства просвете. 

 

Директор је координирао и лично учествовао у сарадњи са Центром за социјални рад 

Шабац у превенцији и реаговању на насиље. Директор је координирао активностима у 

организацији манифестације пријема првака, учешћем ученика четвртог разреда у НТЦ 

школи за даровиту децу, сарадњу са Центром за стручно усавршавање Шабац, сарадњу са 

Црвеним крстом и одсеком за друштвене делатности Градске управе. Директор је 

координирао сарадњом са Културним центром Шапца у организацији хуманитарне акције 

прикупљања помоћи за децу оболелу од малигних болести. 

 

Директор је лично координирао сарадњу са Окружном комисијом за спровођење завршног 

испита, и лично учествовао у реализацији информатичких активности. Директор се 

ангажовао у организацији завршног испита, где је координирао активностима и 

реализовао обуку стручних сарадника за припрему супервизора, дежурних и прегледача. 

 

Директор је координирао учешће школе у пројекту Града Шапца Расти здраво. Директор 

је координирао спровођење свих иницијалних тестова Завода за унапређење образовања и 

тестова за пробни завршни испит.  

 

Директор је лично присуствао свим састанцима у организацији Школске управе Ваљево и 

Градске управе Шабац. Присуствовао свим састанцима актива директора шабачких 

основних школа. 

 

 

Директор је лично реализовао административне и послове обавештавања наставника кроз 

огласне табле, имејл листе и циркуларне ес-ем-ес поруке. За потребе побољшања 

комуникације, уведена је локална мрежа мобилних телефона директора и секретаријата. 

Директор је дефинисао план редовних консултација са секретаријатом, рачуноводством и 

стручним сарадницима. Сви стручни сарадници и административни радници 

рачуноводства и секретаријата, добили су пословне имејл адресе. Наставничка 

канцеларија, канцеларије педагошко-психолошке службе, рачуноводства и секретаријата, 

директора и помоћника директора, као и библиотека у матичној школи, повезане су 

локалном рачунарском мрежом (LAN). Директор је систематизовао план употребе 

просторија у школи. 

 

Директор се ангажовао на информатичким и административним пословима Ценуса, 

бесплатних уџбеника, портала Европске комисије, на упитницима о изборним 

предметима, рада на информационом систему Доситеј. 

 

 



   

3.2. РАД НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 
 

У току школске 2020/2021.  године одржано је 12 седница Наставничког већа. На 

седницама су разматране следеће теме: 

           

• усвајање Годишњег плана рада за школску 2020/2021. годину  

• усвајање годишњег календара образовно-васпитног рада школе  

• усвајање распореда часова 

• усвајање распореда писмених и контролних задатака за прво и друго полугодиште 

школске 2020/2021. годину 

•  разматрање питања безбедности и заштите на раду 

• упознавање већа са методима инклузивног образовања и давање предлога у вези са 

ИОП-ом  

• анализа питања у вези са сигурношћу и безбедношћу ученика у школи и зони 

школе, разматрање Закона и подзаконских аката којима се уређује забрана насиља у 

школи  

• упознавање са елементима Закона о основама система образовања и васпитања, 

односно члановима закона који се тичу одговорности установе за безбедност деце и 

ученика, правила понашања и забрана, као и са садржајем пратећих правилника и 

подзаконских аката (Правилник о протоколу поступања у установе у одговору на насиље 

злостављање и занемаривање) 

• дефинисање процедура за интервенисање и евидентирање у случајевима насиља  

(примена Правилника о протоколу поступања у установе у одговору на насиље 

злостављање и занемаривање) 

 

• анализа резултата са такмичења, анализа извођења додатне и допунске наставе и 

рада секција 

• разматрање извештаја са обављених екскурзија   

• извештавање о реализованим излетима, екскурзијама и школи у природи  

• осигурање ученика и наставника  

• анализа извештаја о инспекцијским надзорима школе и извештаја тима за екстерну 

евалуацију рада школе 

• предавање и интерна обука наставника о оцењивању ученика 

• информисање о пројекту РЦТ-а о раду са талентованим и надареним ученицима и 

идентификовању таквих ученика 

• информисање о програму професионалне оријентације 

• разматрање општих и посебних стандарда образовања и васпитања и повезивање са 

школским програмом, оперативним плановима и др. документима 

• упознавање са свим званичним дописима Министарства просвете и науке 

Републике Србије  

Упознавање са правилником о сталном стручном усавршавању наставника, 

васпитача и стручних сарадника 

• организација семинара за стручно усавршавање 

• информисање чланова већа о потребама ученика за додатном подршком, 

индивидуализованим начином рада, ИОП-а и др.  

• организација и реализација приредби поводом Дечије недеље, Дана школе, 

Школске славе, Видовдана, Светског дана језика 

• организација општинских кросева и извештавање о резултатима наших ученика 



• рад Ђачког парламента, Црвеног крста, Школског тима за заштиту ученика од 

насиља 

• успех и владање ученика на крају класификационих периода 

• изостајање ученика са наставе 

• критеријуми оцењивања и примена објективних мерила за вредновање знања 

• анализа програма рада стручних већа за групе предмета, актива и педагошког 

колегијума и предлога мера за наредну годину 

• анализа вођења педагошке документације, извештаја о раду наставника и стручних 

већа и годишњих планова и програма рада 

• извештаји о успеху ученика на такмичењима свих нивоа 

• избор најуспешнијих ученика 8. разреда, носилаца Вукових, специјалних и 

интерних диплома за најбољи успех у генерацији по предметима  

• избор ученика генерације: Веће је на предлог комисије за бодовање и рангирање, 

која је од три предложена кандидата издвојила прворангираног, једногласном одлуком 

прогласило ученика одељења 81 Николу Мирчића за ученика генерације 

• прослава Матурске вечери реализована у матичној школи 

• организација пробних завршних испита, избор и задужења дежурних наставника, 

прегледача тестова за математику и српски језик за 8. разред, као и за комбиновани тест за 

8. разред 

• анализа успеха ученика на пробном завршном испиту и комбинованом тесту 

• организација тестирања ученика и анализа резултата 

• организација завршног испита, избор и задужења дежурних наставника, 

шифраната, прегледача тестова за математику и српски језик и супервизора 

• организовање припремне наставе за полагање завршних испита 

• анализа успеха ученика на завршном испиту 

• организовање разредних и поправног испита за ученике  

• извештај директора о састанцима Савета родитеља школе 

• извештај директора о радовима и набавкама у школи из сопствених и донаторских 

средстава 

• подела предмета и осталих задужења наставника – одређивање одељенских 

старешина, руководилаца стручних и одељенских већа, координатора тематског 

самовредновања, вођа пута за излете, екскурзије и наставе у природи, координатора 

Црвеног крста, Ђачког парламента... 

• именовање комисија за полагање разредних и поправног испита 

• усвајање Програма за инклузивно образовање 

• разматрање реализација активности Школског развојног плана предвиђених за ову 

годину 

• формирање комисија за преглед враћених уџбеника школи 

• предлог дестинација, времена реализације и трајања излета, екскурзија и наставе  

• извештај о упису ученика у први разред школске године   

•  усвајање изборних предмета и одређивање наставника који ће изводити ту наставу 

следеће школске године. 

 

 

Наставничко веће је потврдило предлоге за план реализације школских екскурзија у 

2020/21. години, дате на крају школске 2020/2021. године. Анализирало је извештаје о 

раду школе и раду директора ОШ „Јован Цвијић“ за 2020/21. годину, као и Годишњи план 

рада школе за 2018/19. годину. На основу предлога стручних већа, формиран је план 

стручног усавршавања за школску 2020/21. годину, који је као такав укључен у ГПР 

школе. Наставничко веће је на основу усаглашених предлога стручних већа, предложило 

кључне семинаре стручног усавршавања за план професионалног развоја: 



1. Компетентан наставник и педагог за инклузију у савременој школи. (к.б.315) 

2. Управљање емоцијама у раду са децом/ученицима. (к.б.138) 

3. Ефикасним реаговањем до успешнијег решавања и превазилажења кризних 

ситуација. (к.б. 102) 

4. Школа отворена родитељима. (к.б.142) 

5. Даровито дете у школи и шта са њим. (к.б.303) 

6. Могућности за унапређивање сарадње и тимског рада у установи. (к.б.115) 

7. Наставник на делу у превенцији вршњачког насиља и креирању позитивне школске 

климе. (к.б.116) 

8. Обука за рад у тиму. (к.б.118) 

9. Успостављање односа поштовања у учионици. (к.б.140) 

10. Комуникација у ћорсокаку као потенцијални безбедносни ризик. (к.б.111) 

11. Спортска недеља као прилика да сваки ученик постане учесник. (к.б.826) 

12. Ауторитет, та тешка страна реч.  

13. Асертивном комнуникацијом до успеха. (к.б.92) 

14. Мобилни свет наставе. (к.б.222) 

15. Хоризонтално учење/усавршавање наставника-ослонац за боља постигнућа 

ученика. (к.б.502) 

16. Кажимо не електронском насиљу. (к.б.40) 

17. Игре у настави. (к.б.377) 

18. Мултимедија у настави и учењу у основној школи. (к.б.416) 

19. Правила у васпитању-изазови или препреке у раду са децом. (к.б.72) 

20. Републички зимски семинар за професоре српског језика, Филолошки факултет, 

Београд.  

Наставничко веће је разматрало предлоге Одељењских већа у погледу ученика који ће 

наставу похађати по ИОП-у.  

 

На седницама Наставничког већа посебно су анализирани чланови Закона о основама 

система образовања и васпитања: 45, 112 и 113. Директор је дао упутства наставницима о 

начину реаговања у случају насиља. Сви наставници у својој документацији ће 

евидентирати инциденте, а васпитни поступак ће предузети одељењски старешина уз 

обавезно обавештавање родитеља. Старешина је дужан да попуни извештај Тиму за 

безбедност и превенцију насиља. У сарадњи са Наставничким већем, дефинисан је план 

посета стручних сарадника и директора часовима. 

 

У складу са специфичностима школе која се састоји од две школске јединице једнаке 

величине у којим се највећи број наставника окупља заједно само приликом седница 

Наставничког већа, настављено је са је праксом да једна тачка седнице, уколико је то 

могуће, има функцију стручног усавршавања унутар установе, када се презентују 

похађани семинари, који су се такође презентовали и на стручним већима. 

 

Наставничко веће је разматрало извештаје о посетама часовима. Истакнуто је да се часови 

квалитетно држе, због чега постоје добри резултати ученика на такмичењима. 

Наставничко веће је анализирало садржај правилника о оцењивању, посебно у вези са 

обавезом наставника да оцењује на сваком часу.  

 



Наставничко веће је на основу извештаја комисије изабрало ученика генерације. Извештај 

је садржао укупан број освојених бодова са такмичења (према правилнику), просеке свих 

оцена уписаних у дневнике од шестог до осмог разреда, као и укупан удео четворки, 

тројки и двојки уписаних у току школовања у овом периоду. Једногласно је изабран 

ученик Никола Мирчић. 

 

Наставничко веће је анализирало резултате ученика на такмичењима за школску 2020/21. 

годину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. РАД СТРУЧНИХ ВЕЋА 

 

 

У школској 2020/21. години радила су следећа стручна већа: 

 

 

Ред.бр. Стручно веће Председник већа 

1. 
Стручно веће наставника 

разредне наставе 

Јелица Исаиловић 

Илић 

2. 
Стручно веће наставника 

друштвено-језичких наука 
Маријана Гаврић 

3. 
Стручно веће наставника 

природно-математичких наука 

Данка Ђевић 

Хаднађев 

4. 
Стручно веће наставника 

ликовне и музичке културе 
Данка Милићевић 

5. 
Стручно веће наставника 

физичког васпитања 
Бојан Спасојевић 

 

 

У току школске 2020/2021. године у школи је радило пет стручних већа: за разредну 

наставу, за историју и географију, за групу предмета природних наука, за техничко и 

информатичко образовање и за ликовну и музичку културу. Састанци већа су се 



одржавали према плану и програму, а према потреби присуствовали су им директор школе 

и стручни сарадници.  

 

Стручна већа су на својим седницама разматрала разне теме као што су: усаглашавање 

планова и програма рада, повезивање планова са стандардима постигнућа, планирање 

набавке наставних средстава, одабир уџбеника у настави предмета за које су одобрени 

различити уџбеници, анализа уџбеника, корелација садржаја сродних предмета, сарадња 

предметних и разредних наставника, резултати рада допунске и додатне наставе, 

оптерећеност и мотивација ученика, избор и припрема ученика за такмичења, анализа 

задатака и постигнутих резултата са такмичења, пробних завршних испита, организовање 

школских такмичења, припремна настава за полагање завршног испита за упис у средњу 

школу, као и за поправни и разредне испите, пружање додатне подршке ученицима, 

припрема приредби, културна и јавна делатност школе, уједначавање критеријума 

оцењивања, примена савремених облика и метода рада, примена аудио-визуелних 

наставних средстава, распоред и анализа угледних и огледних часова, анализа рада 

допунске и додатне наставе, анализа потешкоћа у области инклузије, стручно 

усавршавање, помоћ новим наставницима, подела часова за следећу школску годину, 

расподела часова... На последњим састанцима је анализиран рад стручних већа. 

 

 

 

3.3.1. Рад стручног већа за разредну наставу 

 

Стручно веће наставника разредне наставе сачињавају: Снежана Ковачевић, Мира 

Остојић, Биљана Ракић, Миланка Баштовановић, Алекса Алексић, Тања Алексић, 

Лепосава Андрић, Јелица Исаиловић-Илић. 

Састанци већа су се оджавали према плану и програму, а према потреби присуствовали су 

им директор школе и стручни сарадници. У школској 2020/21. години на својим 

састаницима веће се бавило планирањем стручних усавршавања кроз семинаре и у 

установи (кроз угледне часове и презентовање знања са семинара), као и анализом 

годишњих и оперативних планова редовне, додатне и допунске наставе. Бавило се и 

организовањем пријема првака, питањима у вези са распоредом писмених задатака и 

контролних вежби, организацијом, припремом и реализацијом приредби, излета и 

слободних активности ученика. Посебна пажња је посвећена обележавању Дечије недеље, 

постигнућима ученика на крају класификационих периода, побољшању квалитета 

васпитно-образовног процеса, као и набавци савременијих наставних средстава. Веће је 

усвојило планове рада за редовну, додатну, допунску наставу и слободне активности, као 

и мере безбедности ученика. 

 

Извештај одељенског старешине I-1 

 

У школској 2020/21. настава је реализована кроз две полусмене (смењивање група на 

недељном нивоу). 

Дечија недеља (5.10.–9.10.) је организована уз поштовање свих епидемиолошких мера, 

скромније него претходних година због ситуације изазване епидемијом COVID -19. 

Јесењи, пролећни крос, Дан школе и Светосавска академија из истих разлога нису 

реализовани. 

Током школске године реализоване су следеће активности: 



1. Обука за запослене – породично насиље (22.3.2021.) - онлајн обука 

2. Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању (29.3.2021.) – 

онлајн обука 

3. Присуство угледном часу Биљане Ракић – 16.4.2021. 

4. Присуство угледном часу Веска Исаиловића – 7.6.2021. 

5. Реализација угледног часа - 16.6.2021. 

6. Дежурство на пробном завршном испиту – 9.4.-10.4.2021. 

7. Учешће на стручном скупу „Лет кроз дигитални свет“ – вебинар – 7.10.2020. 

8. Током године, на часовима ОЗ ученике сам упознавала са опасностима и мерама 

заштите од инфекције Ковид-ом 19,  путем видеа и презентација „Деца у акцији“, 

„Кораци заштите за децу“... 

 

Мира Остојић 

 

Извештај о раду одељењског старешине I-2 
 

Настава је реализована у околностима пандемије изазване вирусом Covid-19 током целе 

школске године. Ученици су похађали наставу сваки дан, подељени у две групе. Редовне 

наставне активности којесу предвиђене за ову школску годину су у потпуности остварене. 

Услед епидемиолошке ситуацијенису реализовани излети, екскурзија, крос... Делимично 

је остварен један део плана у току дечије недеље (цртање на школском игралишту, 

пуштање балона са хуманим порукама за децу са хендикепом) све то, свакако, уз 

поштовање епидемиолошких мера – ношење маске и поштовање дистанце. 

 

Алекса Алексић 

 

Извештај о раду одељењског старешине II-1 

 

Током школске 2020/21, бројне планиране активности (приредбе, представе, музички 

концерти) поводом Дана школе, Нове године, 8. марта и сл. нису одржане услед актуелене 

епидемиолошке ситуације. Остале редовне активности су у потпуности реализоване у 

складу са препорученим мерама у циљу заштите од епидемије. 

 

Активности  током школске године: 

 

1. Похађао онлајн обуку „Обука за запослене- породично насиље“ (22.3.2021.) 

2. Похађао онлајн обуку „Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме  

    у понашању“ (29.03.2021.) 

3. Присуство угледном часу Биљане Ракић, 3-1 (16.4.2021.) 

4. Присуство на пробном завршном испиту као дежурни наставник (9.4.-10.4.2021.) 

5. Присуство угледном часу Мирјане Остојић, 1-1 (16.6.2021.) 

6. Одржао угледни час из физичког васпитања (07.06.2021.) 

