Основна школа"Димитрије Туцовић" Чајетина

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

ЧАЈЕТИНА, септембар 2022.године

УВОД
Ова школска година, као и претходна, била је пуна изазова и отежавајућих
околности због пандемије Ковид 19 и стања у коме се нашла ,не само наша земља, већ и
читав свет. Школску годину смо започели према Оперативном плану основне школе за
организацију и реализацију образовно – васпитног рада по посебном програму за рад у
условима пандемије, сачињеном тако да се обезбеди рад школе уз поштовање свих
прописаних мера .Током године, ученици су углавном ишли у школу по првом моделу
наставе, повремено по 2.моделу ( ученици петог, шестог,седмог и осмог разреда и
поједина одељења). Од 10. марта 2022. године школе су добиле дозволу за враћање на
кабинетску наставу.
Годишњи план рада је био израђен тако да може одговорити и изазовима рада на
даљину . На првом месту је био најбољи интерес ученика, квалитетна настава и
функционална организација наставног процеса .нисмо у потпуности успели да
реализујемо годишњи план рада али смо се трудили да целокупан рад у школи
прилагодимо новонасталој ситуацији.

1. МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА
НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ
1.1.

МАТИЧНА ШКОЛА

Основна школа Димитрије Туцовић
Адреса: Сердара Мићића 5
Телефон: 031/3 831-268 и 031/3 832-199
E-mail: ostucovic@gmail.com
Просторни услови рада:
 Број кабинета: 2
 Број специјализованих учионица: 1-Специјализована учионица – центар за асистивну
технологију.
 Број учионица опште намене: 10
 Радне собе за припремни предшколски програм: /
 Просторија за пријем родитеља : 1
 Просторије за продужени боравак: 1 (адекватно опремљена)
 Информатички кабинет: опремљен је са 25 рачунара повезаних са интернетом
(дигитална учионица)
 Фискултурна сала: Настава физичког васпитања изводи се у фискултурној сали,
неодговарајућих димензија. Од опреме постоје: кошаркашке и одбојкашке лопте,
мрежа за одбојку, козлић, греда, шветски сандук, струњаче.
 Спортски терени: као спортски терен користи се бетонско игралиште димензија
25х40, на коме нема трибина, кошева, голова...
 Библиотека: Смештена је у у посебној просторији која је реновирана и адаптирана
тако задовољава основну намену. У склопу библиотеке постоји неколико клупа па се
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може користити и као читаоница (клупе нису просторно издвојене). Библиотеци
недостаје савремене дечије литературе.
 Ђачка кухиња и трпезарија: опремљеност кухиње и трпезарије је задовољавајућа
 Простори за реализацију ваннаставних активности: /
1.2. ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА

Издвојено одељење Златибор
Основна школа Димитрије Туцовић - Издвојено одељење Златибор
Адреса: Насеље Голија
Телефон: 031/848-060













Материјално-технички и просторни услови рада:
Број кабинета: 6
Број специјализованих учионица: 3
Број учионица опште намене: 3
Просторије за продужени боравак:1
Радне собе за припремни предшколски програм:/
Информатички кабинет: је са 16 рачунара повезаних са интернетом
Фискултурна сала: За наставу физичког васпитања користи се стандардна
учионица која је опремљена струњачама и столовима за стони тенис
Спортски терени: бетонско игралиште са трибинама, кошевима и головима
Библиотека: неадекватних димензија са малим бројем књишких јединица
Ђачка кухиња и трпезарија: опремљеност кухиње и трпезарије је задовољавајућа
Простори за реализацију ваннаставних активности: /

Издвојено одељење Јабланица
Основна школа Димитрије Туцовић - Издвојено одељење Јабланица
Адреса: Јабланица
Телефон: 031/806-776












Број кабинета: /
Број специјализованих учионица: /
Број учионица опште намене: 7
Радне собе за припремни предшколски програм: /
Просторије за продужени боравак: /
Фискултурна сала: За наставу физичког васпитања користи се стандардна учионица
Спортски терени: Бетонско игралиште са кошевима
Библиотека: неадекватних димензија са малим бројем књишких јединица
Ђачка кухиња и трпезарија: опремљеност кухиње и трпезарије је задовољавајућа
Простори за реализацију ваннаставних активности: /
Други простори: /
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1.2.1. Опремљеност школе наставним средствима












Maтична школа : Учионица бр.1 – интерактивна табла, рачунар , пројектор
Учионица бр. 2 – интерактивна табла , рачунар, пројектор
Учионица бр. 3- интерактивна табла , рачунар и пројектор
Учионица бр. 4- пројектор, рачунар
Учионица бр. 5. – интерактивна табла, рачунар , пројектор
Учионица бр. 7 – пројектор , рачунар
Учионица бр. 8 – пројектор , рачунар
Учионица бр. 9– пројектор , рачунар
Учионица бр. 10– пројектор , рачунар
Учионица бр. 11- пројектор и рачунар
Учионица бр. 12– пројектор , рачунар

ИО Златибор













Учионица бр.1 Пројектор и пројекционо платно, рачунар
Учионица бр. 2 – сала за физичко
Учионица бр. 3 – продужени боравак, , лап топ
Учионица бр. 4 - пројектор,рачунар
Учионица бр. 5. - пројектор , рачунар, интерактивна табла
Учионица бр. 6 - пројектор , рачунар
Учионица бр. 7 – пројектор, платно, рачунар
Учионица бр. 8 - пројектор , рачунар
Учионица бр. 9- Пројектор и пројекционо платно, рачунар
Учионица бр. 10- Пројектор и пројекционо платно, рачунар
Учионица бр. 11 - Простори за реализацију ваннаставних активности
Учионица бр. 12 – ТВ и рачунар

Асистивна технологија :
- За слепе – Брајева машина, рељефни штампач за слепе, говорни програм
- За децу са сметњама у говору – комуникатори, диктафони, интерактивни
говорни зид и звучна књига
- За децу са моторичким сметњама – специјализоване тастатуре и миш,
џојстик

Информатичка опрема – рачунар, лаптоп, пројектор, интерактивна табла, таблети
са специјализованим програмима за помоћ у учењу(програми су намењени за децу са
сметњама у развоју)

Специјализована опрема – колица, сто за масажу, сто са подесивом висином и
нагибом радне површине.

Две шиваће машине
Ова опрема користи се за потребе школе ,али могу је позамљивати на реверс и друге
школе са подручја општине Чајетина и установе којима је то потребно.
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1.3. ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА
У школској библиотеци постоји довољно школских лектира за ученике од I -VIII
разреда, као и стручне литературе за наставнике и учитеље.Током школске 2021/22.
Библиотека је радила уобичајено.
У издвојеном одељењу Златибор постоји библиотека, али је доста слабије опремљена.
У издвојеном одељењу Јабланица постоји библиотека са малим бројем лектира које
подмирују потребе ученика.
Школа је претплаћена и редовно добија стручни часопис Просветни преглед,
недељник ,,Вести,,,Психолошке новине,, а претплаћена је на програм Параграф лекс.

1.4. ШКОЛСКА КУХИЊА
У школској 2021/22. години радиле су три школске кухиње (Чајетина, Златибор и
Јабланица). Зграде су наменски прављене и солидно опремљене. Оброци су били чајномлечни и кувани . Распоред седења у кухињи је био такав да се поштују мере заштите
од вируса Ковид 19. Хранило се просечно око 281 ученик месечно, .Бесплатно се
хранило око 50 ученика ( 1-2 ученика по одељењу).
1.5. СЛУЖБЕНИ АУТОМОБИЛИ

1.6.

Dacia logan

-регистарске таблице - UЕ-089-XO

РЕСУРСИ ЛОКАЛНЕ СРЕДИНЕ ТОКОМ 2021/22.