 

                                                                                                       Веско Исаиловић 

 

 

Извештај о раду одељенског старешине II-2  

 



Укупан број ученика у одељењу је 22. Одличних ученика је било седам, врло добрих пет, 

добрих два, довољних осам, недовољних није било. Најбољи ученици су били Нина 

Долијановић и Милош Ерцеговчевић. Оправданих изостанака је било 92.  

 

         Јелица Исаиловић 

 

Извештај о раду одељењског старешине III1 
 

У школској 2020/2021. години већи део облика васпитно-образовног рада је реализован.  

Од  21.12.2021. били смо на превременом распусту због пандемије Ковида 19. Активност 

ученика до тог  периода  је била на високом нивоу. 

 

Активности  током школске године: 

 

1.Похађала онлајн обуку „Обука за запослене - породично насиље“ (22.3.2021.) 

2. Похађала онлајн обуку „Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у 

понашању“ ( 29.3.2021.) 

3.Одржала угледни час из природе и друштва, ,,Шума“ (16.4.2021.)  

4.Присуство угледном часу Веска Исаиловића,2-1 (7.6.2021.) 

5.Присуство на завршном испиту као дежурни наставник (23.6.-25.6.2021.) 

6.Присуство угледном часу М. Остојић,1-1, „У природи је све повезано“ (16.6.2021.)  

7. Учешће на стручном скупу “Савремени уџбенички комплет - за ученике и наставнике“, 

9.3.2021. путем интернета (вебинар) 

8. Учешће на стручном скупу „Лет кроз дигитални свет“ (вебинар) 7.10.2020. 

9. Учешће на вебинару ,,Критичко мишљење у почетној настави математике – од циља до 

исхода“ (26.3.2021.) 

10. Присуство на вебинару ,,Нова генерација Едукиних уџбеника за 4. разред основне 

школе“ (26.2.2021.) 

11. Присуство на вебинару ,,Онлајн презентација уџбеника за четврти разред основне 

школе ИК ,,Нови Логоа“ (25.11.2020.) 

12. Присуство на општинском такмичењу из математике као дежурни наставник 

(28.2.2021.)  

Услед околности ванредне ситуације, неке планиране активности, као Дечја недеља, 

Светосавска академија,пролећни крос и поједини планирани семинари, нису реализовани. 

Није планирано, а остварено је:  онлајн обуке и вебинари. 

 

 

Биљана Ракић 

 

Извештај о раду одељењског старешине III-2 
 

У току ове школске године настава се реализовала по комбинованом моделу, због 

пандемије вируса Ковид 19. Ученици трећег разреда похађали су наставу сваки дан, 

подељени у две групе. Екскурзије, крос, едукативна предавања МУП-а су били  

одложени због актуелне ситуације. Одређене активности у оквиру дечје недеље су биле  

одржане уз поштовање епидемиолошких мера (пуштање балона са хуманим порукама за  

децу са хендикепом и цртачки дани). Ове године нису реализоване планиране  

активности које су подразумевале групни рад и рад у пару.  

 

Лепосава Андрић 

 



Извештај о раду одељењског старешине IV-1 

 

У школској 2020/2021. години већи део облика васпитно-образовног рада је реализовано.  

Од  21 .12. 2021. били смо на превременом распусту због пандемије Ковида 19. Активност 

ученика до тог  периода  је била на високом нивоу. 

 

Активности  током школске године: 

 

1. Похађала онлајн обуку „Обука за запослене - породично насиље“ (22.3.2021.) 

2. Похађала онлајн обуку „Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у 

понашању“ ( 29.3.2021.) 

3. Присуство угледном часу Биљане Ракић, 3-1 (16.4.2021.)  

4. Присуство угледном часу Веска Исаиловића, 2-1 (7.6.2021.) 

5. Присуство на пробном завршном испиту као дежурни наставник (9.4.-10.4.2021.) 

6. Присуство угледном часу М. Остојић, 1-1 , „Природа“ (16.6.2021.)  

7. Учешће на стручном скупу “Савремени уџбенички комплет-за ученике и наставнике“, 

9.3.2021. путем интернета (вебинар) 

8. Учешће на стручном скупу „Лет кроз дигитални свет“ (вебинар) 7.10.2020. 

Услед околности ванредне ситуације, неке планиране активности, као Дечја недеља , 

Светосавска академија, пролећни крос и поједини планирани семинари, нису реализовани. 

Није планирано, а остварено је:  онлајн обуке и вебинари. 

 

Снежана Ковачевић 

 

 

Извештај о раду одељењског старешине IV2 

 

Целу школску годину обележило је присуство. Радило се у измењеним условима рада, 

услед пандемије изазване вирусомCovid-19.Ученици подељени у две групе, часови по 30 

минута уз поштовање епидемиолошких мера тако да су учитељи поднели највећи терет, 

све се радило дупло. Изостале су бројне активности које су требале бити одржане: излети 

у природу, екскурзија, крос, Светосавска академија, дечја недеља, предавања од стране 

МУПа и друге. Уз поштовање епидемиолошких мера одрађене су неке активности у 

оквиру дечје недеље (цртање по школском игралишту – цртачки дан, израда паноа на тему 

„Подељена срећа два пута је већа“ и пуштање балона са хуманим порукама за децу са 

хендикепом. 

 

Тања Алексић 

 

 

 

3.3.2.Рад Стручног већа наставника природно-математичких наука 

 

Стручно веће природних наука Основне школе ,,Јован Цвијић’’ чине: 

1. Ивица Вујиновић, наставник географије, Змињак, Петловача; 

2. Јелена Мартиновић, наставник хемије, Змињак, Петловача; 

3. Ивана Воротовић, наставник хемије и физике, Змињак, Петловача; 

4. Марија Мајсторовић, наставник математике, Змињак; 

5. Ивана Ловчевић, наставник математике и информатике, Петловача; 

6. Марко Бајевић, наставник информатике, Змињак, Петловача; 



7. Синиша Станојчић, наставник технике и технологије, Змињак, Петловача; 

8. Данка Ђевић Хаднађев, наставник биологије, Змињак, Петловача. 

 

1. Ивица Вујиновић, наставник географије 

 

Настава географије се током онлајн наставе одвијала у одличној атмосфери уз максималну 

активност ученика. Настава је извођена преко Гугл учионице, стрима и Гугл мита уз 

бројне презентације наставника.  

Такмичења из географије отказана су због пандемије.  

Деца, а и наставник, ипак су се обрадовали повратку у клупе и живој речи. 

Извршена је анализа завршног пробног и констатоване грешке и указано на чему посебно 

треба радити. Припремна настава ће послужити да се исправе пропусти у градиву 

географије.  

БИГЗ је изабран као издавач за уџбенике од петог до осмог разреда за идућу школску 

2021/2022. 

 

 

2. Јелена Мартиновић, наставник хемије 

 

У школској 2020/2021. години ученицима осмог разреда (одељења VIII1, VIII2) предавала 

сам хемију. Поред редовних часова хемије који су у потпуности реализовани у складу са 

наставним планом и програмом предмета, одржала сам 23 часа припремне наставе и 10 

часова допунске наставе. Део часова је реализован у школи, а део онлајн путем Гугл 

учионице и Гугл мита.  

Редовно вођење педагошке евиденције, припрема Глобалног плана рада наставника и 

Оперативних планова рада наставника. Израда ИОП2 плана и вредновање за једну 

ученицу. 

19.2.2020. сам организовала школско такмичење из хемије, на ком су учествовала 4 

ученика осмог разреда. 

У оквиру пројекта Обогаћене једносменске наставе пружила сам подршку у учењу 

ученицима из 3 предмета: биологије, хемије и физике. Подршка у учењу подразумева 

објашњавање градива обрађеног на редовним часовима, пружање помоћи при изради 

домаћих задатака, приказивање интересантних филмова.  

Учествовала сам у раду актива природних наука и посетила 9 часова колега. У току 

школске 2020/2021. године остварила сам 67,5 сати стручног усавршавања, о чему сведоче 

уверења о стручном усавршавању. Пратила сам следеће семинаре: Програм обуке 

наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења, Дигитална учионица, 

Обука директора и наставника за пружање подршке школама у процесу самовредновања, 

Поступци вредновања у функцији даљег учења, Обука дежурних наставника на Завршном 

испиту. 



 

3. Ивана Воротовић, наставник хемије и физике 

 

Школске 2020/2021. године настава се реализовала по комбинованом моделу, због 

пандемије вируса Ковид 19. Ученици су похађали наставу сваки дан, подељени у две 

групе. У току месеца децембра, марта и априла настава се похађала онлајн путем 

платформе Гугл учионица. 

Екскурзије су биле одложене због актуелне ситуације. Ове године нису реализоване 

планиране активности које су подразумевале групни рад и рад у пару. Није било излета.  

У току школске године у шестом, седмом и осмом разреду планирано је 72 часа физике, у 

седмом и осмом разреду 72 часа хемије. Сви планирани часови успешно су реализовани. 

Већи део планираних часова реализован је у школи, мањи део у оквиру онлајн наставе 

путем платформе Гугл учионица. 

Одобрењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја, од септембра ове 

школске године почела је реализација пилот пројекта „Обогаћени једносменски рад“ у 

нашој школи. Стручни тим наставника и сарадника ове школе се потрудио да осмисли 

научно-истраживачке и пројектне радионице које ће имати додирних тачака са редовном 

наставом. Осмишљене су активности за које се сматрало да су деци потребне и да ће  им 

бити занимљиве. Акценат активности је стављен на постизање бољих образовних  

постигнућа ученика, превазилажење препрека у учењу, развоју социјалних вештина и  

тимског рада, као и укупном личном и социјалном развоју ученика. 

Првобитни план рада у оквиру пројекта је подразумевао да деца након редовне  наставе 

буду распоређена на пројектима у школи по уређеном распореду, уз обавезан  оброк. Због 

пандемије вируса Ковид 19 није било могуће на тај начин реализовати  планирано. Часови 

Обогаћеног једносменског рада су се из тог разлога одржавали онлајн,  путем платформе 

Гугл учионица. Деца су кроз часове имала подршку и помоћ у  савладавању градива из 13 

наставних предмета, свакога дана у истом термину, у трајању  од једног школског часа. 

Сви часови биологије за 5. разред, физике за 6. разред и хемије за 7. разред успешно су 

реализовани. 

Школско и Општинско такмичење из физике одржано је у фебруару 2021. године. Часови 

додатне и допунске наставе реализовани су по потреби. 

Часови приремне наставе за 8.разред успешно су реализовани, комбиновано, делом у  

школи, а делом у Гугл учионици у току онлајн наставе. 

Од октобра до јуна реализовано је учешће на пројекту „Школа за 21. век“, уз освојено 

друго место на Републичком такмичењу. 

Укупан број остварених сати у оквиру стручног усавршавања: 115,5. 

Евалуација ИОП-а 

Ученицима који раде по индивидуализованом образовном програму, настава је 

прилагођена на адекватан начин са углавном потпуно оствареним исходима ученика на 

крају школске године. 

Ефикасност и ефективност рада наставника 



Као наставник имам двоструку одговорност, да своје време организујем тако да будем 

продуктивна, али и задовољна, и да на своје ученике пренесем вештине управљања 

временом како би мој рад са њима био ефикасан и како би и сами били што успешнији. 

Постићи потпуно замишљено није било лако у условима пандемије, са скраћеним 

часовима и онлајн наставом. Зато смо се фокусирали само на битне ствари и кораке 

неопходне за остваривање постављених циљева. Успели смо у томе. У следећој школској 

године морам радити на мотивацији ученика и наставити са досадашњом праксом 

постављања циљева, њиховим раслојавањем на мање циљеве, фокусирањем на важне 

ствари и усмеравањем на активности које мотивишу и воде до циља. 

 

4. Марија Мајсторовић, наставник математике 

 

Сви планирани часови за школску 2020/2021. годину су реализовани. Настава на даљину 

је реализована у периоду од 30.11.2020. до 18.12.2020.  

У току првог полугодишта је одржано такмичење ,,Дабар“, а у другом полугодишту 

школско такмичење из математике 05.02.2021.  

Посета угледном часу код учитеља Веска Исаиловића 7.6.2021. У току школске 2020/2021. 

године остварено 67,5 сати стручног усавршавања ван установе .  

У току другог полугодишта од 15.03.2021. до 19.04.2021.  реализована је настава на 

даљину. Часови су се реализовали путем Гугл учионице и Гугл мита. Већина ученика је 

била активна током наставе на даљину.   

Одржана је и припремна настава из математике од 09.06.2021. до 22.06.2021. 

 

5. Ивана Ловчевић, наставник математике 

 

Школске 2020/2021. предавала сам математику ученицима V2, VI2, VII2, VIII2 и 

ученицима V2 информатику.  

Поред редовних часова одржала сам и припремну наставу за ученике VIII2, укупно  41  

час. Део часова је реализован у школи, а део часова онлајн, путем Гугл учионице.  

Примена Глобалног плана рада наставника, Оперативних планова рада наставника.   У 

току часова редовно је вођена педагошка евиденција, ученицима представљена и 

образложена свака оцена.  

Израда ИОП1 и ИОП2 плана наставе за: ученицу осмог разреда (у току школске године 

ученица се исписала), два ученика седмог разреда (један ученик исписан), три ученика 

шестог разреда (један ученик у току школске године изгласан да не прати наставу по 

ИОП-у, прелази на редовну), два ученика петог разреда. Такође, израда вредновања за 

ученике који прате наставу по ИОП. 

Уз поштовање епидемиолошких мера, организовала сам Школско такмичење из 

математике 05.02.2021. Учествовали су ученици трећег, четвртог, петог, шестог, седмог и 

осмог разреда ИО Петловача. Ученик трећег разреда се пласирао на општинско 

такмичење. Прегледач на пробном и завршном испиту из математике. 



У току школске 2020/2021. године остварила сам 70,5 сати стручног усавршавања, о чему 

сведоче уверења о стручном усавршавању. Пратила сам следеће семинаре: Обука 

наставника информатике и рачунарства за примену уређаја Микробит у петом разреду, 

Обука за Гугл учионицу, Чувам те - Обука за запослене, породично насиље, Чувам те - 

Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању, Oбука за 

електронски дневник.  

 

6. Марко Бајевић, наставник информатике 

 

1. АНГАЖОВАЊЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ И ВАННАСТАВЕ 

а) редовна настава настава (обавезни и изборни предмети): 

Р. 

Б. 

ПРЕДМЕТ 

Информатика и рач. 

Број часова СРЕДЊА  

ОЦЕНА 

НАПОМЕНА  

Планирано  Одржано 

1. 6/1 36 36 4.43  

2. 6/2 36 36 4.12  

3. 7/1 36 36 4.84  

4. 7/2 36 36 4.31  

5. 8/1 36 36 4.82  

 8/2 36 36 4.75  

Р. 

Б. 

ПРЕДМЕТ 

Техника и технологија

Број часова 

Планирано 

 

Одржано 

СРЕДЊА  

ОЦЕНА 

НАПОМЕНА 

6. 7/1 72 72 4.84  

7. 8/1 72 72 4.65  

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА 

ВАН ШКОЛЕ У ШКОЛИ 

Време ОБЛИК И НАЗИВ 

стручног  

усавршавања (бр. сати) 

Место и 

уверење (+ 

-) 

Вре

ме  

 

АКТИВНОСТ Бр. 

 

бодова 

мај 

2021 

Micro:bit basics course        +    

дана 

28  

мај 

2021 

"SELFIE 2020-2021, 

session 3" 

       +    

Од 

 

Програм стручног 

усавршавања наставника, 

       + 

ОШ : Лаза 

   



октоб

ра 

2020 

до 

марта  

2021 

стручних сарадника и 

директора за развој 

кључних вештина 

ученика основних школа: 

критичко мишљење и 

решавање проблема, 

дигитална писменост и 

програмирање микробит 

уређаја 

Лазаревић 

Шабац 

 

40- бодова 

14.06. 

2021. 

ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА 

СУПЕРВИЗОРЕ И 

ПРЕДСЕДНИКЕ 

ШКОЛСКИХ 

КОМИСИЈА НА 

ЗАВРШНОМ ИСПИТУ 

     + 

8 сати 

   

      

 

 

7. Синиша Станојчић, наставник технике и технологије 

 

У току школске 2020/21. године настава се реализовала по комбинованом моделу због 

пандемије Ковид-19 вируса. Настава се одвијала по дефинисаном распореду где су 

ученици били подељени у две групе. У току месеца децембра, марта и априла настава је 

била онлајн путем платформе Гугл учионице, док се у току осталих месеци настава 

одвијала у школи по групама. Већи део наставних часова је реализован у школи.  

 

Анализа рада и резултата на крају школске године показала је да су планиране активности 

углавном реализоване. Померања у реализацији је било, из разлога изазваних пандемијом. 

 

У току школске године у петом, шестом и седмом разреду планирано је и реализовано 72 

часа технике и технологије, а у осмом разреду планирано је и реализовано 68 наставних 

часова. Настава се одвијала по дефинисаном плану и програму, активности као што су рад 

у групи и рад у пару нису реализоване због епидемиолошких мера. На крају године из 

предмета техника и технологија сви ученици су позитивно оцењени.  

 

Просечне оцене по одељењима су: 

V/1    прво полугодиште 4.90, друго полугодиште 5.00; 

V/2    прво полугодиште 4.40, друго полугодиште 4.30; 

VI/1   прво полугодиште 4.43, друго полугодиште 4.29; 

VI/2   прво полугодиште 4.25, друго полугодиште 4.12; 

VII/2  прво полугодиште 4.15, друго полугодиште 4.15; 

VIII/2 прво полугодиште 4.94, друго полугодиште 4.69; 

 

Школско и Општинско такмичење из технике и технологије одржано је у фебруару 2021. 

године. 



Од октобра до јуна остварено је учешће на пројекту „Школа за 21. век“ које је покренуло 

Британско саветовалиште заједно са Министарством просвете, науке и технолошког 

развоја, уз освојено друго место са пројектом под називом „Безбедност у саобраћају на 

путно-пружним прелазима“. 

Евалуација ИОП-а, ученицима који раде по индивидуализованом образовном програму, 

настава прилагођена на адекватан начин са углавном потпуно оствареним исходима 

ученика на крају школске године. 

Укупан број остварених сати у оквиру стручног усавршавања је 53,5 ван установе и 32 у 

оквиру установе. 

На свим часовима поседујем припрему за час на стандардизованом школском обрасцу, у 

оквиру којих је планирана временска артикулација, облици рада, методе, наставна 

средства, изглед табле. Рационално користим време, простор, средства и друге ресурсе 

које школа поседује (мултимедијални простори).  

 

У великом броју, организација часова (избор метода и облика рада) у функцији је 

остваривања постављених циљева, као и образовних и васпитних задатака. Постићи 

потпуно замишљено није било лако у условима пандемије,са скраћеним часовима и онлајн 

наставом. Зато сам се фокусирао само на битне ствари и кораке неопходне за остваривање 

постављених циљева. На часовима се примењују различити облици, методе и технике рада 

које ученике уводе у активан однос приликом учења. У великој мери ученици су упућени 

на коришћење интернета као савременог извора знања и информација, као и коришћење 

мултимедијалних презентација припремљеног материјала.  

 

С обзиром на ситуацију у школама која је изазвана пандемијом Ковид-19 вируса, може се 

рећи да смо и ову 2020/21. школску годину успешно реализовали. 

 

 

 

8. Данка Ђевић Хаднађев, наставник биологије 

 

У школској 2020/2021. години настава се реализовала по комбинованом моделу, због 

епидемије корона вируса, услови су били нешто измењени. Ученици су похађали наставу 

сваки дан, подељени у две групе, изузев ученика 6/1 разреда. У току месеца децембра, 

марта и априла настава се похађала онлајн путем платформе Гугл учионица. 

Наставни план и програм из предмета биологија  је реализован у потпуности. Припремна 

настава за ученике осмих разреда такође је реализована. План ИОП програма (ИОП1 и 

ИОП2) за ученике који наставу прате уз помоћ наставника је такође реализована.  

Школско такмичење из биологије је реализовано по постојећем календару такмичења, 

учествовали су ученици 7. и 8.разреда. Општинско такмичење из предмта биологија се 

није одржало због актуелне епидемилошке ситуације. 

Активно као председник актива  учествујем у раду и присуствовала сам на неколико 

угледних часова колега. Одржала сам и час у 4. разреду као вид упознавања будућих 

петака са наставом биологије и са самим наставником.  

У овој школској години стручно сам се усавршавала похађајући следеће семинаре: 

Дигитална учионица, Поступци вредновања у функцији даљег учења, Прати, процени и 



објективно оцени, Обука за запослене – породично насиље, Стратегија у раду са 

ученицима који показују проблем у понашању. 

С обзиром на ситуацију у школама која је изазвана пандемијом Ковид-19 вируса, може се 

рећи да смо и ову 2020/21. школску годину успешно реализовали. 

 

 

 

 

3.3.3. Рад стручног већа за уметност 

           

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВЕЋА ЗА УМЕТНОСТ    

2020/2021. 

 

 

Наставник музичке културе похађао је онлајн семинар ,,Дигитална учионица’’, 19,5 

бодова, у периоду септембар, октобар, новембар. 

 

Наставник ликовне културе Данка Милићевић реализовала је неколико активности у току 

школске 2020/2021. 

 

ОКТОБАР – Дечија недеља ОШ, “Јован Цвијић”,Петловача 

 



 
 

 

 

ОКТОБАР – дечија недеља  ОШ ,,Јован Цвијић,, Змињак 

 



 
 

СЕПТЕМБАР, ОКТОБАР, НОВЕМБАР –  похађан онлајн семинар ДИГИТАЛНА 

УЧИОНИЦА 19,5 бодова. 

 

ЈАНУАР – изложба Свети Сава ОШ ,,Јован Цвијић”, Змињак, Петловача. 

 

ФЕБРУАР – одржано такмичење из ликовне културе КАРИКАТУРА ,,Мали Пјер” у ОШ 

,,Јован Цвијић”, Змињак. 

 

ФЕБРУАР – похађан вебинар, акредитовани стручни скуп; предавач Ранко Рајовић; назив 

,,Кроз акцију и интеракцију подстакните ученичку мотивацију”, 

1 бод. 

 

МАРТ – присуство на онлајн презентацији Клет уџбеника ликовне културе за 8. разред 

основне школе, 1 бод. 

 

МАРТ - похађан вебинар, акредитовани стручни скуп; предавач Ивана Ковачевић; назив 

,,Како ефикасно прилагодити наставу свим ученицима у одељењу”; 1бод. 

 

МАРТ - похађан вебинар,акредитовани стручни скуп; предавачи Олгица Спасојевић и 

Биљана Стојановић; назив ,,Добро осмишљен пројекат као пут ка освајању и усвајању 

знања” ; 1 бод. 

 

АПРИЛ - похађан вебинар,акредитовани стручни скуп ;предавач Драгана Пелемиш; назив  

,,Подршка ученицима у онлајн учењу”; 1 бод. 

 

АПРИЛ – похађана обука ,,СТРАТЕГИЈЕ У РАДУ СА УЧЕНИЦИМА КОЈИ ПОКАЗУЈУ 

ПРОБЛЕМЕ У ПОНАШАЊУ”; 16 бодова. Платформа ЧУВАМ ТЕ. 

 

МАЈ - похађан вебинар, акредитовани стручни скуп; предавач Марко Стојановић; назив  

,,Комуникација телом и гласом”, 1 бод. 

 

МАЈ – ОШ ,,Јован Цвијић”, Змињак, учешће ученика на републичком ликовном конкурсу 

,,Светосавље и наше доба”, Нови Сад. Пласмани ученика: 1.место Маја Милинковић, 5-1, 

похвала Дајана Тадић, 7-1 и Анђелина Тадић, 5-1 из области калиграфије. 

 



МАЈ – ОШ ,,Јован Цвијић”, Змињак,  учешће ученика на Републичком ликовном конкурсу 

,,Никола Тесла”, Нови Сад. Пласмани ученика:1. место Маја Милинковић, 5-1 из ликовног 

рада, 1.место Маја Милинковић, 5-1   и похвала Анђелина Тадић, 5-1 из области 

калиграфије. 

 

МАЈ –  учећше  ученика ОШ ,,Јован Цвијић”, Змињак на општинском, окружном и 

републичком такмичењу КАРИКАТУРА  ,,Мали Пјер”. 

ПЛАСМАНИ: Теодора Јовановић, 5-1, 1. место на општинском, 2. место на окружном, 2. 

место на републичком такмичењу. 

 

 

 

                                                                                          Руководилац већа: 

       Данка Милићевић 

 

 

 

3.3.4. Рад стручног већа за друштвено-језичке науке 

 

Стручно веће друштвених наука Основне школе ,, Јован Цвијић’’ чине: 

 

1. Наташа Томић, професор српског језика, Змињак 

2. Драгана Јоцић, професор српског језика, Петловача 

3. Мирјана Мићић, професор енглеског језика, Змињак и Петловача 

4. Марија Којић, професор енглеског језика, Петловача 

5. Миљана Чолић, наставник енглеског језика, Змињак и Петловача 

6. Маријана Гаврић, професор француског језика, Змињак и Петловача 

7. Ана Симић, професор француског језика, Петловача 

8. Марија Илић, професор историје, Петловача 

9. Дарко Костић, професор историје, Змињак 

10. Урош Ђурђевић, професор верске наставе, Змињак и Петловача 

 

1. Наташа Томић, професор српског језика и књижевности 

 

У току ове школске године, поред редовне наставе коју сам реализовала у одељењима 5-1, 

6-1, 7-1 и 8-1,остварила сам следеће активности: 

1. Реализација припремне наставе у 8-1 одељењу, једном недељно током целе школске 

године, а од 1.  до 20. јуна 2021. у терминима редовне наставе српског језика осмог 

разреда и једног часа припремне наставе (5 часова недељно); 

2. Обогаћени једносменски рад у одељењима 7-1 и 8-1 преко Гугл учионице, уторком и 

средом од 18 до 19 часова; 

3. Припрема и реализација литерарног конкурса поводом Дечије недеље; 

4. Организатор изложбе радова поводом Светосавске прославе и избора за најбољи пано 

посвећен великом српском просветитељу; 

5. Организација Школског такмичења из Књижевне олимпијаде и Српског језика и 

књижевности у старијим разредима Матичне школе и припрема ученика за такмичења у 

облику индивидуалног рада са ученицима; 

6. Присуство на угледном часу и анализа часа наставника разредне наставе Веска Илића; 

7. Члан школског тима на пројекту „Школа за 21. век“ (Употреба Микро бита у настави) и  

полазник истоименог тродневног семинара који је организовао Британски савет. Школски 

тим је на Републичком такмичењу освојио 2. место. Како слушалац семинара сам 



остварила 40 бодова стручног усавршавања, а припрема за час ми је ушла у збирку 

узорних припрема. 

8. Похађала сам и онлајн семинар под називом „Дигитална учионица“. 

9. На Завршном испиту сам била прегледач тестова из српског језика и књижевности. 

 

2. Драгана Јоцић, професор српског језика и књижевности 

 

- Одељењски старешина 6-2 у Петловачи; 

- Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању, онлајн обука-16 

бодова; 

- Обука - породично насиље, онлајн обука, 16 бодова; 

- Дигитална учионица, дигитално компетентен наставник, онлајн семинар, 19,5 бодова; 

- Прегледач тестова пробног завршног испита - задужење; 

- Држала сам обогаћени једносменски рад уторком у 8. разреду и средом у 7. разреду; 

-Држала самприпремну наставу у осмом разреду током целе школске године петком и 

након завршетка на часовима редовне наставе; 

-Републички зимски семинар на Филолошком факултету у Београду није остварен због 

актуелне епидемиолошке ситуације (ковид 19); 

Извештај о Школском такмичењу из српског језика и књижевности: 

Школско такмичење из језика одржано је у Петловачи, 26. фебруара 2021. г.у времену 

прва два школска часа. На такмичење су изашла два ученика: 

1) Марко Ерцеговчевић, пети разред, 

2) Тамара Тодоровић, шести разред. 

Оба ученика су освојила 16 бодова и тиме завредили пласман на Општинско такмичење, 

које је било заказано у марту, у ОШ „Јанко Веселиновић“, али с обзиром на 

епидемиолошку ситуацију, отказано је за све ученике. 

 

3. Мирјана Мићић, професор енглеског језика 

 

Одељењски старешина 6-1 у Змињаку. 

Школске 2020/2021. године настава је реализована по комбинованом моделу, због 

пандемије вируса Ковид 19. Ученици су, подељени у две групе, наставу пратили сваки 

други дан у школи. У току месеца децембра, марта и априла настава се одвијала онлајн 

путем платформе Гугл учионица. Екскурзије су биле одложене због актуелне ситуације. 

Ове године нису реализоване планиране активности које су подразумевале групни рад и 

рад у пару. Није било излета.  

У току школске године у другом, петом,  шестом и седмом разреду планирано је 72, а у 

осмом разреду 68 часова енглеског језика. Сви планирани часови успешно реализовани. 

Већи део планираних часова реализован је у школи, мањи део у оквиру онлајн наставе 

путем платформе Гугл учионица. 

Школско такмичење из енглеског језика  одржано је у фебруару 2021. године. 

Ученицима који раде по индивидуализованом образовном програму, настава  је 

прилагођена на адекватан начин са углавном делимично оствареним исходима ученика на 

крају школске године, јер ученици нису редовно похађали наставу. 

Стручно усавршавање: 

Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника 

и дигиталних образовних материјала - обука, 19,5 бодова; 

Програм обуке за супервизоре и председнике школских комисија на завршном испиту-

обука, 8 бодова; 

Обука за запослене – породично насиље, онлајн, 16 бодова; 



Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању, обука, онлајн, 16 

бодова. 

 

4. Марија Којић, професор енглеског језика 

 

Ове године похађала сам семинар Дигитална учионица, пружам свакодневну додатну 

подршку ученицима на Гугл учионици и кроз Обогаћени једносменски рад. 

 

5.  Миљана Чолић, наставник енглеског језика 

 

-Школске 2020/2021. године настава се реализовала по комбинованом моделу, због 

пандемије вируса Ковид 19. Ученици су похађали наставу сваки дан, подељени у две 

групе. Поједини месеци рађени су само онлајн због погоршања епидемилошке ситуације. 

Настава је и на тај начин успешно реализована. 

 -У току школске године у осмом разреду планирано је 68 часова енглеског језика. 

У првом, трећем и четвртом разреду 72 часа. Сви планирани часови успешно су 

реализовани. Већи део планираних часова реализован је у школи, а мањи део у оквиру 

онлајн наставе путем платформе Гугл учионица. 

-Одобрењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја, од септембра ове 

школске године почела је реализација пилот пројекта „Обогаћени једносменски рад“ у 

нашој школи. Стручни тим наставника и сарадника ове школе се потрудио да осмисли 

научно истраживачке и пројектне радионице које ће имати додирних тачака са редовном 

наставом. Осмишљене су активности за које се сматрало да су деци потребне и да ће  им 

бити занимљиве. Акценат активности је стављен на постизање бољих образовних 

постигнућа ученика, превазилажење препрека у учењу, развоју социјалних вештина и 

тимског рада, као и укупном личном и социјалном развоју ученика. 

      Првобитни план рада у оквиру пројекта је подразумевао да деца након редовне наставе 

буду распоређена на пројектима у школи по уређеном распореду, уз обавезан оброк. Због 

пандемије вируса Ковид 19 није било могуће на тај начин реализовати планирано. Часови 

обогаћеног једносменског рада су се из тог разлога одржавали онлајн, путем платформе 

Гугл учионица. Деца су кроз часове имала подршку и помоћ у савладавању градива из 13 

наставних предмета, свакога дана у истом термину, у трајању од једног школског часа. 

Сви часови енглеског језика за други, трећи и четврти разред су успешно реализовани. 

-Школско такмичење из енглеског одржано је у фебруару 2021. године, али нико није 

остварио довољно бодова да иде даље.  

-Часови додатне и допунске наставе реализовани су по потреби. 

- Упркос овој ситуацији, одржани су и угледни часови који су посећивани од стране 

колега. 

- Поједини семинари на које сам се пријавила нису одржани. 

- Била сам члан жирија на Општинском такмичењу из рецитовања. 

- Дежурала сам на пробном и завршном испиту за осми разред. 

Евалуација ИОП-а 

Ученицима који раде по индивидуализованом образовном програму настава је 

прилагођена на адекватан начин са углавном потпуно оствареним исходима ученика на 

крају школске године. 

Ефикасност и ефективност рада 

Без обзира на пандемију, мислим да је успешност у настави ове године велика. Ученици 

су сарађивали, а њихове оцене показују успешно савладано градиво. План је био 

коригован због тренутне ситуације, али све планирано сам успела да одржим. Мислим да 

је на нивоу школе ова година је протекла са доста рада и труда, али успешно.  

 



6. Маријана Гаврић, професор француског језика 

 

-Одељењски старешина 7-1 у Змињаку; 

-Дигитална учионица/Дигитално компетентан наставник - увођење електронских 

уџбеника и дигиталних образовних материјала, онлајн обука, 19,5 бодова; 

-Да свако дете учи лако, Школа ОШ ,, Вук Караџић’’, 26.09.2020, 8 бодова; 

- Дигитална наставна средства -Корак ка савременој настави, обука, онлајн, 24 бода; 

-Ни црно ни бело - програм за рад са децом, младима, обука онлајн, 24 бода; 

-Презентација уџбеника француског језика за 8. разред оснвне школе- вебинар, онлајн, 1 

бод. 

-Да нам антидискриминација буде инспирација - превенција и превазилажење 

дискриминације; 

вртићу и школи-онлајн13. април 2021.онлајн-16 бодова 

-,,Проговори да видим ко си’’, вебинар, међународни стручни скуп, 29.08.2020, онлајн, 1 

бод; 

- Како ефикасно прилагодити наставу свим ученицима у одељењу, стручни скуп, вебинар, 

онлајн, 19.03.2021, 1 бод; 

- Добро осмишљен пројекат као пут ка усвајању знања- стручни скуп, вебинар, 26.3.2021, 

онлајн, 1 бод; 

- Чувам те - Обука за запослене-породично насиље,  обука, онлајн, 4. јун 2021, 16 бодова; 

- Чувам те, „Стратегија у раду са ученицима који показују проблеме у понашању“ - обука, 

онлајн, 4. јун 2021, 16 бодова; 

- Веза множења и дељења, математика, посета часу код учитељице Тање Алексић; 

-"SELFIE 2020-2021, session 3" у оквиру Селфи инструмента-самовредновање -

Премошћавање дигиталног јаза у Републици Србији за најугроженију децу-пројекат-6. јун 

2021. онлајн, 1 бод; 

- Обука за дежурне наставнике на завршном испиту, 14. јун 2021.онлајн, 8 бодова; 

-Била сам дежурни наставник на завршном испиту 23, 24. и 25. јуна 2021. године; 

-Одржала сам час француског језика у одељењу 4/1 у Змињаку 9. јуна-други час-

Упознавање ученика са наставником и новим предметом. 