Институција
Градска
библиотека

Садржај сарадње
-

-

Вртић „Радост“
Чајетина
„Нарцис“
Златибор

-

Колективно
учлањење првака
Присуствовање
књижевним
вечерима
и
изложбама
Коришћење
простора
за
школске
активноости
Пријем
предшколаца
Активности
поводом
Дечије
недеље

Начин
сарадње
Посета,
коришћење
простора

Посета

Време
реализаци
је
Септембар,

Носиоци
сарадње

Директор
библиотеке,
у
току одељењске
године
старешине

у
току Васпитачи,
године
наставници
разредне
наставе
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Угоститељско
–туристичка
школа
Чајетина

-

Дом културе

-

-

Савет
за
заштиту
животне
средине и ЈКП
Златибор
Сарадња са УГ
„Златиборски
Круг“

-

-

-

Авантура парк

-

Спортски савез

-

Реализацију
ваннаставних
активности- рад на
промоцији школе у
оквиру
професионалне
оријентације;
Заједнички
угледни час
Одлзак у биоскоп
и на позоришне
представе који су
прилагођени
школском узрасту
Коришћење
простора
за
извођење
школских
приредби
Организовање
ЕКО акција на
уређењу насеља

Заједничке
активности

у
току Директор,
године
стручни
сарадници,
наставници

Посета

у
току Одељењске
године
старешине

Сарадња
са
Међусекторским
локалник тимом за
превенцију
и
заштиту деце од
насиља
злостављања
и
занемаривања на
територији
општине Чајетина
(којим координира
УГ „Златиборски
Круг)
Сарадња
са
дневним боравком
за
децу
са
сметњама у развоју
„Зрачак“
Одржавање
спортских
такмичења
Реализацију
ваннаставних
активности
Одржавање
спортских
такмичења

Кроз
пројектне
активности

Рад
природи

у у
току
године
(пролеће –
јесен)

Професори
биологије,
директори
ЕКО фонда и
ЈКП Златибор
у
току Тим за борбу
године
против
насиља,
директор,
педагог,
психолог
и
чланови
УГ„Златиборс
ки Круг“

Заједничке
активности

у
току Стручно веће
године
за
физичко
васпитање

Заједничке
активности

у
току Стручно веће
године
за
физичко
васпитање
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Црвени крст

-

Парк природе
Златибор
(Србија шуме)
Удружење
риболоваца

-

КСЦ

-

Културни
центар
Златибор

-

-

-

Центар
за
социјални рад

-

-

-

Полицијска
управа

Савет
безбедност
саобраћаја
СО Чајетина

Заједничке
активности

у
току Педагог,
године
координатор
Тима
за
здравствену
заштиту
Спортске
у
току Стручно веће
активности године
за
физичко
васпитање
Активности у
току Руководиоци
на
године
риболовачке
Рибничком
секције
језеру
Спортске
у
току Наставник
активности године
физичког
васпитања
Заједничке у
току Тим
за
активности, године
културне
коришћење
делатности и
простора
председници
Стручних већа

Састанци

у
току Психолог
године

Предавања,
патроле

-

Предавања,
такмичења

Предавања,
такмичења

у
току Педагог,
године
директор,
запослени
полициској
управи
Током
Директор
године

-

Плаћање превоза
Финансијска

Новчана
помоћ

у
току Општина
године

-

за

Хуманитарна
акција „Пакетић за
осмех“
Обука из прве
помоћи
Реализацију
ваннаставних
активности
Сарадња
у
организовању
риболовачких
олимпијада
Коришћење
простора спортске
дворане
Сарадња везана за
реализацију
ваннаставних
активности
Коришћење
простора
за
школске
активноости
Помоћ ученицима
за
набавку
уџбеника и друга
материјална помоћ
Размена
информација
о
ученицимакорисницима
услуга Центра
Заједничке
активности у циљу
пружања подршке
ученицима који су
били
изложени
насиљу
или
вршили
насиље
над другима
Обезбеђење
игранки

у
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Туристичка
организација
Златибор

-

Спортски
клубови

-

Дом здравља
Чајетина

-

-

Планинарски
клуб Торник

-

помоћ
за
сиромашне
ученике
Финансијска
помоћ
Помоћ
у
организовању
ваннаставних
активности
Сарадња везана за
реализацију
ваннаставних
активности
Предаваља
на
тему:
Пубертет,
Болести
зависности, Сида и
полно преносиве
болести,
Здрава
исхрана
и
гојазност,
Прва
помоћ
Систематски
прегледи,
вакцинација
Активности
са
планинарском
и
спортском
секцијом школе

Новчана
помоћ,
спортске
активности

у
току Директор
године

Спортске
активности

у
току Стручно веће
године
за
физичко
васпитање

Радиионице у
току Педагог,
предавања
године
патронажна
служба Дома
здравља

Излети,
шетачке
туре

Током
године

Руководиоци
секција

1.7. УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕХНИЧКО –МАТЕРИЈАЛНИХ УСЛОВА РАДА ШКОЛЕ
ТОКОМ 2021-22.

Време
Школска 2021/22.

Место
Златибор

Начин
Извођење радова на завршетаку фискултурне
сале. Изградња базена у сутерену
фискултурне сале

Носиоци
Директор, извођач

РЕАЛИЗАЦИЈА:Радови су при крају, али нису у потпуности реализовани. Фискултурна сала са базеном
још увек није у употреби.
Школска 2021/22.

Златибор

Припрема документације за реконструкцију
школе на Златибору.

Директор

РЕАЛИЗАЦИЈА:Није реализовано
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Школска 2021/22.

Чајетина

Израда пројекта и реализација реконструкције
зграде школске кухиње (кухиња и два
кабинета који се налазе у истој згради) –
уколико се реше имовинско правни односи у
вези парцеле на којој се објекат налази

Извођач, директор

Асфалтирање и ограђивање игралишта на
Главици, асфалтирање школског дворишта и
паркинга у матичној школи

Извођач, директор

РЕАЛИЗАЦИЈА:Није реализовано

Школска 2021/22.

Чајетина

РЕАЛИЗАЦИЈА: Асфалтирање и ограђивање игралишта на Главици мије реализовано; асфалтирање
школског дворишта и паркинга у матичној школи је реализовано.

Toком школске 2021/22. набављено је :
Пројектор – 1 ком.
Камере – 11 ком.
Лаптоп рачунари – 6 ком.
Звучници
Конвектор 1000
Конвектор 2000
Шпорет на дрва –1 ком.
Флип чарт – 4 ком.
Козлић ЈУНИОР -1 ком.
Столице -108 ком
Клупе (ђачке) -5 ком.
Видео надзор - Златибор
Бежични микрофон
Миксета
Сталци за звучнике
Микрофони
Камера -1 ком.
Од МПНТР:
Лаптоп рачунари – 12 ком + 29 ком.
Пројектори – 7 ком.
Држачи за пројекторе -7 ком.
Донације :
1.
2.
3.
4.
5.

Клупе од ЕКО школа у износу од 50 000 динара
Роломонт Златибор – Марко Бујишић –роло завесе за 1
Родитељи 1. разреда на Златибору – 26 столица
Ротари клуб Београд – дрон
Видосав Марић –ципелар за продужени боравак
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6. Фондација „Аћимовић“ је донирала новац за изградњу базена у школи на
Златибору.
7. Спортски центар Чајетина – Звучник са микрофоном
8. Голд гондола – 120 000 за набавку опреме за озвучење
9. Савез за школски спорт – опрема за салу

2. ЉУДСКИ РЕСУРСИ 2021/22. ГОДИНЕ
2.1. НАСТАВНИ КАДАР

Професор српског
језика и књижевности
Професор српског
језика и књижевности
Професор српског
језика и књижевности
Професор српског
језика и књижевности

Ксенија
Бојовић

Професор српског
језика и књижевности

Јасмина
Бамбур
Ана
Рацковић
Јелена
Бијелић
Оливера
Радосављевић

Професор енглеског
језика и књижевности
Професор енглеског
језика и књижевности
Професор енглеског
језика и књижевности
Професор енглеског
језика

Душица Чумић

Професор разредне
наставе

Ана Нонин
Јанковић
Ивана
Милојевић
Владе
Смиљанић
Мицана
Пантелић
Наташа

Професор руског
језика
Професор француског
језика
Дипломирани
математичар
Дипломирани
математичар професор математике
Дипломирани

Српски језик

18

да

100%

Српски језик

13

да

98,89%

Српски језик

8

да

100%

Српски језик

8

да

94,44%

Српски језик
Грађанско
вспитање

9

да

98,89%

Енглески језик

18

да

98,89%

Енглески језик

17

да

88,89%

Енглески језик

13

да

94,44%

Енглески језик

20

да

100%

Техника и
технологија

14

не

30%

Руски језик

17

да

111,11%

Француски језик

24

да

100%

Математика

15

да

111,11%

Математика

21

да

111,11%

Математика

12

да

117,22%

Проценат
ангажовања у другој
школи/ установи

Марија
Вуловић
Јелена
Маринковић
Јагода
Јеремић
Душица
Јевтовић

Предмети које
предаје

Проценат
ангажовања у школи

Врста стручне спреме

Лиценца

Име и презиме

Године радног стажа у
просвети 31.8.2022.

Класификациона структура наставног кадра

75,5%

синдикат
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Јевтовић

Сузана
Цицварић
Данка
Ковачевић
Иван Митић
Александра
Митић
Слободан
Лазовић
Миливоје
Богдановић
Снежана Тучић
Зорица
Милосављевић
Снежана
Пашић
Живковић
Jeлeнa Tурудић

инжењер
организационих
наука
Професор разредне
наставе
Гимназија, природно
мат. смер (апсолвент
на математичком
факултету)
Дипломирани
хемичар
Дипломирани
хемичар

Информатика
Математика
Музичка кул.