Сви часови у свим одељењима су у потпуности реализовани. 

-Сваког понедељка у 18 часова у оквиру обогаћеног једносменског рада пружала сам 

додатну подршку ученицима шестог разреда. 

- Школско такмичење из француског језика - организатор, 1.2.2021. 

 

7. Ана Симић, професор француског језика 

 

-Школске 2020/2021. године настава се реализовала по комбинованом моделу, због 

пандемије вируса Ковид 19. Ученици су похађали наставу подељени у две групе 

наизменично, сваки дан. У току месеца децембра, марта и априла настава се похађала 

онлајн путем платформе Гугл учионица.  

 

-У току школске године у петом и шестом разреду планирано је 72 часа француског 

језика, а у осмом разреду 68. Сви планирани часови успешно су реализовани (у школи и 

онлајн). 

-Одобрењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја, од септембра ове 

школске године почела је реализација пилот пројекта „Обогаћени једносменски рад“. Због 

пандемије вируса Ковид 19, часови Обогаћеног једносменског рада су се одржавали 

онлајн, путем платформе Гугл учионица. Деца су кроз часове имала подршку и помоћ у 

савладавању градива из 13 наставних предмета, свакога дана у истом термину, у трајању 

од једног сата. Сви часови историје за 5. и 7. разред разред успешно су реализовани. 



-Школско такмичење из француског језика одржано је у фебруару 2021. године. 

-Евалуација ИОП-а: 

Ученицима који раде по индивидуализованом образовном програму, настава је 

прилагођена на адекватан начин са делимично остваренимисходима ученика на крају 

школске године. 

 Од 1.12.2021.  старешинство у одељењу 8-2. 

Стручно усавршавање током 2020/2021.године: 

- Обука за Гугл учионицу – присуство 

- Извођење и одбрана часа наставника у школи – вођење; 

- Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника – 

присуство излагању вебинара; 

- Презентовање уџбеника за 8. разред (Кlett) – вебинар, 1 сат; 

- Школско такмичење из француског језика; 

- Обука за запослене-породично насиље – 16 бодова; 

- Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању, обука, 16 

бодова; 

- Пробни и завршни испит. 

ОДОБРЕНИ АКРЕДИТОВАНИ ПРОГРАМИ: 

- Програм обуке за запослене у образовању/Дигитална учионица/дигитално 

компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних 

материјала – 19.5 бодова; 

- Школе за 21. век  - 40 бодова; 

- Micro:bit basics course – 8 бодова. 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ: 

-Старешинство; 

- Координатор Тима за маркетинг (ОШ „Јанко Веселиновић“ Црна Бара); 

- све заједно чини више од 100 бодова. 

 

8. Марија Илић, професор историје 

 

-,,Дигитална учионица”, онлајн семинар, 19,5 сати СЕПТЕМБАР-НОВЕМБАР 2020; 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА УЏБЕНИКА,КЛЕТ- онлајн стручни скуп, МАРТ 2021, 1 сат; 

-,,Кроз акцију и интеракцију подстакните ученичку мотивацију”; Ранко Рајовић - Онлајн 

вебинар - 1 сат , ФЕБРУАР 2021; 

-,,Како ефикасно прилагодити наставу свим ученицима у одељењу”; Ивана Ковачевић- 

онлајн вебинар, МАРТ 2021, 1 сат; 

- Како ефикасно прилагодити наставу свим ученицима у одељењу, предавачи Олгица 

Спасојевић и Биљана Стојановић, онлајн вебинар, МАРТ 2021, 1 сат; 

-,,Подршка ученицима у онлајн учењу”, предавач Драгана Пелемиш, онлајн вебинар, 

АПРИЛ 2021, 1 сат; 

-ПРОБНИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ОШ ,,Лаза К, Лазаревић”, Шабац - прегледач. 

 

9. Дарко Костић , професор историје  

 

- Похађао сам семинар Учити о Холокаусту, 11-13.9.2020. у Шапцу, број бодова: 24. 

Похађао сам и семинар Реализација наставе орјентисане ка исходима учења, 8.9.2020. 

Обука је извршена онлајн, 3 недеље, 24 бода. 

- Обука за запослене - породично насиље - онлајн,16 бодова, платформа Чувам те; 

- Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању, онлајн, 16 бодова, 

платформа Чувам те. 

 



10. Урош Ђурђевић, професор верске наставе 

 

-Одељењски старешина 8-1 у Змињаку; 

-У школској 2020/21 години сам запослен у ОШ ,,Јован Цвијић“ у Змињаку, на 80%, OШ 

„Никола Тесла“ у Дубљу на 15% и ОШ „Краљ Александар Карађорђевић“ у Прњавору на 

5% радне норме, где сам организовао и учествовао у разним активностима.  

У оквиру стручног усавршавања био сам на семинару „Црно-бели свет“ који је одржан 

онлајн и на онлајн семинару „Дигитална учионица“. 

У току ове школске године која је била специфична због новонастале ситуације у вези са 

корона вирусом, тако да су часови били скраћени, одељења дељена у групе, у неким 

одељењима сам држао часове у школи обе групе, а у неким један час онлајн, а један у 

школи. У једном тренутку целокупна настава је реализована онлајн. Стога реализација 

наставе уопште није била лака, како за децу, тако и за нас наставнике. Због уведених мера 

нисмо могли да организујемо све оне ваннаставне активности које смо планирали на 

почетку школске године, тако да се надам да ће следећа школска година кренути редовно 

и да ћемо моћи све да реализујемо.  

Оно што се може закључитије да ученици показују висок ниво  заинтересованости за 

предмет и врло су расположни за сарадњу, проблема по питању дисциплине није било на 

часовима. 

 

Извештај са такмичења из страног језика 

 

Школско такмичење из енглеског језика 

 

Школско такмичење из енглеског језика одржано је 2.2.2020. у обе школе. На такмичењу 

је било шест ученика осмог разреда, двоје из Змињака и четворо из Петловаче.  

Ученици су освојили следеће бодове: 

1. Јован Тодоровић-19 

2. Анђела Влајковић-18 

3. Ивана Вујиновић-17 

4. Дејан Радовановић-13 

5. Милош Јовичић-11 

6. Виолета Ристић-7 

Нико од ученика се није пласирао на општинско такмичење. 

                                                                                                   предметни наставници: 

                                                                                                            Мирјана Мићић 

                                                                                                             Миљана Чолић 

 

 

Школско такмичење из француског језика 

 

Школско такмичење из француског језика одржано је 1.2.2020. у обе школе. На 

такмичењу је било три ученика осмог разреда,  двоје из Змињака и један ученик из 

Петловаче.  

Ученици су освојили следеће бодове: 

1. Дејан Радовановић  VIII2 - 25 /40 

2. Ивана Вујиновић – VIII1   21  / 40 

3. Срђан Митровић – VIII1  7 / 40 

 

Нико од ученика се није пласирао на општинско такмичење. 

 предметни наставници: 



                                                                                                            Ана Симић 

                                                                                                        Маријана Гаврић 

 

 

Избор уџбеника за 2020-2021. 

 

Српски језик и књижевност 

Седми разред 

KLETT 

Плетисанка, Читанка за седми разред основне школе-Зорица Несторовић,Зона Мркаљ 

Граматика,Српски језик и књижевност за седми разред основне школе-Весна Ломпар 

Радна свеска уз уџбенички комплет,Српски језик и књижевност за седми разред основне 

школе- 

Весна Ломпар,Зона Мркаљ ,Зорица Несторовић 

Осми разред 

ГЕРУНДИЈУМ 

Аплауз 8, Читанка за осми разред основне школе- др Снежана Божић, Снежана 

Милосављевић Милић 

Аплауз говору 8, Уџбеник српског језика за осми разред основне школе 

 

Енглески језик 

Трећи разред 

„DATA STATUS”- Smart Junior 3, енглески језик за трећи разред основне школе; 

уџбеничкикомплет 

уџбеник, аудиокомпактдиск и раднасвеска)- H.Q. Mitchell, MarileniMalkogianni 

Четврти разред 

„НОВИ ЛОГОС”- Family and Friends 2, енглески језик за четврти разред основне школе; 

четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)- Naomi Simmons 

Седми разред 

„Фреска“-Right on 3, енглески језик за 7. разред основне школе, седма година учења; 

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, три компакт диска)- Jenny Dooley 

Осми разред 

„Фреска“-Right on 4, енглески језик за 8. разред основне школе, први страни језик, осма 

година учења; уџбенички комплет (уџбеник и  радна свеска)- Jenny Dooley 

 

 

Француски језик 

Седми разред 

„DATA STATUS”- Nouveau Pixel 3, француски језик за седми разред основне  

школе,   

трећа година учења  и шести разред основне школе,  шеста година учења; уџбенички 

комплет (уџбеник са ДВД-ом и радна свеска)- Аутор уџбеника: Colette Gibbe. Аутор радне 

свеске: Patricia Robert 

Осми разред 

„DATA STATUS”- Nouveau Pixel 4, француски језик за седми разред основне школе,  први 

страни јези, седма година учења  и  осми разред основне 

школе,   други страни језик, четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник са ДВД-

ом и радна свеска)- Аутор уџбеника: Sylvie Schmitt Аутор радне свеске: Anne-Cecile 

Couderc 

 

Историја 



Седми разред 

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”- Историја 7, уџбеник са одабраним историјским изворима за  

седми разред основне школе; ћирилица- Весна Димитријевић 

Осми разред 

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”- Историја 8, уџбеник са одабраним историјским изворима за 

осми разред основне школе; ћирилица- Весна Димитријевић 

 

Председник стручног већа 

Маријана Гаврић 

 

 

3.3.5. Рад стручног већа наставника физичког васпитања 

 

Актив предмета физичко и здравствено васпитање Основне школе ,,Јован Цвијић“ чине: 

1. Драгутин Лукић 

2. Бојан Спасојевић (председник актива) 

 

Активности које су реализоване: 

1. Сви планирани часови су реализовани. Часови су држани у складу са 

епидемиолошким мерама, избегавао се контакт ученика и одржавала се социјална 

дистанца. Највише су били заступљени елементи гимнастике и атлетике где су 

ученици могли сами да изводе елементе.  

2. Током онлајн наставе часови су се одржавали путем гугл учионице и гугл мита. 

Остављао се наставни материјал, часови су се одржавали по плану и програму.  

3. Оба кроса нису одржана због епидемије вируса ковид-19. Исто тако ни такмичења 

нису одржана због безбедности деце. 

4. Актив физичког и здравственог васпитања је током ове године скупио 92 сата 

стручног усавршавања, углавном присуством онлајн семинарима.  

5. Школа је добила нова наставна средства и лопте које су почене са коришћењем тек 

крајем другог полугодишта када си здравствене мере мало попуштене. 

6. Учешће као дежурни наставници на завршном испиту (Бојан Спасојевић, Драгутин 

Лукић) 

7. У склопу обогаћеног једносменског програма учествовао је и наставник Бојан 

Спасојевић који је држао онлајн часове из физичког и здравственог васпитања 

ученицима петог и шестог разреда. Обрађивале су се теме које се не налазе у плану 

и програму школе тако да су ученици могли да се упознају са спортовима са којима 

имају мањи контакт. Активност ученика је била одлична. 

 

 

Већина планираних активности је рализована, наставници задовољни постигнутим 

резултатима и активностима деце.  

 

     наставници физичког и здравственог васпитања: 

        Драгутин Лукић 

        Бојан Спасојевић 

 

 

 

 

3.4. РАД ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 

 



 

Одељенске старешине у школској 2020/2021. години: 

 

I-1 Мира Остојић           

I-2 Алекса Алексић 

II-1 Веско Исаиловић 

II-2 Јелица Исаиловић 

III-1 Биљана Ракић 

III-2 Лепосава Андрић 

IV-1 Снежана Ковачевић 

IV-2 Тања Алексић 

V-1 Ивана Воротовић 

V-2 Ивица Вујиновић 

VI-1 Мирјана Мићић 

VI-2 Драгана Јоцић 

VII-1 Маријана Гаврић 

VII-2 Данка Ђевић 

VIII-1 Урош Ђурђевић 

VIII-2 Ана Симић 

 

Одељењске старешине су реализовале низ активности на нивоу одељења и разреда, 

предвиђених Годишњим планом рада школе. Остваривале су добру сарадњу и 

комуникацију са родитељима ученика као и са директором школе, стручним сарадницима 

и предметним наставницима. 

 

Сва одељенска већа школе су одржала седнице најмање пет пута, а на њима су, поред 

редовних анализа и утврђивања успеха и владања ученика на крају класификационих 

периода, разматране и следеће теме: повезивање глобалних и оперативних планова са 

стандардима постигнућа, одређивање потребне подршке ученицима који имају потребу за 

додатном подршком у учењу и индивидуализацијом рада, укључујући и рад са надареним 

ученицима, професионална оријентација ученика, пројекти о социјалној инклузији и 

превенцији насиља, уједначавање критеријума оцењивања, правилна расподела писмених 

задатака и писмених провера знања, примена савремених метода и облика учења, као и 

дидактичког материјала и наставних средстава у настави, организација допунске и 

додатне и припремне наставе и слободних активности, оптерећеност ученика наставом и 

учењем, проблемима у понашању и дисциплини ученика и друге. Одељенска већа су 

планирала и организовала излете и екскурзије.  

 

 
 

3.5. РАД  СТРУЧНОГ САРАДНИКА – ШКОЛСКОГ ПСИХОЛОГА 

 

Извештај о раду психолога за школску 2020/21. годину 

 

Програмски садржаји Време реализације 

 

 Израда Глобалног и оперативних планова  Август  2020. године, током 



Планирање и програмирање 

образовно-васпитног рада 

рада психолога 

 

године 

Израда  извештаја ( стручног сараданика, 

Тима за инклузивно образовање, Тима за 

професионалну оријентацију) за Извештај 

о раду школе за школску 2021/2022. 

годину 

Јун 2021.године 

Спровођење анализа онлајн наставе Током године 

Праћење и вредновање 

образовно-васпитног рада 

 

 

 

 

 

Систематско праћење и вредновање 

наставног процеса(протоколи за 

посматрање часа, педагошки досије 

ученика) 

Током године 

Праћење реализације онлајн наставе Током године 

Праћење и вредновање угледних часова и 

часова на  којима постоји проблем 

мотивисаности ученика и комуникације 

Током године 

Праћење развоја и напредовања ученика у 

току школске године 

Током године 

Праћење  успеха ученика на 

класификационим периодима, 

такмичењима 

Током године 

Праћење и вредновање примене  мера 

индивидуализације и индивидуалног 

образовног плана. 

 

Током године 

Праћење узрока школског неуспеха 

ученика и предлагање решења за 

побољшање школског успеха 

Током године 

Рад са наставницима Сарадња  са наставницима на одабирању 

рационалних облика, метода и средстава 

ОВ рада  

Током године 

Анализирање реализације праћених 

часова редовне наставе и давање предлога 

за унапређивање (протоколи и извештаји 

о посети часовима) 

Друго полугодиште 

 

 

Праћење начина вођења педагошке 

документације наставника (увид у 

портфолио, наставне планове, педагошку 

свеску, евиденцију одељењског 

старешине) 

Током године 

Пружање помоћи приправницима у 

процесу увођења у посао Током године 

Пружање помоћи  наставницима у писању 

и примени ИОП-а. 
Током године 

Пружање помоћи наставницима и 

одељењским старешинама у остваривању 

свих форми сарадње са породицом. 

Током године 

Пружање помоћи наставницима у Током године 



осмишљавању рада са ученицима којима 

је потребна додатна подршка (тешкоће у 

развоју, осетљиве друшвене групе) – 

према потреби наставника 

Пружање помоћи одељењским 

старешинама у реализацији појединих 

садржаја ЧОС-а , ради квалитетнијих 

односа у одељењу (Методе и технике 

успешног учења, Избор правог занимања) 

Током године 

Рад са ученицима Испитивање педагошких чинилаца 

неуспеха и предлагање мера за отклањање 

– појачан васпитни рад са ученицима 

 

Током године 

Професионална оријентација и каријерно 

вођење ( индивидуални разговори, часови 

одељењског старешине на тему избора 

правог занимања, тестирање ученика 

тестом професионалних интересовања, 

представљање средњих школа, помоћ при 

попуњавању листе жеља) 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

Идентификовање и рад на отклањању 

педагошких узрока проблема у учењу, 

понашању. 

Током године 

Праћење  адаптације  ученика првог и 

петог разреда 

Септембар-децембар 

Спровођење  појачаног  васпитног  рада  

са ученицима који су имали проблеме у 

понашању, трпели или чинили насиље... 

Током године 

Израда педагошких  профила  за ученике 

који наставу похађају по ИОП-у 

Током године 

Спровођење појачаног васпитног  рада  са 

ученицима против којих је био покренут 

васпитно-дисциплински поступак. 