14

да

98,89%

Математика

3

не

111,11%

18

да

30%

19

да

100%

5

не

105%

Физика

11

да

60%

Биологија

18

да

100%

Биологија

28

да

100%

Дипломирани географ

Географија

16

да

100%

Дипломирани географ

Географија
Географија

3

не

40%

Техника и
технологија

7

да

55%

Апсолвент физике
Професор физике и
основа технике за
основну школу
Диплмирани биолог
Диплмирани биолог
(магистар)

Хемија
Информатика
Хемија
Домаћинство
Физика
Информатика и
рачунарство

Јасмина
Диковић

Дипломирани географ

Ана Васиљевић

Професор историје

Историја

15

да

100%

Весна
Кнежевић

Професор историје

Историја

26

да

30%

30

да

85%

18

да

100%

27

да

100%

21

да

100%

15

да

70%

20

да

100%

16

да

100%

Цртање, сликање
и вајање

7

да

35%

Музичка култура

13

да

100%

Слађана
Кузељевић

Професор историје

Ирена
Кнежевић
Биљана
Чоловић

Професор технике и
информатике
Професор технике и
информатике

Историја
Грађанско
васпитањ
Свакодневни
живот у
прошлости
Техника и
технологија
Техника и
технологија

Стеван
Стојановић

Професор физичког
васпитања

Физичко
васпитање

Владимир
Вучићевић
Јелена
Миљковић
Даница Јевтић
Шишовић

Професор физичког
васпитања
Професор физичког
васпитања
Дипломирани сликар
– зидно сликарство

Физичко
васпитање
Физичко
васпитање

Александра
Костић

Дипломирани
ликовни уметник
(мастер)

Марко
Кутлешић

Дипломирани
музичар кларинетиста

Ликовна култура

66,85%

20%

Ликовна култура
39,86%
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Радмила
Станков
Милић
Данило Жупић
Весна
Петровић
Весна
Павловић
Анка
Џамбасовић
( током године
одлазак у
пензију)
Наташа
Тодоровић
Рада Глишовић
Петар
Јевремовић
Стевка
Лазовић
Зорица
Грујичић
Душица
Јевтовић
Милица
Дабић
Радмила
Мијаиловић
Наташа
Меловић
Чантрић
Обрад
Рајевац
Нада
Ковачевић
Зорица
Ђорђевић
Јелена
Караклајић
Весна Весовић
Милојка
Јевремовић
Марина
Милосављевић
Марко
Џамбасовић

Дипломирани теолог

Верска настава

2

не

70%

30%

Дипломирани теолог
Професор разредне
наставе

Верска настава

1

не

55%

5%

Разредна настава

32

да

100 %

не

100 %

Професор разредне
наставе

Разредна настава

Виша педагошка
школа

Разредна настава

42

да

100 %

Разредна настава

15

да

100 %

Разредна настава

29

да

100 %

Разредна настава

37

да

100 %

Разредна настава

36

да

100 %

Разредна настава

24

да

100 %

Разредна настава

28

да

100 %

Разредна настава

27

да

100 %

Разредна настава

15

да

100%

Разредна настава

30

да

100 %

Разредна настава

38

да

100 %

Разредна настава

20

да

100 %

Разредна настава

24

да

100 %

Разредна настава

15

да

100 %

27

да

100%

40

да

100 %

9

не

59,54%

11

не

100%

Професор разредне
наставе
Професор разредне
наставе
Професор разредне
наставе
Виша педагошка
школа
Професор разредне
наставе
Професор разредне
наставе
Виша педагошка
школа
Професор разредне
наставе
Професор разредне
наставе
Виша педагошка
школа
Професор разредне
наставe
Професор разредне
наставе
Професор разредне
наставе
Професор разредне
наставе
Виша педагошка
школа
Професор разредне
наставе
Професор разредне
наставе

Продужени
боравак
Продужени
боравак
Руски језик
Музичка култура
Разредна настава

*** током наставне године ,велики број запослених је био на боловању због ковида или
у прописаној мери изолације због контакта са зараженим особама. Школа је ангажовала
замене за запослене.
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Милка
Васиљевић
Иван
Митић
Борка
Милојевић
Соња
Конатар
Светлана
Бакић
Небојша
Божовић
Јелена
Жугић
Марија
Новаковић

Професор
географије
Дипломирани
хемичар
Дипломирани
правник
Дипломирани
економиста
Економски
техничар
Туристички
техничар
Дипломирани
педагог
Дипломирани
психолог
Наставник
српског језика,
икњижевности
Кувар – III
степен

Проценат
ангажова
ња у
другој
школи/уст
анови

Послови на
којима ради

Проценат
ангажова
ња у
школи

Врста стручне
спреме

Године
радног
31.8.2022.

Име и презиме

Лиценца

2.2. ВАННАСТАВНИ КАДАР

Директор

31

Да

100 %

Помоћник
директора

18

Да

80 %

Секретар

16

Да

100 %

Шеф
рачуноводства

20

100 %

Благајник

34

50%

50%

Благајник

8

50 %

50%

Педагог

18

Да

100 %

Психолог

22

Да

100 %

Библиотекар

34

Да

100 %

Спремачица
Домар

40

50 %
50 %

ВКВ – бравар

Домар

15

100 %

Основна школа

Спремачица

30

100 %

Основна школа

Спремачица

19

100 %

Видоје Рајовић

Основна школа

Помоћни
радник

1

100 %

Јелена Јелић

Основна школа

Спремачица

23

100%

Основна школа

Спремачица

16

100 %

Машински
техничар

Домар

23

100 %

Основна школа

Спремачица

29

100 %

Кувар 4.степен

Куварица

3

100%

Кувар – III
степен

Куварица

26

100 %

Основна школа

Спремачица

19

50 %

Основна школа

Спремачица

16

100%

Основна школа

Спремачица

19

100 %

Основна школа

Спремачица

13

100 %

Недељка
Јовановић
Радивојка
Савић
Драган
Колаковић
Нада
Варничић
Стана
Неагић

Милина
Радовић
Жељко
Мишић
Грозда
Савичић
Драгана
Ремовић
Владенка
Лазовић
Милена
Јечменица
Милица
Цвркотић
Живка
Чепрња
Зорица
Чумић

13

2.3.СТРУЧНОСТ
НАСТАВЕ
У свим одељењима разредне наставе, у матичној школи и у издвојеним одељењима
настава је стручно заступљена.
Што се тиче предметне наставе , настава математике је
делимично нестручно
заступљена и то у ИО Јабланица и Златибор и матичној школи. У ИО Јабланица
нестручно је заступљена и настава из руског језика и музичке културе .Настава физике
је такође делимично нестручно заступљена.

3.ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛСКЕ
2021/22. ГОДИНЕ
3.1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2021/22.
ГОДИНЕ

Школа
При-п.
прог.

Чајетина

Златибор

Јабланица

Укупно

Свега

Број ученика и одељења
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

ученика

40

50

53

39

40

55

57

56

390

одељења

2

2

2

2

2

2

2

2

16

ученика

43

27

39

26

31

37

42

36

281

одељења

2

2

2

1

2

2

2

2

15

/

2

1

/

1

1

6

1

14

одељења

/

1/2

1/2

/

1

1

1

1

5

ученика

83

79

93

65

72

93

105

93

685

одељења

4

4 1/2

4 1/2

3

5

5

5

5

36

ученика

2

3.2. ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК
У школској 2021/22. у школи је о рганизован продужени боравак за ученике првог и
другог разреда. Рад боравка је организован у две групе, у школи у Чајетини и у
издвојеном одељењу Златибор.
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Место
Чајетина
Златибор
УКУПНО

Бр.група
1
1

Бр. деце
26
27

2

53

Васпитач
Милојка Јевремовић
Весна Весовић (
Филиповић)

Вида

3.3. ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ШКОЛЕ
Бр.група

Бр. деце
/

2

3.4. ОДЕЉЕЊА УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
У школи нема одељења за ученике са сметњама у развоју.
3.5. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА КОЈИ СУ РАДИЛИ ПРЕМА ИОП-У
ОДЕЉЕЊЕ

БР.УЧЕНИКА

ВРСТА

II -3
V- 4
II -2
III -4
III -1
IV -1
VI - 1
VI - 2
VIII - 2
УКУПНО

1
1
1
1
1
2
1
1
4
13 УЧЕНИКА

ИОП 2
ИОП-2
ИОП 1
ИОП 1
ИОП 1
ИОП-1
ИОП-1
ИОП 1
ИОП-3

3.6. РИТАМ РАДА
Услед пандемије Ковид 19 ,а на основу Оперативног плана рада , ритам рада се мењао у
зависности од ситуације.