Током године 

Рад са родитељима Обављање  разговора са родитељима који 

су долазили самоиницијативно или по 

позиву психолога (породични проблеми, 

проблеми у учењу, понашању...) 

Током године 

Обављање  разговора  са родитељима 

против чије деце је био покренут 

васпитно – дисциплински поступак 

Током године 

Сарадња са родитељима чија су деца 

наставу похађала  по ИОП-у 

Током године 

Рад са директором, 

стручним сарадницима 

Рад на истраживању постојеће о.в. праксе 

и специфичних проблема и потреба 

Током године 



установе и предлагање мера за 

унапређење 

Редовна размена информација у оквиру 

рада стручних тимова, органа  

Током године 

Учешће на заједничком планирању 

активности, изради стратешких 

докумената установе, анализа и извештаја 

о раду 

Август, јануар, јун 

Рад на проналажењу најефикаснијих 

начина унапређивања вођења педагошке 

документације 

Током године 

Сарадња по питању васпитно-

дисциплинских поступака, план заштите 

ученика од насиља  

По потреби 

Рад у стручним органима, 

тимовима и комисијама 

 

 

Активно учествовање у раду 

Наставничког и Одељењских већа 

Током године 

Координатор Тима за инклузивно 

образовање  

Током године 

 Учествовање у Тиму за заштиту 

 ученика од насиља,  

злостављања и занемаривања 

(разговори са ученицима, родитељима и 

одељењским старешинама, вођење 

досијеа ученика и потребне 

документације) 

 

Током године 

Учествовање у раду актива стручних 

сарадника, на нивоу града. 

Члан Подружнице Мачванског округа 

Током године 

 

 

 

 

Сарадња са надлежним  

установама, 

организацијама,  

удружењима и локалном  

самоуправом 

У току школске године сарадња  са 

установама у граду: 

 

-основним и средњим школама 

-Центром за социјални рад 

 

Током године 

 Вођење документације, 

 припрема за рад и стручно  

усавршавање 

Вођење документације на дневном,  

месечном и годишњем нивоу –  

план и извештај о раду психолога, 

 вођење дневника рада психолога 

           Током године 

Прикупљање података о ученицима и 

чување материјала који садржи податке о 

ученицима у складу са етичким кодексом 

– педагошки досије ученика 

 

          Током године 

Писање извештаја и попуњавање 

протокола посете часовима 

          Током године 



 

Писање извештаја о стручном 

усавршавању у установи (хуманитарне 

акције, посете, такмичења, угледни 

часови, истраживање) 

 

          Током године 

Портфолио психолога           Током године 

Вођење евиденције о ученицима који 

наставу похађају по  ИОП-у  

Током године 

Праћење стручне литературе Током године 

 

 

 

                                                                                               Јелена Костадиновић, психолог 
 

 

3.6. РАД СТРУЧНОГ САРАДНИКА - БИБЛИОТЕКАРА  

 

Сви ученици ОШ „Јован Цвијић“ чланови су школске библиотеке. Током школске 

2020/2021. библиотека је радила понедељком од 8 до 14 часова и средом од 9.20 до 9.50 и 

11.30 до 12.00 у матичној школи, а уторком од 8 до 14  и четвртком од 9.20 до 9.50 у ИО. 

Ученици су махом уредно враћали књиге, а за оне мање ревносне обавештене су и 

разредне старешине и учитељи о стању са невраћеним књигама. 

Приметно је да библиотеку у великом броју посећују ученици нижих разреда, како у 

матичној школи, тако и у ИО.  

Књижевни фонд библиотеке се константно обнавља и допуњује. Рад у библиотеци одвија 

се у сарадњи са предметним професорима, у складу са потребама школе. Књижевни фонд 

библиотеке је богат и разнолик, премда би било корисно обогатити га актуелном 

лектиром, као и савременим писцима које деца радо читају. 

Најчитаније књиге ове школске године биле су Дневник Ане Франк, Казивање љубави, 

Лајање на звезде, Мој дека је био трешња, народне и ауторске бајке, едиције Моји 

омиљени суперхероји, Калеидоскоп... 

И ове године традиционално су на Видовдан додељене награде најбољим ученицима и 

њиховим наставницима. Набавка и избор књига за награђене спроведени су у сарадњи са 

школском библиотеком. 

 У школској 2020/2021. години стручни сарадник – школски библиотекар обављао је 

послове из подручја рада школске библиотеке – рад на издавању, инвентарисању, 

набавкама књига, сарадња са ученицима, наставницима, учитељима и родитељима у циљу 

унапређења културе читања код ученикa. 

Стручни сарадник вршио је преглед електронских дневника нижих разреда матичне школе 

и издвојених одељења. 



Стручни сарадник-библиотекар био је администратор школског сајта, редовно га 

уређивао, ажурирао и радио на његовом унапређењу, прикупљао и уређивао материјале за 

сајт, писао и лекторисао текстове за објављивање... 

Стручни сарадник-библиотекар обављао је дужности школског координатора за упис 

ученика осмог разреда. 

Стручни сарадник-библиотекар положио је маја ове школске године стручни испит у 

Народној библиотеци у Београду и тиме стекао звање дипломираног библиотекара. 

 

руководилац библиотеке: 

Милица Јеленић 

 

 

 

 

3.7 РАД ПЕГАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА И СТРУЧНИХ АКТИВА 
 

 

Током године одржано је пет седница педагошког колегијума. Педагошки колегијум бавио 

се питањима везаним за усвајање ИОП-а, планирање додатне подршке, анaлизом успеха и 

дисциплине, праћење пројекта у оквиру ШРП-а, разматрањем извештаја спољашњег 

самовредновања и планирањем мера за унапређивање рада у областима у којима су уочене 

слабости, анализом квалитета наставе и унапређивањем образовно-васпитног рада, 

стандардима квалитета рада образовно-васпитних установа и стандардима постигнућа, 

планирањем стручног усавршавања запослених, планирањем активности везаних за 

завршни испит, организовањем педагошко-инструктивног увида и надзора и 

предузимањем мера за унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних 

сарадника.  

 

Анализиран је успех ученика на крају класификационих периода.  

Констатовано је да су часови које су посетили директор и стручни сарадници педагошко 

психолошке службе школе испунили дидактичко методолошке критеријуме. Часови су 

брижљиво припремани, ефикасно и у складу специфичностима одељења су одржавани, 

карактерише их добра комуникација, ученици на њима стичу знања. 

 

Наставници су упознати са захтевима Правилника о оцењивању у погледу перманентног 

оцењивања. 

 

 

 

 

3.7.1. Рад Тима за професионалну оријентацију 

 

 



У школској 2020/2021. години Тим за професионалну орјентацију чинили су разредне 

стрешине осмог разреда, Урош Ђурђевић, Ана Симић и координатор Тима Јелена 

Костадиновић, психолог. 

Кроз садржаје наставе и ваннаставних активности, сви наставници, разредне старешине и 

стручни сарадник остваривали су послове и задатке везане за професионално васпитање, 

праћење професионалног развоја, професионално информисање и саветовање. 

На часовима одељењске заједнице одељењске старешине и стручни сарадник имали су 

презентације на тему како изабрати право занимање, шта после основне школе. Ученици 

су упознати са бројним занимањима, особеностима радних места и карактеристикама 

средњих школа у граду. Ученицима су представљени основни кораци приликом избора 

занимања. Због епидемиолошке ситуације у земљи изостале су посете од стране средњих 

школа, али су ученицима прослеђене презентације свих средњих школа у Шапцу, на 

часовима одељењске заједнице и преко гугл учионице. 

 У обе школске јединице спроведено је тестирање тестом професионалних интересовања. 

Од стране стручног сарадника тестови су тумачени на часовима одељењске заједнице, у 

индивидуалним разговорима са децом, као и на родитељским састанцима. Скорови 

тестова су били доступни ученицима приликом попуњавања листе жеља, као помоћно 

средство приликом избора школа. 

Предвиђена евалуација резултата програма професионалне оријентације укључује 

праћење резултата и успешност ученика у средњој школи. 

Јелена Костадиновић, психолог-координатор тима за професионалну оријентацију 

 

 

 

 

1.7.2. Рад Тима за инклузивно образовање  
 

 

У школској 2020/2021. години Тим за инклузивно образовање спроводио је следеће 

активности, предвиђене планом: 

 

САДРЖАЈ НОСИОЦИ ВРЕМЕ Реализација  

Израда годишњег плана рада 

ИОП тима 

психолог и 

педагог 

до 15. септембра + 

Индивидуални и групни 

разговори  са наставницима 

на тему инклузивног 

образовања и писања иоп-а 

психолог и 

педагог 

Током године + 

Анализа стања и потребе 

израде  ИОП-а 

Тим за ИОП,  

Наставничко 

Септембар, током 

године 

+ 



веће 

Укључивање ученика у 

допунску наставу – 

индивидуални приступ 

Учитељи 

Наставници 

Септембар, 

октобар 

+ 

Праћење ефеката 

индивидуализованог рада 

Учитељи 

Наставници, 

стручни 

сарадници 

Септембар, 

октобар, током 

године 

+ 

Израда педагошког профила Одељењске 

старешине, 

Иоп тим 

током године + 

Добијање сагласности 

родитеља 

Одељењске 

старешине, Иоп 

тим 

током године + 

Подношење захтева 

интерресорној комисији 

психолог и 

педагог 

Новембар, 

децембар 

+ 

Доношење иоп-а Иоп тим током године + 

Праћење и евалуација ИОПа Иоп тим током године + 

Подношење захтева за 

одобрење наставе код куће 

Иоп тим јун + 

Завршни испит Иоп тим април, јун + 

Реализација плана стручног 

тима за инклузију. 

Стручни тим за 

инклузију 

јун + 

 

 Тим за инклузивно образовање чинили су: 

-учитељи: Лепосава Андрић, Биљана Ракић, Снежана Ковачевић, Мира Остојић, Тања 

Алексић, Миланка Баштовановић (Веско Исаиловић) и Јелица Исаиловић Илић, 

-наставници: Наташа Томић, Марија Мајсторовић, Драгана Јоцић, Ивана Ловчевић, Данка 

Ђевић Хаднађев, Ивица Вујиновић, Марија Илић, Ивана Воротовић, Јелена Мартиновић, 

Маријана Гаврић, Мирјана Мићић, Дарко Костић, Синиша Станојчић, Марко Бајевић  

-одељењске старешине:Урош Ђурђевић. 

-родитељи и старатељи деце који су се образовали по ИОП-у. 



ИОП тимом за млађе разреде је координирала Јелена Костадиновић, психолог, а за старије 

разреде Милена Веселиновић, педагог. У раду Тима је учествовао Владимир Симовић, 

директор школе. 

Ове школске године одржано је 5 састанака ИОП тима за млађе и старије разреде и велики 

број појединачних консултација са учитељима, предметним наставницима и родитељима, 

као и индивидуални разговори са ученицима. Праћење ученика је вршено и приликом 

редовних посета часовима као и на угледним часовима, а и током онлајн наставе. 

Индивидуални образовни планови нису прављени за ученике првог разреда, због периода 

навикавања и прилагођавања, осим у случају једног ученика, где се примењивао план мера 

индивидуализације, због отежаног усвајања градива.  

Постојала је потреба за подношење захтева ИРК и поднето је 6 захтева након вредновања 

плана после првог тромесечја, за ученице млађих разреда. ИОП тим је радио на припреми 

пробног и завршног испита за ученицу која се образује по измењеном  индивидуалном 

плану и која је сва три теста полагала по ИОП-у 2. 

Посебан састанак ИОП тима тицао се захтева родитеља будућег ђака првака да се ученику 

омогући спровођење наставе у кућним условима, због здравственог стања. 

Евалуацијом ИОП-а на крају школске године уочени су поједини ученици, који би такође 

требало да наставе даље образовање по ИОП-у у новој школској години. 

Договор ИОП тима за следећу школску годину је да се родитељи/старатељи који не 

одобравају доношење ИОП-а или се не одазивају на позив да дају сагласност, одмах 

пријаве Центру за социјални рад, без поновних позива од стране школе, због не 

спровођења  своје родитељске дужности и отежавања услова школовања своје деце. 

Бројно стање ученика који су ову школску годину радили по индивидуалном образовном 

плану је следеће: 

 млађи  

разреди 

старији 

 разреди 

ИОП 1 11 10 

ИОП 2 2 4 

 

 

 

 

Стручна служба: 

Милена Веселиновић, педагог 

Јелена Костадиновић, психолог 



 

 

 

3.7.3. Рад Тима за безбедност и заштиту ученика 

Чланови тима за заштиту ученика од насиља чине: 

Драгана Јоцић, наставник 

Јелена Костадиновић, стручни сарадник 

Милена Веселиновић, стручни сарадник 

Славица Јелић, секретар 

Јелица Исаиловић Илић, руководилац ИО 

Јелена Мартиновић, помоћник директора 

Владимир Симовић, директор школе 

 

Директор је школски тим за безбедност и заштиту ученика упознао са елементима Закона 

о основама система образовања и васпитања у вези са поступањењм установе у 

превенцији насиља и интервентном реаговању: 

 

• Члан 41 Аутономија установе 

• Члан 42 Одговорност установе за безбедност деце 

• Члан 43 Правила понашања у установи 

• Члан 44 Забрана дискриминације 

• Члан 45 Забрана насиља, злостављања и занемаривања 

Тим за безбедност је такође упознат са правилима општег и посебног протокола 

поступања у установи у одговору на насиље, са упутствима из пратећег приручника, 

стручног упутства министра просвете, упутства начелника школске управе о поступању 

школских установа у случајевима насиља и приручника о психолошко-кризним 

интервенцијама у образовно – васпитним установама. 

 

Посебна пажња је поклоњена правилнику о протоколу поступања установе у одговору на 

насиље, злостављање и занемаривање. Дефинисана је процедура реаговања и 

евидентирања у случају насиља. Директор школе је дефинишући Правилник о 

систематизацији и организацији радних места ОШ „Јован Цвијић“ Змињак одредио 

процедуре дежурства, поделе ужине, дужности запослених. Дефинисан је и план заштите 

ученика од насиља, злостављања и занемаривања.  

 

Школа је укључена у пројекте ПУ Шабац – Безбедно детињство у склопу којех су 

представници полиције едуковали ученике четвртог и шестог разреда.  

 



Тим за безбедност је анализирао случајеве насиља међу којим је био и случај трећег 

степена насиља, када је Тим хитно реаговао и ангажована је целокупна спољашња мрежа 

подршке (полиција, развојно саветовалиште, центар за социјални рад). 

 

У протеклој школској години, у школи су евидентирана три случаја насиља трећег 

степена. У сваком инциденту другог или трећег степена, дефинисан је план заштите 

актера инцидентне ситуације. Директор је активно учествовао у раду Тима за безбедност и 

превенцију насиља и остварио више консултација са просветним саветницима Љиљаном 

Рељић и Снежаном Јадрановић и просветном инспекторком Славицом Шобић, у вези са 

питањима превенције насиља. У одељењу у коме су евидентирани најозбиљнији случајеви 

насиља, ниво насиља спуштен је на нулу. 

 

Анлизирани су следећи чланови Закона: 

 

Аутономија установе Члан 41  

Обавеза школе да дефинише:  

правила понашања у установи, начине остваривања сарадње са установама социјалне и 

дечје заштите и другим организацијама, ради остваривања права деце, ученика и 

запослених. 

 

Анализиран је Правилник о начину непосредног регулисања саобраћаја на путевима у 

зони школе. Констатован је проблем дефинисања плана примене овог правилника, пре 

свега због прекидања добре праксе да учитељице по завршетку наставе преводе децу 

преко коловоза и преношење одговорности за тај поступак на школску саобраћајну 

патролу која према правилнику не сме имати мање од три члана и коју је само повремено 

могуће формирати. 

 

 

 

 3.8. РАД ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 

Школски одбор ОШ „Јован Цвијић“ Змињак у школској 2020/2021. год. радио је у саставу: 

 

Име и презиме  Име и презиме  

Саша Тешић 

Представник 

локалне 

самоуправе 

Драгана Јоцић 
Представник 

запослених 

Мирослав 

Јовановић 

Представник 

локалне 

самоуправе 

Мирјана Мићић 
Представник 

запослених 

Жељко Обрадовић 

представник 

локалне 

самоуправе 

Драгутин Лукић 
Представник 

запослених 

Снежана 

Милинковић 

Представник 

Савета родитеља 
Милица Даничић 

Представник 

Ученичког парламента 

Славица Јокић 
Представник 

Савета родитеља 
Дејан Радовановић 

Представник 

Ученичког парламента 

Катарина Алексић 
Представник 

Савета родитеља 
Лепосава Андрић 

Председник 

Синдикалне 



организације 

 

Председник школског одбора је Славица Јокић. 

 

У школској години одржано је седам седница Школског одбора на којима су 

разматрана питања од значаја за рад школе, у складу са прописима који предвиђају 

обавезе школског одбора.  

Усвојен је Извештај о раду школе у шкoлскoj 2019/20, полугодишњи и годишњи 

извештај о раду директора школе, усвојен je Годишњи план рада школе за школску 

2020/21. годину. Усвојени су ребаланси буџета за 2020. и 2021. годину и предложени 

буџет и Финансијски план за 2022. годину.  

Разматран је и усвојен предлог мера које би допринеле да се будући ученици осмих 

разреда обавежу да уредно похађају припремну наставу, која би се у интересу ученика 

реализовала у законски максималном трајању. 