Распоред звоњења у матичној школи и ИО Златибор
У матичној школи у Чајетини и у ИО Златибор ради се у две смене.
Ученици старијих разреда (V, VI, VII и VIII ) чине једну смену, а ученици млађих
разреда (I, II, III, IV ) другу смену. Смењују се на седмичном нивоу.
У случајевима другог модела наставе , ученици су били подељени у групе А и Б (
ако их је у одељењу више од 16).
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У случајевима наставе на даљину ( поједина одељења која су због броја заражених
ученика радила по 3. моделу) , настава је реализована преко гугл учионица у реалном
времену.
Часови су трајали 45 минута.

3.7. ПЛАН КОРИШЋЕЊА ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА
3.7.1. Матична школа
План коришћења школског простора у складу са епидемиолошком ситуацијом. Свако
одељење је имало своју учионицу коју нису мењали током часова.
Распоред учионица до 21.3.2022.
Разред и одељење
учионица
1/1
1
1/2
2
2/1
3
2/2
4
3/1
7
3/2
8
4/1
9
4/2
10
Просторија за изолацију

Разред и одељење
5/1
5/2
6/1
6/2
7/1
7/2
8/1
8/2
8/3

учионица
12
1
2
8
7
4
3
11
9

3.7.2. ИО Златибор
План коришћења школског простора у складу са епидемиолошком ситуацијом
Разред и одељење
учионица
1/3
5
1/4
6
2/3
7
2/4
1
3/3
10
4/3
8
4/4
9
Просторија за изолацију

Разред и одељење
5/3
5/4
6/3
6/4
7/3
7/4
8/4
8/5

учионица
7
8
9
10
1
4
6
5
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3.7.3. ИО Јабланица
План коришћења школског простора (због малог броја ученика план је исти и током
ванредних околности изазваних корона вирусом)
Разред и одељење
1/5 - 2/5 – 4/5
5/5
6/5
7/5
8/6
Учионица која се користи
као фискултурна сала
Просторија за изолацију

учионица
приземље
приземље
спрат
спрат
спрат
приземље

Oд 21.марта 2022. године, услед побољшања епидемиолошке ситуације, школа
прелази на кабинетску наставу. Ученици су мењали кабинете свакога часа, у
зависности од распореда.



4.

Радно време продуженог боравка - од 730 до 1400 – прва смена
- од 10 30 до 1700 – друга смена

ОСТВАРИВАЊЕ

ПЛАНА

И

ПРОГРАМА

ВАСПИТНО

ОБРАЗОВНОГ РАДА
4.1.РЕДОВНА НАСТАВА
У току наставне 2021/22. год настава је реализована у складу са оперативним
плановима за организацију и реализацију образовно- васпитног рада по посебном
програму за рад у условима пандемије вируса Covid-19 .Оперативни план рада је
израђиван више пута, у складу са епидемиолошком ситуацијом и одлукама Тима за
школе .Од 13.9.2021. ученици су наставу похађали по првом моделу наставе ( 1-6.
разред) и другом моделу ( 7-8. разред). Сви ученици наставу похађају по првом моделу
наставе од 18.10.2021. На почетку 2. полугодишта, 24.1.2022. године ,ученици 5-8.
разреда прелазе на други модел наставе. Од 21.2.2022. сви ученици се враћају у клупе
и прате наставу по првом моделу наставе. Током године, поједина одељења су , због
броја заражених ученика у њима, пратила наставу од куће или по комбинованом
моделу наставе (10 одељења).
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4.2. ДОПУНСКИ, ДОДАТНИ РАД И ПРИПРЕМНА НАСТАВА

Током првог полугодишта ,за ученике који отежано савладавају наставно градиво
организована је допунска настава која се одвијала по плану и реализована је према
могућностима и тренутној епидемиолошкој ситуацији. Део ове наставе је изведен путем
наставе на даљину , а део у школи.
Исти случај је и са додатном наставом .Организована је припремна настава за
полагање завршног испита из српског језика , математике, историје, хемије,
биологије,физике и географије за ученике осмог разреда .
Припремна настава је такође одржана у складу са епидемиолошком ситуацијом –
кроз рад у гугл учионици и непосредно у школи. Након 21.фебруара 2022. и преласка
свих одељења на модел 1, настава се одржавала непосредно, у школи .

4.3. КОМПЕНЗАТОРНИ ПРОГРАМИ
У школи je организован компензаторни програм за ученике 1-4. разреда у Чајетини.
На основу посета часовима и анализирања образовно – васпитне праксе кроз рад
одељењских већа , закључили смо да један број ученика млађих разреда има проблема у
изражавању , разумевању ( текста, ситуације) , схватању неких основних појмова
везаних за свакодневни живот и околину. Речник ових ученика је сиромашан,с тешкоћом
се изражавају и описују појаве, догађаје. ППС и директорка школе су дошле на идеју
спровођења компезаторног програма који ће обухватити ове ученике . Циљ програма је
развијање говорне способности ученика, богаћење речника, способност приповедања,
усвајање хигијенских и здравствених навика , побољшање социјализације ученика за
које се ради компезаторни програм. Реализатори су директорка школе Милка
Васиљевић и педагог Јелена Жугић. Планирана је реализација 21 часа . Реализовано је
13 часова . Извештај и евиденција налази се у документацији ПП службе.
4.4. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Француски и руски језик се изучавају од петог разреда као изборни предмети.
Грађанско васпитање и верска настава су обавезни изборни предмети од првог до
осмог разреда.У петом разреду ученици се опредељују за једну од понуђених
слободних наставних активности у складу са просторним и кадровским могућностима
школе. Ове школске године изборни предмети који су организовани су :
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V РАЗРЕД
1. Цртање, сликање и вајање
2. Свакодневни живот у прошлости
VI РАЗРЕД
1. Хор и оркестар
2. Цртање, сликање и вајање
3. Свакодневни живот у прошлости
VII РАЗРЕД
1. Домаћинство
2. Хор и оркестар
3. Цртање, сликање и вајање
4. Свакодневни живот у прошлости
VIII РАЗРЕД
1. Домаћинство
2. Свакодневни живот у прошлости
3. Цртање, сликање и вајање

Ове године верска настава и грађанско васпитање организовани су као обавезни
изборни предмети

МЕСТО

Разред

ВЕРСКА НАСТАВА
1.

2.

3.

4.

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

Чајетина

34

30

42

30

25

55

43

54

6

20

11

Златибор

30

16

38

26

20

13

25

16

13

11

1

Јабланица

/

2

1

/

1

1

6

1

/

/

/

64

48

81

56

46

69

74

71

19

31

12

Укупно

5.

9
/
/
9

6.

7.

8.

15

/

14

2

11

24

17

20

/

/

/

/

26

24

31

22
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Место

ЦРТАЊЕ,СЛИКАЊЕ,ВАЈАЊЕ

Разред

5.

6.

7.

8.

Чајетина

28

/

/

Златибор
Јабланица

16
/

37
/

Укупно

44

37

СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТУ
ПРОШЛОСТИ

ДОМАЋИНСТВО

ХОР И
ОРКЕСТАР

5.

6.

7.

8.

7.

8.

6.

7.

25

12

32

37

/

/

33

23

20

22
/

34
/

9
1

/
1

/
6

/
1

20
/

/
/

/
/

/
/

22

59

22

33

43

1

20

33

23
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5. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ
5.1.ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР
Организација рада школе усклађена је са Правилником образовно-васпитног рада
основних школа за школску 2021/2022. годину који је прописало Министарство
просвете,науке и технолошког развоја. Током школске године дошло је до измене
календара , услед епидемије КОВИД-19 . Настава у првом полугодишту почела је 01.
септембра 2021 .године а завршила се у петак , 30. децембра 2021. године. Друго
полугодиште почело је у понедељак, 24. јануара 2021. године. Зимски распуст је
прилагођен актуелној епидемиолошкој ситуацији.
Од 13.9.2021. ученици су наставу похађали по првом моделу наставе ( 1-6. разред) и
другом моделу ( 7-8. разред). Сви ученици наставу похађају по првом моделу наставе од
18.10.2021. На почетку 2. полугодишта, 24.1.2022. године ,ученици 5-8. разреда прелазе
на други модел наставе. Од 21.2.2022. сви ученици прате наставу по првом моделу
наставе.
Ученици VПI разреда су се распустили 10. јуна 2022. године а остали ученици
24. јуна 2022. године.
Нерадни дани ( јесењи распуст) -8- 14. новембра 2021.
Новогодишњи празници и зимски расоуст –од 30. .децембра 2021. до 23 . јануара
2022.
Сретење –Дан државности -14-20. 2.2022.
Пролећни , односно Ускршњи распуст је почео 22. априла 2022. и трајао је до
3. маја 2022. године.
Први пробни завршни испит за ученике осмих разреда је одржан 25. и 26. априла
2022. године.
Завршни испит је одржан : 27.јуна српски језик
28. јуна математика
29..јуна комбиновани тест
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Тестирање ученика четвртог и седмог разреда одржано је 15. априла 2022.
 За ученике четвртог разреда организовани су часови предметне наставе ради
упознавања са предметним наставницима који ће реализовати наставу у петом
разреду.
 Школа је организовала две недеље школског спорта . Прва недеља је одржана крајем
септембра а друга као једна од активности поводом Дана школе.
 У школи је оргнизована :
 Прослава Дана школе ............... ............................................................13.5.2022.
 Школска слава – Свети Сава.................................................................27.1.2022.

5.2. КАЛЕНДАР ДЕШАВАЊА У ШКОЛИ
СЕПТЕМБАР 2021.
1.септембар - Свечани пријем ђака првака и њихових родитеља
Септембар - Чланови Планинарске, Еколошке и Историјске секције, придружили су се
обележавању Дана пешачења у организацији Планинарског клуба ,,Торник" из
Чајетине. Друштво су нам правили и ученици којима је ОФА омиљени предмет.

13. септембар - у сали Библиотеке "Љубиша Р. Ђенић" у Чајетини одржано је књижевно
вече посвећено великом завичајном песнику Михаилу Ћуповићу.
Септембар –радионице Еколошке секције –ученици наше школе и корисници Зрачка
29. септембар -реализовано је литерарно дружење деце-песника из Кнића са
чајетинским и златиборским основцима који су, такође, љубитељи писане речи.
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Златибор су посетили победници ,,Добричиног праскозорја" које се, у част песника
Добрице Ерића, сада већ традиционално, организује у долини његове Груже.
Септембар - у оквиру пројекта Друштва историчара Ужица под називом „Погледај,
послушај, прочитај“ , угостили смо председника Фондације Мисије Халијард,
господина Џона Капела, некадашњег пилота америчке морнарице, данас службеника
америчке амбасаде у Београду, као и господина Дејана Ђерића , аутора књиге
„Сломљена крила Златибора“.
ОКТОБАР 2021.
4.октобар - чланови литерарно-новинарске секције, као и рецитатори имали су прилику
да упознају једног од највећих савремених српских песника - Матију Бећковића, који је
овогодишњи лауреат 8. по реду манифестације "Песничке ватре златиборске".
Овогодишње "Песничке ватре" посвећене су двестотој годишњци од рођења Фјодора
Михаиловича Достојевског.
Октобар – учешће чланова историјске секције на Витешкој манифестацији у Ужицу .
4-5. октобар- Дводневна обука у оквиру пројекта „Обарзовање за права детета“
одржана је у Основној школи „Димитрије Туцовић“ у Чајетини.Обуку су реализовале
координаторка пројекта Јагода Јеремић и педагог Јелена Жугић. Циљ обуке био је да се
ученици шестог разреда упознају са темама које се тичу права детета и да се покрену на
позитиван утицај на вршњаке у овој области
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4-10. октобар - Дечија недеља, која се ове године славила под мотом „Дете је дете, да
га волите и разумете“.
Активности : - Учлањење ученика првог разреда у градску библиотеку
- У сарадњи са библиотеком ,,Љубиша Р. Ђенић" на
Златибору, одржана је занимљива радионица под називом
,,Илустрација омиљене књиге или књижевног лика"
- Спортске игре – 1. недеља спорта
- Математичка дечја недеља
- Дружење и радионицу са децом са сметњама у развоју из
,,Зрачка“
- Еколошка дечја недеља – шетња и скупљање лименки
- Креативна дечја шараљка –Дан лепих порука
- Дружење ученика 1-4. разред са песником Тодом
Николетићем
- Размена књига и играчака
- Посета Ученичког парламента Општини Чајетина

7.октобар – Обележавање Дана заштите Динарида – представљање Парка природе
Златибор
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8. октобар - промоција збирке ,, Мењај свет ,, наше ученице Ленке Смиљанић у
градској библиотеци у Чајетини

Октобар - Обележен светски Дан чистих планина
Октобар ––радионице Еколошке секције –ученици наше школе и корисници Зрачка
Октобар - обележавање Светског дана здраве хране и Дана чистих руку
НОВЕМБАР 2021.
3.новембар – Поводом обележавања Дана чистог ваздуха акција пошумљавања у
сарадњи са ЈКП Златибор.
Новембар - обележавања међународног Дана климатских промена
Новембар - Наша школа се укључила у пројекат Еко-школа „Планирање безбедности
воде и санитација у региону Балкана“

ДЕЦЕМБАР 2021.
6.децембар –радионица за чланове Ученичког парламента - ,,Моћ промене ,моћ
превенције ,, у организацији УГ ,, Златиборски круг и удружења ,, Феномена ,, из
Краљева ,а у оквиру акције 16 дана активизма у борби против насиља над женама.
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Децембар - ученици млађих разреда посетили су Културни центар и присуствовали
позоришној представи за децу "Страхиња", по тексту Јасминке Петровић
Децембар - новогодишња представа "Као Сека Мразица и Бата Мраз" у којој су
глумци били млађи и старији основци чајетинске и златиборске школе ( у Културном
центру, а у организацији Дино парка). Представа, едукативно-забавног садржаја, је била
хуманитарна
Децембар –Хуманитарна акција Ученичког парламента и Црвеног крста – Пакетић за
осмех
Децембар –обележавање 60 година од уручења Нобелове награде Иву Андрићу.
Децембар –Одржана је традиционална приредба ученика наше школе и деце и омладине
из дневног боравка ,,Зрачак,,
ЈАНУАР 2022.
27.јануар- Обележавање Савиндана у просторијама школе на Златибору

ФЕБРУАР 2022.
21-25.фебруар –чланови новинарске секције су, низом активности, обележили
Међународни дан матерњег језика
Фебруар – Скијашки дан на Торнику

МАРТ 2022.
Март - обележавање Дана енергетске ефикасности
5.март - Акција СВИ НА СНЕГ
08.март - обележавање Дана жена –рецитаторска секција и хор заједно са децом и
омладином из Зрачка
Март – ученици 5/4 ОШ "Димитрије Туцовић" на Златибору су, уз подршку чланова
литерарно-новинарске секције, уприличили литерарарно дружење под називом "Хвала
ти, мајко".
Март - одржан је завршни догађај у оквиру пројекта "Образовање за права детета", у
који се наша школа укључила 2019.године.
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Март – 2. АВАНТУРА СКИ КУП одржан је у Авантура парку на Златибору уз учешће
130 ученика
10.март - У организацији Mатематичког друштва ,,Архимедес“ у нашој школи је
одржано такмичење МИСЛИША 2022.
Март- Одржана радионица ,, Шта мораш знати о пубертету,, у организацији
образовног програма Always 2021/22. yа ученице 6.разреда
Март - Обележавање Светског дана шума
Март - Обележавање Светског дана вода
23. март –Одржана је Пажљивкова смотра 2022.
25-26. март-Пробни завршни испит
АПРИЛ 2022.
7,април - Обележавање Светског дана здравља
15.април –Сајам образовања – Дом културе Чајетина - представљањее средњих школа
из окружења
Април -Обележавање Дана планете Земље
20.април -Трибина о значају образовања у организацији Ученичког парламента и
педагошко- психолошке службе
Април

Обележавање међународног Дана књиге и ауторских права

Април Обележавање Дана сећања на жртве Холокауста, геноцида и других жртава
фашизма у Другом светском рату
Април - млађи ученици су посетили Дом културе у Чајетини и присуствовали
биоскопској пројекцији филма „Лето када сам научила да летим“, снимљеном према
роману Јасминке Петровић

МАЈ 2022.
12.мај –подела награда и захвалница ученицима који су били успешни
такмичењима

на

13.мај – Обележен Дан школе у Дому културе у Чајетини
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13.мај – Одржан је Крос РТС-а
14. мај –Планинарска секција –обука у планинарском оријентирингу у сарадњи са ПК
,, Торник,,
14. мај – Историјска секција је посетила манифестацију Музеји за 10 у Ужицу и том
приликом обишла ужички музеј, Историјски архив и Јокановића кућу.