Анализиран је и усвојен Ценус и изложена систематизација послова, усклађена са 

новим правилником о финансирању. 

Усвојене су измене Правилника о систематизацији послова. 

Дискутовано је о безбедности и превенцији насиља у школи. Чланови одбора су  

извештени о безбедности ученика у школи и школском окружењу. Школски психолог је 

предложио процедуру за поправљање оцена из владања, под називом Педагошки картон, 

где ученици када им се изрекне васпитна мера добијају картон са иманима свих предмета 

и временски рок до када на свим предметима треба да буду мирни, да би заслужили 

потпис наставника и тиме укинули изречену меру. Предложена процедура је једногласно 

изгласана од стране Школског одбора и ушла у правилник. Предложено да се додају 

спољашње камере видео надзора по три у сваку школску јединицу. Анализиран је 

протокол поступања установе у случају насиља. Анализирано је питање преласка ученика 

преко коловоза на прометном магистралном путу у зони школе у ИО Петловача. 

 

Чланови Одбора су упознати са садржајем извештаја о успеху и резултатима завршног 

испита,који је усвојен једногласно. Предложено је да се деца тестирају једном месечно од 

почетка године, да би се знало које су слабе тачке у постигнућима ученика.  

Усвојен је план јавних набавки за 2021. годину. Усвојене су одлуке Савета радитеља о 

прикупљању и плану употребе средстава за унапређење образовања.  

Усвојен је извештај о завршном рачуну за 2020. годину. 

 

 

 

4. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНИХ ПРОГРАМА         

 

4.1. РЕАЛИЗАЦИЈА РЕДОВНЕ НАСТАВЕ 
 

Настава је реализована по плану, а у складу са условима који су важили у време вируса 

Ковид-19. 

Термини часова у зеленој/црвеној зони: 
час  термин  



Проветравање  15 минута 

1.  7.45-8.30  

2.  8.35-9.20  

Чишћење и   проветравање 15 минута 

3.  9.35-  10.20 

Чишћење и проветравање 15 минута 

4.  10.35-  11.20 

5  11.25-  12.10 

6.  12.15-  13.00 

7.  13.05-  13.50 

Чишћење и   проветравање 60 минута 

 

Термини часова у жутој зони: 

ЧЧЧЧас термин Змињак 

0.   

1. 8.00 – 8.30  

2. 8.35 – 9.05  

 15 мин. велики одмор - чишћење 

3. 9.20 – 9.50  

4. 9.55 – 10.25  

 30 мин. чишћење и проветравање 

5. 10.55 - 11.25  

6. 11.30 – 12.00  

 10 мин. велики одмор - чишћење 

7. 12.10 – 12.40 

 

  



 

4.1.1 ИЗВЕШТАЈ ЗА ОБОГАЋЕНИ ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД У ШКОЛСКОЈ 2020/21. 

 

Одобрењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја, од септембра ове школске 

године почела је реализација пилот пројекта „Обогаћени једносменски рад“ у нашој 

школи.Стручни тим наставника и сарадника ове школе се потрудио да осмисли научно 

истраживачке и пројектне радионице које ће имати додирних тачакаса редовном наставом. 

Осмишљене су активности за које се сматрало да су деци потребне и да ће им бити занимљиве. 

Акценат активности је стављен на постизање бољих образовних постигнућа ученика, 

превазилажење препрека у учењу, развоју социјалних вештина и тимског рада, као и укупном 

личном и социјалном развоју ученика. 

Првобитни план рада у оквиру пројекта је подразумевао да деца након редовне наставе буду 

распоређена на пројектима у школи по уређеном распореду, уз обавезан оброк. Због пандемије 

вируса Ковид 19 није било могуће на тај начин реализовати планирано.Часови Обогаћеног 

једносменског рада су се из тог разлога одржавали онлајн, путем платформе Гугл учионица. Деца 

су кроз часове имала подршку и помоћ у савладавању градива из 13 наставних предмета, свакога 

дана у истом термину, у трајању од једног школског часа. Реализоване су следеће активности: 

 

1.Подршка у учењу француског језика- Током рада коришћени су аудио записи, ППТ 

презентације, дигиталне асоцијације,рад у гугл учионици. 

2.Подршка из физичког и здравственог васпитања- Подршка организована путем гугл учионице 

остављањем материјала ученицима на читање. Анализа и повратна информација слати у виду 

коментара на постављени материјал. Деца упућивана на одговарајуће линкове и видео записе на 

Јутјубу. 

3. Подршка у учењу физике- Рад се одвија кроз анализу садржаја видео записа који илуструју 

одређене физичке величине, законитости, феномене и појаве; графичко представљање физичких 

законитости и њихових анализа кроз дијалог, решавање задатка са циљем обнављања градива. 

4.Подршка у учењу енглеског језика- Подршка се огледала у слању материјала на Гугл учионицу,у 

облику видео записа. Ученици слали повратну информацију кроз урађене задатке. 

5.Подршка у учењу биологије- Ученици добијали видео записе и лекције. Задатак је био да извуку 

основне и кључне појмове, поставе минимум 1о кључних питања која се односе на најважније из 

обрађеног градива. Вођени дневници запажања појава у природи и истраживачких задтака. 

6.Подршка у учењу српског језика- Ученицима се слао материјал у виду Word докумената као 

допуна редовним часовима или на тему коју они изаберу. У току часа се путем гугл меет-а 

дискутовало и правио краћи план за наредни час. 

7.Подршка у учењу историје-План рада није одступао од плана редовне наставе. Материјал се слао 

у виду видео лекција, презентација и занимљивих текстова. 

8.Подршка у учењу хемије- Едукативне видео лекције и презентације постављане на учионицу. 

Вежбање се реализовало путем Peth симулација, квизова знања, са задатком да најважније појмове 

издвоје и поставе у свеску кључна питања. 

9.10.11.12.13. Подршка у учењу верске наставе, српског језика, математике и енглеског језика за 

ученике првог циклуса –Подршка најмлађим ученицима пружена у виду садржаја из веронауке. 

Користили су се занимљиви садржаји са Јутјуба. Из математике ученици индивидуално вежбали 

задатке са циљем обнављања усвојеног градива што им је користило за проверу знања из редовне 

наставе. Градиво из српског и енглеског језика ученицима додатно појашњено кроз видео записе и 

презентације, едукативне игрице и занимљиве видео садржаја уско везане за вокабулар и 

граматику. И у млађим разредима сви садржаји реализовани путем видео лекција, ППТ 

презентација, квизова, радних листића и симулација. 

 

Целокупни Обогаћени једносменски рад реализован у облику наставе на даљину кроз интегрисана 

одељења матичне школе и ИО. Сви ученици наше школе су укључени у рад путем платформе Гугл 

учионица. Подршка је имала за циљ помоћ у раду ученицима са лошијим постигнућима у редовној 



настави а у ходу изазвала велико интересовање код одличних ђака. Вежбало се интезивно у току 

целе године што је за резултат ималобоље успехе код већине ученика на крају школске године. 

 

4.2. ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА, ВЛАДАЊЕ И ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА у школској 

2020/2021. години 

 

Наставу у првом полугодишту похађала су 251 ученика, 129дечака и 122 девојчице.   
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не 
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љ 

већ

а 
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нас

т. 

већ

а 
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вољ

них 
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ењ

. 

од

лич

ни 

вр. 

доб

ри 

до

бр

и 

дов

ољ

ни 

15 7 8 579 0 0 0 1 0 0 0 15 0         

18 11 7 114 0 0 0 0 0 0 0 18 0         

12 7 5 132 0 0 0 0 0 0 0 12 0 6 3 3 0 

22 12 10 110 0 0 0 0 0 0 0 22 0 7 4 3 0 

16 10 6 723 90 0 0 0 0 0 0 16 0 7 3 5 0 

22 10 12 
145

6 
0 0 0 0 0 0 0 22 0 

7 5 6 0 

12 7 5 289 0 0 0 0 0 0 0 12 0 3 5 4 0 

20 8 12 257 0 0 0 0 0 0 0 20 0 6 2 9 0 

10 1 9 386 0 0 0 0 0 0 0 10 0 3 7 0 0 

15 6 9 
144

9 
85 0 0 0 0 0 0 15 0 

7 3 4 1 

7 4 3 311 377 0 0 1 0 0 0 7 0 3 2 1 1 

16 10 6 
142

6 
221 0 0 2 0 0 1 15 0 

7 2 4 2 

19 12 7 
104

0 
0 0 0 0 0 0 0 19 0 

5 8 6 0 

14 9 5 
183

5 
689 0 3 1 0 0 1 12 0 

2 3 8 0 

17 8 9 
149

1 
0 0 0 0 0 0 0 17 0 

3 7 7 0 

16 7 9 
146

6 
0 0 0 0 0 0 0 16 0 

4 6 6 0 
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1 

12

9 
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64 
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2 
0 3 5 0 0 2 248 0 70 60 66 4 
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5 
5,82 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 0,01 0,99 

0,0

0 

0,3

2 

0,2

8 

0,

30 

0,0
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Про

цен

ат 

      1 2 0 0 1 99 0 32 28 30 2 

 

   Број ученика: 

  -  позитивно оцењених          248      

  -  неоцењених                     0  

  - са једном недовољном оценом     2 



  - са две недовољне оцене             0 

  - са три недовољне оцене              0 

 - са четири или више недов. оцена0 

Број оправданих изостанака   13064 

Број неоправданих изостанака 1462 

  

Број ученика који су позитивно оцењених је 248. Нема неоцењених ученика. Са по 

једном недовољном оценом су 2 ученика. 

Успех ученика:                                                                                                   

Број одличних Број врло добрих Број добрих Број довољних Број недовољних 

70 60 66 4 2 

  

  

У другом разреду има 13 одличних, у трећем 14, у четвртом 9, у петом 10, у шестом 

10, у седмом 7, у осмом 7 ученика. Врло добрих ученика има: 7 у другом, 8 у трећем, 7 у 

четвртом, 10 у петом, 4 у шестом, 11 у седмом и 13 у осмом разреду. Добри су: 6 ученика 

у другом разреду, 11 ученика у трећем разреду, 13 ученика у четвртом разреду, 4 ученик у 

петом разреду, 5 ученика у шестом разреду, 14 ученика у седмом разреду и 13 ученика у 

осмом разреду. Довољни су: 0 ученика у другом разреду, 0 ученика у трећем разреду, 0 

ученика у четвртом, 0 ученика у петом, 3 ученика у шестом разреду, 0 ученик у седмом 

разреду и 0 ученика у осмом разреду. Недовољних ученика је: 1 у шестом и 1 у седмом 

разреду. 

Број ИОП-а:ИОП1: 10 ученика,ИОП2: 10 ученика, ИОП3: 0 ученика. 

Васпитно-дисциплинске мере, број ученика 

Укор одељењског 

старешине 

Укор одељењског 

већа 

Укор 

директора 

Укор наставничког 

већа 

3 5 0 0 

  

Укор одељењског старешине имају 3 ученикаседмог разреда, а укор одељењског 

већа један ученик првог разреда, три ученика шестог разреда и један ученик седмог 

разреда. 

Број оправданих изостанака на крају школске 2020/2021. године износи 13064, док 

је број неоправданих изостанака 1462. 

 

4.3. УСПЕХ  НА ТАКМИЧЕЊИМА 

 

Постигнућа наших ученика на ликовном такмичењу „Светосавље и наше доба“ 



На републичком ликовном такмичењу под покровитељством Министарства просвете, 

науке  и технолошког развоја и Епархије Бачке ,,Светосавље и наше доба“ у Новом Саду, 

наша ученица Маја Милинковић (5-1), освојила је 1. награду. Такође, наше ученице 

Анђелина Тадић (5-1) и Дајана Тадић (7-1) понеле су титулу похваљених ученика. 

Наставница ликовне културе Данка Милићевић  изабрана је за награђеног ментора. 

Успех наше школе на Републичком ликовном такмичењу „Никола Тесла“ 

На Републичком ликовном такмичењу „Никола Тесла“, одржаном у Новом Саду, уценица 

наше школе, Маја Милинковић (5-1) освојила је 1. место из ликовног рада и 1. место из 

калиграфија. Ученица Анђелина Тадић (5-1) је похваљена за свој калиграфски рад. 

Наставница ликовне културе Данка Милицевић је награђени ментор. 

Ученица Теодора Јовановић награђена на такмичењу за најбољу карикатуру 

На републичком ликовном такмичењу под покровитељством Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја и Удружења пријатеља деце Србије за избор најбоље 

карикатуре, наша ученица Теодора Јовановић  (5-1), освојила је 1. награду на општинском, 

2. награду на окружном и 2. награду на републичком такмичењу. Наставница ликовне 

културе Данка Милићевић  је  ментор награђене ученице. 

 

 

4.4. УСПЕХ НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ 

 

Статистички подаци о постигнућима ученика 
 

Укупан број ученика осмог разреда у школи                                                                           32 

Укупан број ученика који су завршили основну школу                                                          29 

Укупан број носилаца Дипломе "Вук Караџић"                                                                         1 

Укупан број ученика који су освојили награде                                                                           0 

 

Просечан број бодова на крају разреда 

шести 15.21 

седми 15.00 

осми 15.21 

укупно 45.41 

Просечан број бодова на завршном испиту 

Математика 6.56 

Матерњи језик 7.41 

Комбиновани 8.82 

укупно 22.79 

Просечан укупан број бодова 71.15 

 

Подаци преузети са портала http://www.upis.mpn.gov.rs/ 

 



 

 

4.4.1. Школе у које су уписани наши ученици 

 

 

р.б. Тип школе Број 

ученика 

Проценат 

1. техничка школа  
12 37,5% 

2. гимназија 
1 3,13% 

3. економско-трговинска школа 
8 25% 

4. пољопривредна школа 
6 18,75% 

5. медицинска школа 
2 6,25% 

6. уметничка школа 
1 3,13% 

7. хемијска школа 
2 6,25% 

 укупно уписаних ученика 
32 100% 

Школа Број ученика Проценат 

Укупно у гимназијама 
1 3,13% 

Стручне четворогодишње школе 
16 50% 

Школе за посебне таленте  

и приватне школе 
1 3,13% 

Укупно уписано у 

четворогодишње школе 
18 56,25% 

Средње трогодишње школе 
14 43,75% 

Укупно уписаних 
32 100% 

Неуписаних 
0 0% 

Укупно 
32 100% 

 

 

 

5. ОСТВАРИВАЊЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

 



 

5.1. РАД УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

Ученички парламент је у 2020/2021. години реализовао све своје обавезе као и претходних 

година. Почетком септембра извршено је конституисање Ученичког парламента. 

Касније је Парламент упознат са Посебним протоколом поступања у установи у одговору 

на насиље, злостављање и занемаривање, односно протоколом заштите деце од насиља, 

злостављања  занемаривања. Ученички парламент је давао предлоге за Тим за заштиту 

деце од насиља и предложио своје чланове у тај тим.  

Парламент је разговарао о реализовању наставе у специфичним околностима које су 

изазване тренутним епидемиолошким стањем. Сложили смо се да сви заједно треба да се 

помажемо како би настава што ефикасније бала спроведена у овим условима где су нам 

часови скраћени, а ученици подељени у групе. Због ове ситуације у вези са пандемијом 

корона вируса, парламент је дао свој допринос у организовању наставе у специфичним 

условима, а касније и у организовању и прилагођавању на наставу на даљину. Парламент 

је у таквим околностима функционисао онлине путем Вибер групе. 

Константно смо разговарали у оквиру Парламента о свим мерама и превенцији у 

борби против вируса, како их спроводити и како дати свој допринос у тој борби. 

На састанцима Парламента разговарано је о полагању завршног испита, као и о 

прослави „мале матуре“ који су такође организовани у специфичним околностима, уз 

поштовање свих мера безбедности и препорука. Такође, Парламент је разговарао и дао 

своје мишљење о кандидатима за Ђака генерације.  

Морамо поменути и похвалити све ученике и наставнике поводом прилагођавања 

на рад у новим околностима. Сви су били расположени за сарадњу и помоћ онима којима 

је било потребно. Сви ученици су поред свега завршили годину са задовољавајућим 

успехом. 

Урош В. Ђурђевић, 

 вероучитељ 

 

 

6.  ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ   ЕКСКУРЗИЈА 

 
Екскурзије се нису реализовале због пандемија Корона вируса. 

 

7. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА СТУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

             Годишњим програмом рада школе предвиђене су активности на овом плану.  На 

првој седници Наставничког већа одређене су приоритетне области стручног усавршавања 

и на основу анализе потреба стручних већа одабране потребне компетенције. Утврђене 

потребе прослеђене су Центру за стручно усавршавање у Шапцу ради прављења плана 

семинара за школску 2020/2021. годину. 

  



За усавршавање ван установе укупан број сати (бодова) износи 406,5. За тај број бодова 

постоје докази тј. сертификати.   

 

 Број бодова стручног усавршавања ван установе по стручним већима је следићи: 

 

стручно веће семинари у бодовима 

Разредна настава 154,5 

Природно-математичке науке 88 

Друштвено-језичке науке 155 

Уметничке науке 0 

Физичко васпитање 8 

Педагог/ Психолог 1 

  

  

  

   

 

У оквиру  интерног стручног усавршавања ситуација је следећа: 

- одржани су  угледни часови  

- поднети су извештаји са одржаних семинара  

- координатори стручних већа су поднели извештаје о стручном усавршавању. 