Мај – одржана је 2. недеља спорта
Мај Одржан је 5. Фестивал пољског цвећа
19.мај Одржане су СИМ игре на Златибору
24.мај Обележен је Дан словенске писмености
Мај - Ученици старијих разреда Основне школе "Димитрије Туцовић" на Златибору
учествовали су у реализацији приредбе која је, на предлог свештеника Ненада
Ивановића, изведена у цркви на Златибору у суботу 21.5.2022. године. Након парастоса
жртвама са Кошара који су одржали златиборски свештеници, ученици су говорили
стихове Ђуре Јакшића ("Отаџбина", "Вече"), Десанке Максимовић ("Грачаница"),
Момчила Настасијевића ("Труба"), Милана Ракића ("Божур", "Симонида"), народну
песму "Кнежева вечера" као и одломке из романа "Опсада цркве Светог спаса". Музички
део програма реализовала је ученица 7. разреда Бојана Јузбашић.
Мај –Квиз за ученике 5. разреда
Мај –промоција средњих школа за осмаке
ЈУН 2022.
4. јун –Одржана је Риболовачка олимпијада на Рибничком језеру
Јун - Квиз знања- Шумa- Еколошка секција
Јун- Излет колектива наше школе у етно село Станишићи
Јун -Обележен Дан заштите животне средине
Јун- Акција " Зелена Србија"- озелењавање и пошумљавање Србије у сарадњи са ЈКП
Златибор, председником општине и амбасадором Белгије
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Јун - Излет- Предео изузетних одлика Клисура Ђетиње
Интердисциплинарна настава: еколошка секција, историјска секција, географска
секција- упознавање ученика са географским одликама, биодиверзитетом и
културним наслеђем Клисуре Ђетиње
Јун - Сађење цвећа у сарадњи са ЈКП Златибор
Јун- Еко квиз у организацији Еко школе " Миливоје Боровић" Мачкат
Јун- Посета ученика са Златибора изложби слика Нине Лојовић Милинић у
Културном центру Златибор
Јун- Излет у Парк природе Златибор- Чавловац. Кроз пројекат WWF-а : Повезивање
школа са заштићеним подручјима остварена је сарадња са управљачима Парка природе
Златибор.
Јун- Сарадња наше школе са ОШ ,, Миливоје Боровић ,,из Мачката у оквиру ликовне
колоније ,,У част учитељу,, у Кривој Реци
23.јун – Одржанано

је

литерарно- сликарско дружење ученика у

Културном центру Златибор- јавни час ,,Уметност наслућивања“
Јун – дружење ученика 5-4 са завичајном песникињом Мирјаном Ранковић Луковић
22.јун –Одржан је квиз из енглеског језика у школи на Златибору за ученике 3. и 4.
разреда у организацији наставнице Јелене Бијелић
Јун –финале квиза опште културе за ученике 5. разреда у организацији школског
педагога Јелене Жугић
Јун- Јавни час из географије у сарадњи са настравницима историје, информатике и
физичког васпитања - Маштом око света.
24.јун - Еко вашар у парку у Чајетини
27-29. јун –Полагање завршног испита за ученике 8. Разреда у спортској хали у
Чајетини
29.јун –испраћање осмака и подела сведочанстава и диплома
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6. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНОВА РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА,ТИМОВА
И ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
6.1.ИЗВЕШТАЈ РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА
6.1.1. Извештај о раду Наставничког већа
Наставничко веће одлучује о свим питањима у вези са организовањем образовноваспитног рада у школи. Учествовало је у планирању и програмирању образовноваспитног рада тиме што је узело учешће у изради Годишњег плана рада школе,
месечних планова рада као и непосредним планирањем и израдом Годишњег плана и
програма Наставничког већа. У надлежности Наставничког већа су сви облици
образовно-васпитне делатности , разматрање оперстивног плана рада школе у условима
пандемије, подела предмета и одељенских часова, планирање и организовање додатне
и допунске наставе и слободних активности, организовање посета, излета и екскурзија,
прослављање Савиндана,Дана школе, организовање дежурстава наставника.
Наставничко веће бринуло је о квалитету наставе и доследнијој употреби
наставних средстава. Праћена је реализација свих видова образовно-васпитног рада,
прављене су периодичне анализе успеха и дисциплине ученика, предлагане мере за
побољшање, праћен рад наставника.Реализација програма наставничког већа прати се
помоћу записника Наставничког већа у коме се евидентира свака активност .У школској
2021/2. години планирано је 7 а одржано је 10 седница Наставничког већа и једна
посебна седница на којој се гласало за избор директора.
Његов рад се прати кроз записнике са седница. Носиоци праћења су помоћник
директора и директор.

6.1.2. Извештај о раду одељењских већа
Одељенска већа су формирана на почетку школске године поделом предмета и
одељења на наставнике и расподелом одељенских старешинстава. Одељенски
старешина је организатор рада Одељенског већа.
Рад се одвија на седницама и сарадњом одељенског старешине са члановима већа.
У септембру већа су усвојила план и програм рада, план израде писмених
задатака, организовала додатну и допунску наставу. Током године анализирали су успех
и понашање ученика .
Анализирана је реализација планова наставе и учења Утврђен је успех на крају школске
године. Предложени су ученици за похвале и награде.
Одржани су часови одељењског старешине од I-IV разреда, један час недељно, а од
V-VIII разреда 36,односно 34 часа ( за ученике осмог разреда).
Одељењске старешине су сарађивале са родитељима путем родитељских састанака и
индивидуалних разговора, а током наставе на даљину преко мејла и вибера. Реализација
програма одељењских већа прати се помоћу записника састанака одељењских већа у
коме се евидентира свака активност.Носиоци праћења су председници већа и директор.
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6.1.3. Извештај о раду стручних већа
Чланови стручних већа су планирали рад према Упутству о организацији и
садржају рада стручних већа. Предложили су уџбенике и литературу, учествовали у
изради Школски програм за наредни период.. Бринули су се о стручном усавршавању
чланова, расправљали о стручним питањима, организовали школска такмичења и
пратили учешће ученика такмичењима. Извршили су анализу резултата пробног и
завршног испита по нивоима, као и иницијалних тестова на почетку школске године.
Водили су записнике о реализацији планираног.Стручна већа су известила Наставничко
веће о свом раду а извештаји се налазе у записницима стручних већа и код педагога.
Реализација програма стручних већа прати се помоћу записника састанака стручних већа
у коме се евидентира свака активност .Носиоци праћења су председници стручних већа
и директор.
Број одржаних састанака стручних већа 2021/22.
СТРУЧНО ВЕЋЕ

БРОЈ САСТАНАКА
ПЛАНИРАНО
ОДРЖАНО
10
10 + 1 ванредна
6
6
физика и 6
5

Српски језик
Математика
Природне науке (биологија,
хемија)
Историја и географија
Физичко васпитање
Ликовна култура, музичка култура
Техничко и информатичко образовање
Страни језици
Млађи разреди

6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
6
6

6.2. Извештај о раду стручних актива
6.2.1. Реализација плана рада Стручног актива за развој школског програм
Чланови актива за развој школског програма током 2021/22. су :
1. Јагода Јеремић, наставница српског језика и књижевности, координатор
2. Иван Митић, помоћник директора
3. Марија Вуловић, наставница српског језика и књижевности
4. Јелена Бијелић, наставница енглеског језика
5. Јелена Турудић, наставница географије
6. Нада Ковачевић ,наставница разредне наставе
7. Слободан Лазовић наставник физике
8. Ирена Кнежевић, наставница технике и технологије
9. Сузана Цицварић, наставница математике
10. Јелена Миљковић, наставница физичког и здравственог васпитања
11. Александра Костић, наставница ликовне културе
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Током школске године планирана су и реализована два састанка, а рад Стручног актива
се заснивао и на праћењу документације и планова наставника, праћењу измена у
Просветном гласнику и на Параграф нету, као и на анализи докумената, о чему су
чланови континуирано обавештавани.
Сви наставници су били обавештени о областима праћења, посебно што су Стручни
актив чинили председници стручних већа.
У овој школској години праћени су и допуњени Школски програм наставе и учења
слободне наставне активности. У јуну текуће школске године се усваја Школски програм
за слободне наставне активности (два месеца пре почетка нове школске године). У циљу
унапређења Школског програма, координатор Стручног актива је предложила
униформну табелу која ће омогућити прегледност и функционалност овог документа.
Јагода Јеремић је пратила следеће правилнике, уз подршку педагога Јелене Жугић и
секретара школе Борке Милојевић: П РА В И Л Н И К о допуни Правилника о програму
наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања- , на крају текста
додаје се одељак: „ОКВИР СЛОБОДНИХ НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ“; П РА В И Л
Н И К о допуни Правилника о програму наставе и учења за седми разред основног
образовања и васпитања; П РА В И Л Н И К о допунама Правилника о плану наставе и
учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и
учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања.
Координатор Стручног актива Јагода Јеремић је израдила потребне програме слободних
наставних активности. Подсетила је све наставнике на обавезне садржаје Школског
програма и његове неопходне елементе, са освртом на поједине допунске елементе.
Упознала је наставнике и учитеље да су Програми СНА које је припремио Завод дати у
две групе. Прву чине програми намењени ученицима 5. и 6. разреда, а другу 7. и 8. У
првој групи су Вежбањем до здравља, Животне вештине и Медијска писменост, а у
другој Предузетништво, Моја животна средина и Уметност. Стручна друштва су за
ученике 5. и 6. разреда припремила Домаћинство, Цртање сликање и вајање, Чувари
природе, Музиком кроз живот и Сачувајмо нашу планету, а за ученике 7. и 8. разреда
Филозофија са децом. Школски програм је размотрен на седници Наставничког већа
одржаној 30.јуна 2022. године, након чега је достављен секретару школе, а даље Савету
родитеља и Школском одбору.
Закључак је да је Стручни актив несметано радио током школске године и да је
остварена сарадња са сви стручним већима. Препоруке за даљи рад су континуирана
сарадња и појачано стратешко планирање активности које ће допринети тимском раду и
изради функционалних школских програма.
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6.2.2. Извештај о реализацији плана рада Стручног актив за школско развојно
планирање
Чланови актива за 2021/22.
1. Јелена Жугић, школски педагог – координатор
2. Марија Новаковић, школски психолог
3. Ивана Милојевић, наставник француског језика
4. Ана Васиљевић, наставник историје
5. Весна Петровић, наставник разредне наставе
6. Милка Васиљевић, директор
7. Зорица Милосављевић, наставник биологије
8. Тијана Петровић - представник Ученичког парламента
9. Јелена Пантовић, представник Савета родитеља
10. Мира Браловић – представник локалне самоуправе
11.
План рада Стручног актив за развојно планирање.
1.Израда и усвајање Плана
рада стручног актива за РП за
школску 2021/22.
2. Операционализација
развојног плана школе за
школску 2021/22. годину.
3. Договор о начину рада у
складу са тренутном
епидемиолошком ситуацијом
4. Подела задужења
члановима СА у вези праћења
операционализованих
активности.
1.Презентовање извештаја о
анализи успеха на ЗИ
1.Анализа и праћење
реализације планираних
активности
1.Анализа и праћење
реализације планираних
активности
2.Извештавање о раду Тима
на Наставничком већу за прво
полугодиште
1.Анализа и праћење
реализације планираних
активности

Састанак

Координатор

Школа

Септембар

Наставничко
веће

Особе задужене
за област
самовредновања
Образовна
постигнућа
ученика

Школа

Новембар

Састанак

Актив за РП

Школа

Децембар

излагање на
Н.већу

Актив за РП

Школа

Фебруар

Састанак

Актив за РП

Школа

Април

Састанак ,
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( oперационализованог плана)
1.Израда извештаја о
реализованим активностима
операционализованог плана за
2021/22. годину
2. Израда извештаја о раду СА
за РП школе за 2021/22.
годину
Реализација :

Састанак

Актив за РП

Школа

Јун

Током школске 2021/22. године, Актив је планирао 5 састанака и представљање извештаја
ЗИ на Наставничком већу. Одржано је 5 састанак и активност презентовања успеха ученика на
ЗИ, према плану актива. Годишњи извештај реализованих активности РП за 2021/22. годину
налази се у документацији педагога.
. Након израде Извештаја о реализацији операционализованог плана за период 2021-22. уочили
смо недостатке на којима треба радити у наредном период.детаљан извештај се налази у
документацији координатора актива.
- Препоруке за даљи рад : Наставити са добром сарадњом међу члановима Актива и наћи
начин да се представници родитеља, ученика и локалне заједнице мотивишу за учешће у раду
Актива. Потребно је укључивати нове наставнике у рад овог Актива, како би што више њих
било упознато и укључено у израду РП.
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6.3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМОВА
6.3.1. Реализација плана рада Тим за самовредновање рада школе 2021-22.
Чланови Тима:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Јелена Жугић, школски педагог – координатор (Настава и учење)
Марија Новаковић , школски психолог (Подршка ученицима)
Ивана Милојевић, наставник француског језика (Образовна постигнућа ученика)
Ана Васиљевић, наставник историје (Планирање, програмирање, извештавање)
Зорица Ђорђевић , наставник разредне наставе (Етос)
Наташа Јевтовић, наставник информатике и рачунарства (Организација рада школе,
управљање људским и материјалним ресурсима)
Милка Васиљевић, директор
Јанко Гукић - представник Ученичког парламента
Ведран Вуловић , представник Савета родитеља

План рада Тим за самовредновање
Активности / теме
1.Израда и усвајање плана рада
тима за самовредновање рада
школе за 2021/22.
2. Избор кључних области
вредновања за школску
2021/22.
3.Израда плана активности
самовредновања изабраних
области за 2021-22.
4. Договор о начину рада у
складу са епидемиолошком
ситуацијом
5. Подела задужења члановима
тима
1.Праћење реализације
активности планираних
акционим плановима
2. Праћење реализације
активности планираних за
самовредновање изабране
области самовредновања
1.Праћење реализације
активности планираних
акционим планом
2. Праћење реализације
активности планираних за
самовредновање
3. Извештавање на
Наставничком већу о раду тима
у првом полугодишту

Начин
реализације

Носиоци
активности

Место

Време
реализ.

Састанак,
израда плана

Координатор

Школа

Септембар

Састанак

координатор

Школа

Новембар

Састанак,излаг
ање на
Наставничком
већу

координатор

Школа

Фебруар
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1.Праћење реализације
активности планираних
акционим плановима
2. Праћење реализације
активности планираних за
самовредновање изабраних
области
1.Извештавање о праћењу
реализације акционог плана за
одабране области
2.Извештавање о
самовредновању изабраних
области и представљање
акционог плана
3.Израда и усвајање извештаја
о раду Тима за самовредновање
2021/22.
РЕАЛИЗАЦИЈА :

састанак

координатор

Школа

Мај

састанак

Координатор,
чланови ,,малих,,
тимова задужених
заодабране
кључне области

Школа , рад
од куће
онлајн

Август

Тим за самовредновање је планирао реализацију 5 састанакa,колико је и одржано.На првом
састанку Тим је усвојио план рада за ову школску годину и изабрао кључне области
самовредновања : Образовна постигнућа ученика и Подршка ученицима. Пратио је и област
Настава и учење током комбиноване наставе .На седницама Наставничког већа ,Школског одбора и
Савета родитеља , координатор тима и директорка су представиле извештаје самовредновања .
Тим за самовредновање у великој мери сарађује са Тимом за обезбеђивање квалитета и развој
установе. Увидели смо да наш годишњи план није у потпуности усклађен са планом Наставничког
већа,што ће бити исправљено за наредну школску годину.
Препоруке за даљи рад : наставити са добром сарадњом међу већином члановима тима и
подстаћи остале чланове да се активније укључе у рад и у већој мери укључити представнике
Савета родитеља , ученичког парламента и локалне заједнице. Потребно је уводити нове
наставнике као чланове Тима за самовредновање како би што више чланова колектива било
упознато са самовредновањем. Потребно је обратити пажњу на динамику реализације активности.

6.3.2. Извештај о раду Тима за инклузивно образовање
Чланови тима су:
1. Марија Новаковић – психолог, координатор
2. Јелена Жугић, педагог
3. Милица Дабић, наставник разредне наставе
4. Александра Митић, наставник хемије
5. Душица Јевтовић, наставник српског језика
6. Радмила Мијајловић, наставник разредне наставе
7. Ксенија Бојовић, наставник српског језика
8. Ана Рацковић, наставник енглеског језика
9. Јелена Тодоровић, представник Савета родитеља
10. Сања Гледовић, представник Ученичког парламента
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У току школске 2021/22. године одржано је 6 састанка тима.
На почетку школске године остварена је сарадња и усаглашавање планова са другим
тимовима и стручним телима на нивоу школе.
Анализа способности и развојних специфичности ученика првог разреда показала је да
нема ученика за које је неопходно пружање додатне подршке у образовању од самог
почетка школовања.
Ове школске године 9 ученика радило је по ИОП-у (за 2 ученика радио се ИОП 2, док су
остали ученици радили по ИОП-у 1). Четири ученика имала су личног пратиоца, што у
великој мери олакшало рад наставника. У школи се радио и ИОП-3 за 4 ученика (3
ученика ИОП 3 из ликовне културе и један из француског језика).
Ученици који су радили по ИОП-у, напредовали су у складу са својим могућностима и
остварили су планиране исходе (најчешће делимично). Ученица која ради по ИОП-у 2,
без већих проблема се прилагодила предметној настави и новом личном пратиоцу.
У циљу даљег пружања стручне помоћи у области инклузивног образовања саветнице спољни сарадници Школске управе Ужице за инклузивно образовање, Данијела
Ватазевић и Драгица Ђуровић организовале су
онлајн састанак: Инклузивно образовање - израда педагошке документације
(састанку су присуствовала три члана тима)
- радионицу: Кретање ученика који остварују право на додатну подршку кроз
образовни систем – транзиција (радионици је присуствовао педагог школе).
Просветни саветник Миодраг Пешић (Школска управа Крушевац) одржао је предавање
на тему Прилагођавање рад на часу образовно васпитним потребама ученика. Предавању
су присуствовали чланови Стручног већа за математику, Стручног већа природних наука
и учитељи.
-