 

 У току школске године нису у потпуности реализоване све планиране активности 

(семинари, угледни часови и презентације) због ванредног стања у земљи и обуставе 

наставе у школи, због неповољне епидемиолошке ситуације.  

 

Донет је Документ о вредновању сталног стручног усавршавања у установи и чланови 

Наставничког већа су упознати са њим, као и са изменама у Правилнику о стручном 

усавршавању. 

 

 

Списак семинара, ван установе, који су похађали запослени 

 

1. ИОП и примери добре праксе у инклузији 

2. Прати, процени и објективно оцени 

3. Обука нставника за остваривање наставе и учења орјентисане ка исходима учења 

4. Дигитална наставна средста- корак ка савременој настави 

5. Примена микробит уређаја 

6. Развијање физичких способности и едукација ученика за добру физичку форму 

током целог живота 

7. Дигитална учионица- дигитално компетентан наставник увођење електронских 

уџбеника и дигиталних образовних материјала 

8. Поступци вредновања у функција даљег учења 

9. Пројектна настава у функцији образовања и васпитања ученика основних школа за 

смањења ризика од природних непогода 

10. Формативно оцењивање у дигиталном окружењу 

11. Решавање конфликтних ситуација 

12. Дигитални часови. бесплатни алати и платформе 

13. Републички семинар за наставнике и професоре српског језика и књижевноси 

14. Корак ка култури 



15. Повереник за информације од јавног значаја 

16. Коришћење рачунара за припреме ефективниј наставе 

17. Дигитално образовање 2020 

18. Похвалите и критикујте конструктивно 

19. Рад у савременој школи 

20. Вредновање рада установе и квалитет рада установе 

 

 

 

8. РЕАЛИЗАЦИЈА САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

 

8.1. САРАДЊA СА РОДИТЕЉИМА 

 

Сарадња са родитељима одвијала се на више нивоа: 

 

- индивидуалном 

- групном 

- на нивоу одељења и разреда 

 

У време Дана отворених врата сви родитељи су имали могућност да индивидуално 

контактирају са одељенским старешинама и предметним наставницима, а у договорено 

време са педагогом, психологом и директором школе. Овај облик сарадње највише 

одговара родитељима зато што су у прилици да отворено и слободно искажу проблеме 

свог детета.  

У случајевима појављивања проблема карактеристичних за групе ученика одељенске 

старешине су одржавале групне разговоре са родитељима тих ученика, по потреби уз 

ангажовање стручних сарадника, трудећи се да нађу најбоље решење проблема. 

Родитељи, за контакте са одељенским старешинама и информисање о успеху и владању 

свог детета, највише користе редовне родитељске састанке. У току школске године 

одржано је око 90 родитељских састанака, односно пет или шест по одељењу. 

 

 

 

8.2. РАД САВЕТА РОДИТЕЉА 

 

Свако одељење (укупно 16) има свог представника у Савету родитеља школе. 

Ове школске године Савет родитеља се састао пет пута. На почетку школске године 

конституисан је Савет родитеља.  

 

За председника Савет је изабрао Ненада Врућкића, а за заменика Славицу Баштовановић. 

У школској 2020/2021. години записничар је био помоћник директора, Милица 

Обрадовић. Савет родитеља је изабрао члана актива за развојно планирање, Данијелу 

Аћимовић и члана тима за самовредновање, Маријану Поповић. 

  

На састанцима су чланови Савета упознати са васпитним и образовним резултатима 

ученика и школе у целини, са Извештајем о раду школе и директора ОШ „Јован Цвијић“ 

за 2019/2020. годину и Годишњим планом рада за 2020/2021. годину, са планираним 

радовима у школи и другим. 

 



У току школске 2020/2021. године, Савет родитеља ОШ „Јован Цвијић“ Змињак бавио се 

свим питањима од интереса за ученике и сарадњу са родитељима, анализиран је и усвојен 

Годишњи план рада школе, као и извештаји о раду школе и раду директора школе. 

Усвојена је препорука за ангажовањем и донацијама родитеља у циљу унапређивања 

школовања деце. Део донације је усмерен на уплату екскурзија ученицима који због 

лошијих материјалних средстава нису били у прилици да је плате. 

 

Неке од разматраних тема су: успех ученика на крају класификационих периода, 

инклузивно образовање, извештај о спољашњем вредновању рада школе, извештај о 

реализацији екскурзије, планирање и усвајање циљева и задатака екскурзије, за следећу 

годину осигурање ученика, исхрана, затим пробни завршни испит, завршни испит ученика 

осмог разреда и упис у средње школе. 

 

Савет је предлагао решења за сва актуелна питања из живота и рада школе и бавио се 

свим питањима који су у оквиру надлежности Савета родитеља по Статуту школе. 

Мишљења и предлози родитеља у вези са разним школским питањима била су предмет 

озбиљних разматрања на Наставничком већу школе.  Посебно је анализиран план заштите 

ученика од насиља. Савет је упознат са посебним протоколом заштите деце од насиља у 

школи: анализиран је посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, зостављања 

и занемаривања у образовно-васпитним установама. Директор је упознао чланове Савета 

са превентивним мерама и процедурама реаговања на насиље у школи. 

 

Одлуком Савета родитеља извршен је избор осигурања, а на предлог директора школе као 

и у протеклој школској години сви ученици су осигурани 24 часа дневно. Савет родитеља 

је учествовао у припреми документације јавне набавке ужине и дао сугестије за избор 

јеловника, а затим и непосредно одлучивао о месечним јеловницима ужине, узимајући у 

обзир резултате анкетирања свих ученика у школи. За координирање послова у вези са 

дистрибуцијом ужине и прилагођавање јеловника захтевима ученика Савет је изабрао 

учитељицу Биљану Ракић.  

 

У складу са Стручним упутством о реализацији екскурзија, Савет родитеља ја изабрао 

туристичке агенције према огласом задатим критеријумима. Савет родитеља је разматрао 

пројекат Града Шапца о реализацији спортске секције пливања на градском базену.  

 

 

8.3. САРАДЊА СА ШИРОМ ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 
 

 

И ове школске године, школа је успешно сарађивала са бројним институцијама друштвене 

средине округа: 

 

• са Министарством просвете, односно ШУ Ваљево 

• са Министарством просвете, односно канцеларијом ШУ у Шапцу 

• са Градским одељењем за образовање 

• са Општином Шабац 

• са школама на територији општине Шабац 

• са вртићима из окружења из којих деца долазе у школу 

•           са ЦСУ Шабац 

• са Црвеним крстом општине Шабац 

• са МУП-ом Шабац 



• са Еколошким покретом 

• са Домом здравља Шабац на програму здравствене заштите  

• са Регионалним центром за таленте „Лозница“ 

 

 

9. ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ 2020/21. 

 

Основна школа „Јован Цвијић“ из Змињака  је у школској 2020/21.години и календарској 

2020.години успешно пословала. Школски одбор је усвојио извештај о Завршном рачуну 

за 2020. годину и Годишњи финансијки план за 2021. годину. 

 

Школски одбор и Савет родитеља су упознати са свим видовима трошења, како 

буџетских, тако и ђачких средстава. 
 

Следи табеларни приказ трошкова у школској 2020/2021. години: 

Број Назив конта 
2020 

трошкови 
2021 трошкови 

укупно 

утрошено у 

школској 

2020/21 год. 

413100 Накнаде у натури 119,000.00 126,000.00 245,000.00 

414300 Отпремнине и помоћи 268,000.00 295,000.00 563,000.00 

414400 

Помоћ у медицинском лечењу 

запосленог 85,000.00 92,000.00 177,000.00 

415100 

Накнада трошкова за запослене 

(превоз запослених) 837,000.00 1,032,000.00 1,869,000.00 

416100 

награде, бонуси и остали посебни 

расходи-јубиларне награде 314,000.00 0.00 314,000.00 

421100 

Трошкови платног промета и 

банкарских услуга 57,000.00 52,000.00 109,000.00 

421200 

Енергетске услуге (струја, угаљ, дрво, 

лож уље) 1,424,000.00 831,000.00 2,255,000.00 

421300 Комуналне услуге 117,000.00 110,000.00 227,000.00 

421400 Услуге комуникација 110,000.00 64,000.00 174,000.00 

421500 Трошкови осигурања 0.00 89,000.00 89,000.00 

422100 

Трошкови службених путовања у 

земљи 8,000.00 9,000.00 17,000.00 

422400 Трошкови путовања ученика 105,000.00 150,000.00 255,000.00 



423200 Компјутерске услуге 18,000.00 0.00 18,000.00 

423300 

Услуге образовања и усавршавања 

запослених (стручни испити, семинари) 54,000.00 3,000.00 57,000.00 

423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 68,000.00 0.00 68,000.00 

423700 Репрезентација 3,000.00 0.00 3,000.00 

423900 Остале опште услуге 4,000.00 22,000.00 26,000.00 

424300 

Медицинске услуге (преглед воде за 

пиће) 12,000.00 25,000.00 37,000.00 

424900 Остале специјализоване услуге 49,000.00 103,000.00 152,000.00 

425100 

Текуће поправке и одржавање зграда 

и објеката 303,000.00 161,000.00 464,000.00 

87000 Текуће поправке и одржавање опреме 127,000.00 42,000.00 169,000.00 

426100 Канцеларијски материјал 73,000.00 67,000.00 140,000.00 

426300 

Материјал за образовање и 

усавршавање запослених 41,000.00 58,000.00 99,000.00 

426400 

Материјал за саобраћај (бензин за 

косачицу) 18,000.00 16,000.00 34,000.00 

426600 

Материјал за образовање , културу и 

спорт 97,000.00 38,000.00 135,000.00 

426800 

Материјал за одржавање хигијене и 

угоститељство 202,000.00 124,000.00 326,000.00 

426900 Материјал за посебне намене 18,000.00 0.00 18,000.00 

511300 

Капитално одржавање зграда и 

објеката 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 

511400 Пројектна документаицја 497,000.00 0.00 497,000.00 

512600 Опрема за образовање 350,000.00 94,000.00 444,000.00 

512900 

Опрема за пр, моторна, неопкретна и 

немоторна опрема 0.00 31,000.00 31,000.00 

УКУПНО 8,378,00,00 3,634,000.00 12,012,000.00 

 

 

Шеф рачуноводства 

Драгана Брајић 



 

 

10. ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ 

 

Област: Подршка ученицима  

У оквиру ове кључне области процењују се следећи стандарди: 

4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима; 

4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика; 

4.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и ученицима 

са изузетним способностима. 

 

 До закључака о овој области квалитета рада школе дошло се анализом података 

који су добијени путем инструмента са четворостепеном скалом који је задаван 

наставницима, родитељима и ученицима. Инструмент је прављен на основу Правилника о 

стандардима квлитета рада установе. Осим упитника, коришћени су подаци из 

есДневника, ИОП документација, анализе успеха, евиденција о исписаним ученицима, 

интервјуи са наставнцима, педагогом, психологом, координаторима тимова итд. 

 

Стандард вредновања областиПодршка ученицимакоји процењује да ли у школи 

функционише систем пружања подршке свим ученицима, сагледава се кроз 

присутност следећих индикатора на часу: 

 

4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењу; 

4.1.2. Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке ученицима; 

4.1.4. У пружању подршке ученицима, школа укључује породицу односно законске 

заступнике; 

4.1.6. Школа пружа подршку ученицима при преласку из једног у други циклус 

образовања. 

 

СтандардвредновањаобластиПодршка ученицима који процењује да ли се у школи 

се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика,сагледава се кроз 

присутност следећих индикатора на часу: 

4.2.1. У школи се организују програми/активности који имају за циљ развијање 

социјалних вештина (ненасилна комуникација, конструктивно решавање конфликата); 

4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита човекове 

околине и одрживи развој; 

4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се професионални развој 

ученика, односно каријерно вођење и саветовање. 

 

Стандард вредновањаобластиПодршка ученицима који процењује да ли у школи 

функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и ученицима са 

изузетним способностима,сагледава се кроз присутност следећих индикатора на часу: 

4.3.1. Школа ствара услове за упис ученика из осетљивих група; 

4.3.2. Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из осетљивих група; 



4.3.3. У школи се примењује индивидуализовани приступ/ИОП за ученике из осетљивих 

група и ученике са изузетним способностима; 

4.3.4. У школи се организују компензаторни програми/активности за подршку учењу за 

ученике из осетљивих група; 

4.3.5. Школа има успостављене механизме за идентификацију ученика са изузетним 

способности и ствара услове за њихово напредовање; 

4.3.6. Школа сарађује са релевантним институцијама и појединцима у подршци ученицима 

из осетљивих група и ученицима са изузетним способностима. 

 

Процена је вршена увидом у резултате упитника код наставника, ученика и 

родитеља који су процењивали да ли у школи функционише систем пружања подршке 

свим ученицима; да ли се у школи подстиче лични, професионални и социјални развој 

ученика; као и да ли у школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих 

група и ученицима са изузетним способностима. Укупно 25наставникa је попунило 

упитник, 126 ученика и 102 родитеља. Самовредновање се вршило од 26.8.2021.г. до 

30.8.2021. године 

 

Анализа података 

 

Анализа упитника 

Подаци добијени анализом упитника који су попуњавали наставници, ученици и 

родитељи приказани су у следећим табелама. Субјекти који су учествовали у истраживању 

су своје одговоре давали на четворостепеној скали где је 1 означавао у потпуности 

незадовољен индикатор, а 4 у потпуности задовољен индикатор. Подаци у табели 

приказани су у фреквенцама и процентима који су дати у заградама. На крају, за сваки 

стандард посебно следи упоредна квалитативна анализа приказаних података. 

 

Област квалитета: 4.Подршка ученицима 

Стандард: 4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима 

Индикатори 

Процена испуњености 

критеријума 

Родитељи 

1 2 3 4 

4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке 

ученицима у учењу; 
1 

(1%) 

8 
(7,8%

) 

24 
(23,5

%) 

69 
(67,6

%) 

4.1.2. Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне 

подршке ученицима; 
2 

(2%) 

3 
(2,9%

) 

29 
(28,4

%) 

68 
(66,7

%) 

4.1.4. У пружању подршке ученицима, школа укључује породицу 

односно законске заступнике; 
1 

(1%) 

7 
(6 

9%) 

25 
(24,5

%) 

69 
(67,6

%) 

4.1.6. Школа пружа подршку ученицима при преласку из једног 

у други циклус образовања. 

 

5 
(4,9%

) 

4 
(3,9%

) 

27 
(26,5

%) 

66 
(64,7

%) 

Табела 1. Процена стандарда 4.1. од стране родитеља 



Област квалитета: 4.Подршка ученицима 

Стандард: 4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима 

Индикатори 

Процена испуњености 

критеријума 

Наставници 

1 2 3 4 

4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке 

ученицима у учењу; 
0 

(0%) 

1 
(4%) 

10 
(40%) 

14 
(56%) 

4.1.2. Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне 

подршке ученицима; 
0 

(0%) 

0 
(0%) 

11 
(44%) 

14 
(56%) 

4.1.4. У пружању подршке ученицима, школа укључује породицу 

односно законске заступнике; 
0 

(0%) 

1 
(4%) 

8 
(32%) 

16 
(64%) 

4.1.6. Школа пружа подршку ученицима при преласку из једног 

у други циклус образовања. 

 

0 
(0%) 

3 
(12%) 

5 
(20%) 

17 
(68%) 

Табела 2. Процена стандарда 4.1. од стране наставника 

Област квалитета: 4.Подршка ученицима 

Стандард: 4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима 

Индикатори 

Процена испуњености 

критеријума 

Ученици 

1 2 3 4 

4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке 

ученицима у учењу; 

2 
(1,6%

) 

9 
(7,1%

) 

23 
(18,3

%) 

92 
(73%) 

4.1.2. Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне 

подршке ученицима; 

3 
(2,4%

) 

4 
(3,2%

) 

22 
(17,5

%) 

97 
(77%) 

4.1.6. Школа пружа подршку ученицима при преласку из једног 

у други циклус образовања. 

 

3 
(2,4%

) 

4 
(3,2%

) 

28 
(22,2

%) 

97 
(72,2

%) 

 

Табела 3. Процена стандарда 4.1. од стране ученика  

 Испитане циљне групе су се сложиле да школа пружа сву потребну подршку 

својим ученицима у образовним и васпитним активностима. Одељењски старешина је 

највећи носилац ових активности, затим улогу преузимају наставници, ПП служба, 

директор и остали запослени у школи. Највећи проценат ученика сматра да школа 

предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењу, као и за пружање 

васпитне подршке ученицима, а врло слични подаци добијени су и од стране родитеља и 

наставника. Родитељи су важан аспект живота и рада у школи, и њихова укљученост у 

живот и рад школе је према процени наставника и родитеља врло висока. У складу са тим, 

кад год постоји потреба школа укључује родитеље и друге законске заступнике у пружању 

подршке ученицима. Закључак тима за самовредновање је да школа пружа сву потребну 

подршку ученицима, уз обавезно укључивање родитеља и појединаца/институција у 

зависности од потреба детета. Стандард који процењује да ли у школи функционише 



систем подршке свим ученицима процењен је високим нивоом остварености од стране 

циљних група, као и од стране тима за самовредновање.  

 

Област квалитета: 4.Подршка ученицима 

Стандард: 4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика; 

Индикатори 

Процена испуњености 

критеријума 

Ученици 

1 2 3 4 

4.2.1. У школи се организују програми/активности који имају за 

циљ развијање социјалних вештина (ненасилна комуникација, 

конструктивно решавање конфликата); 

5 
(4%) 

11 
(5%) 

38 
(30,2

%) 

72 
(57,

1%) 

4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, 

заштита човекове околине и одрживи развој; 

2 
(1,6%

) 

7 
(5,6%

) 

35 
(27,8

%) 

82 
(65,

1%) 

4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се 

професионални развој ученика, односно каријерно вођење и 

саветовање. 

4 
(3,2%

) 

13 
(10,3

%) 

32 
(25,4

%) 

77 
(61,

1%) 

Табела 4. Процена стандарда 4.2. од стране ученика 

Област квалитета: 4.Подршка ученицима 

Стандард: 4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика; 

Индикатори 

Процена испуњености 

критеријума 

Наставници  

1 2 3 4 

4.2.1. У школи се организују програми/активности који имају за 

циљ развијање социјалних вештина (ненасилна комуникација, 

конструктивно решавање конфликата); 

1 
(4%) 

5 
(20%) 

6 
(24%) 

13 
(52%) 

4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, 

заштита човекове околине и одрживи развој; 
0 

(0%) 

3 
(12%) 

6 
(24%) 

16 
(64%) 

4.2.4. Кроз наставни рад ваннаставне активности подстиче се 

професионални развој ученика, односно каријерно вођење и 

саветовање. 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

16 
(64%) 

9 
(36%) 

Табела 5. Процена стандарда 4.2. од стране наставника 

Област квалитета: 4.Подршка ученицима 

Стандард: 4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика; 

Индикатори 

Процена испуњености 

критеријума 

Родитељи 

1 2 3 4 

4.2.1. У школи се организују програми/активности који имају за 

циљ развијање социјалних вештина (ненасилна комуникација, 

конструктивно решавање конфликата); 

8 
(7,8%

) 

11 
(10,8

%) 

29 
(28,4

%) 

54 
(52,9

%) 



4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, 

заштита човекове околине и одрживи развој; 

3 
(2,9%

) 

13 
(12,7

%) 

30 
(29,4

%) 

56 
(54,9

%) 

4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се 

професионални развој ученика, односно каријерно вођење и 

саветовање. 

6 
(5,9%

) 

13 
(12,7

%) 

30 
(29,4

%) 

53 
(52%) 

Табела 6. Процена стандарда 4.2. од стране родитеља 

Не постоји недвосмислени консензус око индикатора који процењује да ли се у 

школи организују програми/активности који имају за циљ развијање социјалних вештина 

(ненасилна комуникација, конструктивно решавање конфликата). Велики проценат 

ученика (57,1%) каже да такви програми постоје у школи, док су преостали ученици 

одговорили да се ти програми организују у мањој мери. Око 52% родитеља сматра да је 

овај индикатор испуњен у великој мери, док је проценат наставника који тако мисли 52%. 

Анализом есДневника очава се да ове теме нису толико заступљене на часовима 

одељењске заједнице, па би након анализе извештаја ово требало бити један од 

приоритета у акционом плану. 

Међу свим испитаницима постоји недвосмислено слагање да се у школи 

промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита човекове околине и одрживи 

развој. Такође, у школи функционише тим за каријерно вођење и саветовање који се 

редовно састаје и остварује своје планиране активности. Радионице о професионалној 

оријентацији самостално реализују педагог и психолог самостално или у сарадњи са 

тимом за каријерно вођење и саветовање, а велики део овог посла преузима и одељењски 

старешина и предметни предавачи.  

 

Област квалитета: 4.Подршка ученицима 

Стандард: 4.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и 

ученицима са изузетним способностима 

Индикатори 

Процена испуњености 

критеријума 

Наставници 

1 2 3 4 

4.3.1. Школа ствара услове за упис ученика из осетљивих група; 
0 

(0%) 

0 
(0%) 

4 
(16%) 

21 
(84%) 

4.3.2. Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика 

из осетљивих група; 
0 

(0%) 

2 
(8%) 

8 
(32%) 

15 
(60%) 

4.3.3. У школи се примењује индивидуализовани приступ/ИОП за 

ученике из осетљивих група и ученике са изузетним 

способностима; 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

6 
(24%) 

19 
(76%) 

4.3.4. У школи се организују компензаторни програми/активности 

за подршку учењу за ученике из осетљивих група; 
0 

(0%) 

5 
(20%) 

12 
(38%) 

18 
(42%) 

4.3.5. Школа има успостављене механизме за идентификацију 

ученика са изузетним способности и ствара услове за њихово 

напредовање; 

0 
(0%) 

4 
(16%) 

12 
(48%) 

9 
(36%) 

4.3.6. Школа сарађује са релевантним институцијама и 

појединцима у подршци ученицима из осетљивих група и 

ученицима са изузетним способностима. 

1 
(4%) 

3 
(12%) 

13 
(52%) 

8 
(32%) 

Табела 7. Процена стандарда 4.3. од стране наставника 



Област квалитета: 4.Подршка ученицима 

Стандард: 4.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и 

ученицима са изузетним способностима 

Индикатори 

Процена испуњености 

критеријума 

Родитељи 

1 2 3 4 

4.3.5. Школа има успостављене механизме за идентификацију 

ученика са изузетним способности и ствара услове за њихово 

напредовање; 

8 
(7,8%

) 

18 
(17,6

%) 

25 
(24,5

%) 

51 
(50%) 

Табела 9. Процена стандарда 4.3. од стране родитеља 

 

 Скоро сви наставници  су се сложили да школа ствара услове за упис ученика из 

осетљивих група. Школа пружа прилику сваком ученику да се упише и редовно похађа 

наставу. Уколико ученици из осетљивих група (или било који други ученик) не похађају 

редовно наставу, школа предузима све потребне мере како би их задржала и подстакла да 

редовно долазе у школу. Мере су понекад показале као успешне а понекад не јер ученици 

ипак одлуче да напусте школовање (што зависи од много фактора). Индивидуализација и 

индивидуални образовни планови примењују се за све ученике, како за оне који долазе из 

осетљивих група, тако и за оне који не припадају тим групама а школа процени да има 

потребе за тим. Међутим, школа тренутно не примењује ове мере за ученике за изузетним 

јер тренутно школу не похађају ученици којима је потребан овај вид подршке. Највећи 

проценат наставника (преко 48%) сматра да се у школи организују компензаторни 

програми/активности за подршку учењу за ученике из осетљивих група и да школа има 

успостављене механизме за идентификацију ученика са изузетним способности и ствара 

услове за њихово напредовање. По свим важним питањима школа остварује сарадњу са 

релевантним институцијама и појединцима. У складу са тим, када је реч о ученицима са 

изузетним способностима и са ученицима из осетљивих група, сарадња се одвија на 

високом нивоу према процени родитеља и наставника.  

 

 

Закључак Тима за самовредновање 

 

У области квалитета Подршка ученицима процењени су следећи нивои по 

подручјима вредновања: 

4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима – ниво 

остварености 4 
4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика – ниво 

остварености 3 

4.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и ученицима 

са изузетним способностима – ниво остварености3 

У акционом плану, након спроведеног процеса самовредновања, потребно је 

предузети активности које ће имати за циљ унапређење потребних подручја рада. 

 



Координатор Тима за самовредновање 

 

 

 

11. ИЗВОД ИЗ ЛЕТОПИСА 2020/2021. 

Из Летописа за школску 2020/2021. годину издвајамо поједине догађаје који су 

обелележили рад ОШ „Јован Цвијић“. Епидемија вируса корона неминовно је обележила 

протеклу школску годину и утицала на одвијање наставног процеса. Ипак, и у оваквим 

условима, знање, васпитање и лична афирмација ученика остају примарне аспирације 

наше школе, поред здравља и безбедности ученика изнад свега. 

Литерарна секција ОШ „Јован Цвијић“ у Дечјој недељи 

Литерарна секција Основне школе „Јован Цвијић“ је речима, ставовима, идејама подржала 

поштовање различитости и тако изашла у сусрет Дечијој недељи. Омиљена школска 

манифестација је ове године била посвећена свима који се разликују, онима којима је 

потребна подршка, разумевање, прихватање. Ученици Маја, Теодора, Милош, Дајана 

писали су радове на тему „Различити,а ипак исти“. 

„Занимације – воћне декорације“, пројектна настава у трећем разреду 

У оквиру пројекта „Занимације – воћне декорације“ ученици су , после разговора о томе 

каква је улога воћа у свакодневној исхрани , писали састав на тему „Омиљено воће“. 

Затим су читали рецепте за воћну салату и правили играчке од воћа. Завршна активност је 

била прављење и презентовање воћног аранжмана. 

Школе за 21. век: „Безбедност у саобраћају на путно-пружним прелазима“ 

Пројектни тим ОШ „Јован Цвијић“ реализовао је пројекат Школе за 21.век, на тему 

„Безбедност саобраћаја на путно-пружним прелазима“. 

У пројекту су учествовали уценици 7. и 8. разреда наше школе, а координирали су 

наставници: Ивана Воротовић, Наташа Томић, Марија Мајсторовић, Марко Бајевић и 

ученик Иван Милосављевић, са својим ментором, наставником Синишом Станојчићем. 

Циљ пројекта био је оспособљавање ученика за употребу микробит окружења у настави и 

подизање свести о значају безбедног и одговорног понашања у саобраћају. 

Постигнућа наших ученика на ликовном такмичењу „Светосавље и наше доба“ 

На републичком ликовном такмичењу под покровитељством Министарства просвете, 

науке  и технолошког развоја и Епархије Бачке ,,Светосавље и наше доба“ у Новом Саду, 



наша ученица Маја Милинковић (5-1), освојила је 1. награду. Такође, наше ученице 

Анђелина Тадић (5-1) и Дајана Тадић (7-1) понеле су титулу похваљених ученика. 

Наставница ликовне културе Данка Милићевић  изабрана је за награђеног ментора. 

Успех наше школе на Републичком ликовном такмичењу „Никола Тесла“ 

На Републичком ликовном такмичењу „Никола Тесла“, одржаном у Новом Саду, уценица 

наше школе, Маја Милинковић (5-1) освојила је 1. место из ликовног рада и 1. место из 

калиграфија. Ученица Анђелина Тадић (5-1) је похваљена за свој калиграфски рад. 

Наставница ликовне културе Данка Милицевић је награђени ментор. 

„Уметност рециклаже“, пројектна настава у трећем разреду 

У оквиру наставне теме „Уметност рециклаже“ ученици 3-1 су спровели следеће 

активности: прикупљање пластичних боца, прављење композиције стола и столице од 

пластичних боца, саксије и хранилице за птице. Као завршну активност и продукат 

пројекта осмислили су и организовали кампању прикупљања пластичних чепова за 

хуманитарну акцију „Чеп за осмех“. 

Ученица Теодора Јовановић награђена на такмичењу за најбољу карикатуру 

На републичком ликовном такмичењу под покровитељством Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја и Удружења пријатеља деце Србије за избор најбоље 

карикатуре, наша ученица Теодора Јовановић  (5-1), освојила је 1. награду на општинском, 

2. награду на окружном и 2. награду на републичком такмичењу. Наставница ликовне 

културе Данка Милићевић  је  ментор награђене ученице. 

Представници наше школе на ликовној колонији у Петковици 

Ученице наше школе Маја Милинковић (5-1), Теодора Јовановић (5-1), Анђелина Тадић 

(5-1), Дајана Тадић (7-1) и наставница ликовне културе Данка Милићевић учествовале су 

на ликовној колонији у манастиру Свете Петке у  Петковици у организацији ОШ ,,Краљ 

Александар Карађорђевић“ у Прњавору. 

Представница Британског савета уручила награду нашој школи за освојено друго 

место на такмичењу из програмирања „Школe за 21. век“ 

Представница Британског савета Стела Дурутовић својом посетом 16. јуна 2021. указала је 

част нашој школи. Том приликом уручила је награду ученику Ивану Милосављевићу и 

његовом ментору, наставнику Синиши Станојчићу, за освојено друго место на 

Републичком такмичењу из програмирања у оквиру пројекта Школе за 21. век. 

Британски савет даровао је нашој школи вредан поклон – сребрни пакет са додатним 

електронским компонентама за микробит пројекте. У ОШ „Јован Цвијић“ организован је 

свечани дочек и пригодан програм са изузетним задовољством и захвалношћу на овој 

посети. 



Пројектни тим ОШ „Јован Цвијић“ реализовао је пројекат Школе за 21.век, на тему 

Безбедност саобраћаја на путно-пружним прелазима. Циљ пројекта био је оспособљавање 

ученика за употребу микробита у настави и подизање свести о значају безбедног и 

одговорног понашања у саобраћају. 

Ученик генерације 2020/2021. ОШ „Јован Цвијић“ 

За ученика генерације за школску 2020/2021. у ОШ „Јован Цвијић“ изабрана је ученица 

Ивана Вујиновић (8-1). 

Награде нашим ученицама на Видовданској додели награда Града Шапца 

Видовданске награде, које се додељују шабачким ученицима основних и средњих школа, 

уручене су традиционално и ове школске године 28. 6. 2021. на свечаности у Градској 

кући. Градоначелник Шапца др Александар Пајић свечано је уручио Видовданске награде 

ученицама наше школе за остварене пласмане на републичким такмичењима: Маји 

Милинковић (5-1) за освојена три прва места и Теодори Јовановић (5-1) за освојено друго 

место, као и наставници ликовне културе Данки Милићевић, која је била ментор 

награђеним ученицама. 

Видовданска додела награда у ОШ „Јован Цвијић“ 

И ове школске године у ОШ „Јован Цвијић“ традиционално су на Видовдан уручене 

награде најуспешнијим ученицима и њиховим наставницима. Изазови онлајн наставе и 

уопште узев специфичног наставног процеса у школској 2020/2021. нису умањили 

мотивацију наших ученика и наставника да и ове школске године буду вредни и успешни. 

 

12. ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 

 

 

У школи се и даље ради на побољшању услова рада, што се види из списка набавки и 

обављених радова. 

 

Остварена је већина  планираних активности:  

 

• већа ангажованост наставника у раду стручних већа, на усаглашавању динамике 

наставног процеса и међупредметних корелација, посебно у природно 

математичком активу; 

• подршка ученицима и наставницима у циљу побољшања услова за рад; 

•  награде и похвале – у тежњи да се одржи постојећи ниво мотивације као „мотор“ 

развоја и континуитет нивоа васпитно-образовног рада са постигнућима у 

претходној школској години, на огласним таблама перманентно је извештавано о 

успесима ученика; 

• подршка наставном особљу у амибицијама за стручним усавршавањем; 

• подршка ученицима у амбицијама да у свим облицима васпитно-образовног рада 

својим резултатима превазиђу претходне генерације; 



• потребна опремљеност Школе у односу на прописане нормативе. 

 

Инсистирало се на поштовању правила понашања, последицама њиховог кршења и 

реституцији, јачању интерактивног односа свих актера школског живота, јачању 

међусобног уважавања, прилагођавању школског  простора потребама родитеља и деце – 

систематизовању простора за разговор са родитељима, организовању различитих 

школских активности за ученике у којима свако може имати прилику да постигне успех, 

као што су радне акције на иницијативу ђачког парламента, развијање и неговање 

различитих облика активног учешћа родитеља у животу школе. 

 

 

13. ЗАКЉУЧЦИ 

 

 

Школа је током године у мањој или већој мери остваривала све стандарде квалитета рада 

образовно-васпитне установе. Школа је успешно реаговала на ванредну ситуацију насталу 

услед ширења вируса COVID-19 и успешно и сврховото организовала наставу.  

 

Пошто су посећени часови наставника, извештај директора о посетама часовима је 

комплетан и даје јасну слику – слободно се може рећи – веома квалитетнoг рада у настави. 

Постигнућа ученика у даљем школовању које школа прати, потврђују став да школа свим 

ученицима пружа добру основу и да се таленти ученика развијају. 

 

Постигнућа ученика такође говоре у прилог наведеним закључцима. Прегалачки рад 

ученика и наставника види се како кроз наставне тако и ваннаставне активности. 

 

Ефикасно се реализују редовна и додатна настава, али постоје и тешкоће у реализацији 

допунске и посебно припремне наставе. Велики проценат ученика је на крају осмог 

разреда – када ученицима треба највише концентрисаног рада, најмање мотивисан, што је 

карактеристично за социјално нестимулативно окружење из кога долази све већи број 

ученика.  

 

 

 

 

 

  



 

 

Извештај о раду школе у школској 2020/2021. години усвојен је на седници Наставничког 

већа одржаној дана 15.9.2021. године. 

 

 

 

             директор школе 

У Змињаку,  

15. септембар 2021.         ___________________ 

                                  Владимир Симовић 

 

 

 

 

Школски одбор Основне школе „Јован Цвијић“ Змињак на седници одржаној дана 

15.9.2021. године, донео је следећу  

 

 

 

 

                                                         ОДЛУКУ 

 

 

 

 

1. Усваја се Извештај о раду школе на крају школске 2020/2021. године 

 

2. Ова одлука ступа на снагу одмах. 

 

 
 

 

 

Председник Школског одбора                                   Директор школе 

 

 

______________________________                                ___________________ 
Славица Јокић     Владимир Симовић 

 
 
 
 
 
 
 