Од ове године школа учествује у пројекту „Унапређени равноправни приступ и
завршавање предуниверзитетског образовања за децу којој је потребна додатна
образовна подршка“. У оквиру пројекта реализована је обука „Наставници као носиоци
квалитетног образовања за сву децу”. Обуком су обухваћена 22 наставника (сви
учитељи, координатор пројекта, координатор Тима за инклузивно образовање, директор
школе и педагог)
У циљу пружања додатне подршке ученицима остварена је сарадња са Центром за
социјални рад, педијатриском службом Дома здравља у Чајетини, Основном школом за
образовање ученика са сметњама у развоју „Миодраг В. Матић“, Заводом за
психофизиолошке поремећаје и говорну патологију "Проф. др Цветко Брајовић" и
Интерресорном комисијом општине Чајетина.
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ЗАКЉУЧЦИ: Ученици који раде по ИОП-у напредују у складу са планираним и
уклопљени су у вршњачку групу. Школа је успела да се прилагоди и да овим ученицима
пружи адекватну подршку и у отежаним условима изазваним пандемијом КОВИД 19.
МЕРЕ И ПРЕПОРУКЕ:
 Наставити са стручним усавршавањем из
приоритетне области П2 –
индивидуализација наставе и рад са ученицима којима је потребна додатна
образовна подршка
 Формирати базу примера добре праксе на нивоу школе који се односе на рад са
ученицима са тешкоћама у развоју. На гугл диску на који наставници каче своје
оперативне планове креирати фолдер са примерима добре инклузивне праксе.
 радити на подизању инклузивности школе кроз развој инклузивне културе
(организовати предавања, трибине, радионице за ученике и њихове родитеље на
тему инклузивности)
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6.3.3. Извештај о раду тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља ,
злостављања и занемаривања
Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање
и занемаривање и Правилником о поступању установе у случају сумње или
утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства
личности прецизирана је улога и одговорност свих који су укључени у живот и
рад школе како на превенцији насиља и дискриминације тако и у случајевима
сумње или дешавања насиља или дискриминације. На основу правилника школа
је формирала
Тим за заштиту ученика од насиља који чине:
1. Марија Новаковић, психолог, координатор тима
2. Јелена Жугић, педагог
3. Милка Васиљевић, директор школе
4. Јелена Миљковић, наставник физичког васпитања
5. Владимир Вучићевић, наставник физичког васпитања
6. Рада Глишовић, наставник разредне наставе
7. Душица Јевтовић, наставник разредне наставе
8. Јагода Јеремић, наставник српског језика
9. Наташа Јевтовић, наставник информатике
10. Борка Милојевић, секретар
11. Мира Вукићевић Гледовић – социјални радник, представник Центра за
социјални рад
12. Сара Дидановић, представник Ученичког парламента
13. Јелена Смиљанић, представник Савета родитеља

Током школске године чланови Тима пратили су реализацију превентивних мера и били
носиоци неких од њих. Пратили су стање у школи и спроводили интервентне мере у
случају вршњачког насиља другог нивоа.
Превентивне активности
Планиране превентивне активности су углавном спроведене али уз мање измене у
начину реализације (у складу са начином рада школе у отежаним околностима изазваним
пандемијом вируса Ковид 19).
Информисање родитеља о правима, обавезама и одговорностима у области заштите од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања реализовано је на родитељским
састанцима. Презентација «Улога родитеља у превенцији и интервенцији у случајевима
насиља» (упознавање са процедурама, са нагласком на значају комуникације родитеља и
школе у случајевима сазнања о насиљу) представљала је полазну основу за дискусију
током које су родитељи износили своје недоумице али и предлоге како побољшати
безбедност деце у школи. Анкета која се односи на задовољство родитеља школом
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показује да су родитељи задовољни начином на који их школа укључује у решавање свих
важних питања (14, 7 % родитеља није задовољно овим сегментом рада школе).
У циљу подстицања толеранције, сарадње, ненасилне комуникације и културе уважавања
на часовима одељенског старешине стручни сарадници су реализовали различита
предавања и радионице. Током школске 2021/22. године настављене су активности у
оквиру пројекта ,,Образовање за права детета, које су такође допринеле развоју
социјалних вештина ученика а тиме и смањењу дискриминације и насиља међу њима.
У сарадњи са Тимом за уређење школског простора обележен је Дан розе мајица,
направљен је едукативни пано на ову тему који је постављен у ходнику школе у
Чајетини. Организоване су бројне ваннаставне активности кроз које су превентивне мере
уграђене у свакодневни живот и рад установе (литерарни и ликовни конкурси, спортска
такмичења, трибине, јавни часови, квизови...)
У оквиру наставе инфорнатике реализовано је више активности које се односе на
безбедност на интернету, али и превенцију вршњачког насиља.








У петом разреду ученици су се на часовима информатике и рачунарства упознали
са одговорним и безбедним коришћењем технологије, подацима и информацијама
на Интернету, безбедности и дигиталним насиљем (појам, облици, заштита),
заштитом приватности личних података и ауторских права.
Како су ученици шестог разреда већ упознати са правилима коришћења
Интернета и дигиталним насиљем, током ове школске године радило се на
истицању важности
препознавања дигиталног насиља, примени мера
предострожности на друштвеним мрежама, и начинима заштите приватности
личних података. У децембру месецу ученици шестог разреда реализовали су
пројектну наставу ,,Дигитално насиље − Видови дигиталног насиља. Превенција
дигиталног насиља“
Ове године је први пут реализован пројекат ,,Вршњачка едукација – Паметно и
безбедно”, у оквиру ког су ученици седмог разреда били едукатори ученицима 3,
4, 5. и 6. разреда. Припремљене су презентације на дату тему, направљени панои
који стоје у холу школа, флајери са слоганима, анкете на које су ученици
одговарали.
Ученици осмог разреда су обрадили тему ,,Заштита личних података: Услови
коришћења обрада. Дигитални трагови. Безбедност деце у дигиталном добу.
Конвенција о правима детета“- радионица.
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У циљу анализе стања и процене ризика реализована су два истраживања.
 Ученици седмог разреда ИО Златибор су у оквиру часа Грађанско васпитање
(наставница Ксенија Бојовћ) реализовали истраживања на тему дигиталног насиља и
злоупотребе интернета. Најзначајнијих закључака након спроведеног истраживања
су:
 Ученици, њих 43,3% кажу да им родитеља проверавају шта гледају на интернету
док се њих 17,9% изјашњава одрично, односно њихови родитељи не проверавају
шта гледају на интернету (37,7% родитеља ради то повремено)
 На питање колико дневно времена проводе користећи мобилни телефон 23,6%
ученика одговара да не проводи више од једног сата, 57,5% њих проводи између
једног и три сата, а 18,9% ученика каже да проводи више од три сата
користећи мобилни телефон
 Ученици су свесни да на интернету постоје странице са којих вреба опасност
(96,2% ученика сматра да постоје овакве странице)
 Упознати су са начином како да се заштите од дигиталног насиља (85,9%
ученика), али без обзира на то сматрају да треба и даље организовати активности
како би се ученици додатно упознали са појмом дигитално насиље и са начинима
заштите од њега (88,7% ученика)
 Ученици шестог разреда у оквиру пројектне наставе (интердисциплинарна настава
информатике и рачунарство и математика) реализовали су истраживање на тему ,,
Безбедност на интернету, дигитално насиље и анализа података“. Резултати показују
да
 69,81% ученика сматра да није доживело ни један вид насиља. 9,62% је
доживело психочко насиље. Исти проценат ученика се изјашњава да су
доживели физичко насиље, док је неки облик дигиталног насиља доживело
11,30% ученика.
 На питање Да ли родитељи проверавају шта гледају на интернету 60% ученика
је одговорило одречно, што је знатно већи проценат од онога који је добивен у
истраживању које су реализовали ученици Грађанског васпитања
 На питање Да ли знате коме можете да пријавите дигитално насиље 100%
ученика је одговорило да зна.
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Осим планираних превентивних мера реализовано је још неколико додатних активности
које су такође значајно допреле смањењу вршњачког насиља:
 Током првог полугодишта, реализован је Општински састанак за заштиту деце од
насиља.
Исходи састанка:
- Дефинисане су улоге и одговорности свих институција укључених у решавање
случајева насиља
-

Утврђене су процедуре и идентификоване су особе за контакт

-

Школае су након састанка направиле свој план активности у циљу превенције
вршњачког насиља

 У складу са интензивирањем борбе против насиља у школама, саветнице - спољње
сараднице за заштиту деце од насиља из Школске управе у Ужицу, организовале су
онлајн састанак (радионицу) за представнике основних и средњих школа. Тема
радионице била је упознавање са подршком коју саветници – спољни сарадници и
Школска управа могу да пруже школама у борби против насиља, као и упознавање са
резултатима истраживања у Златиборском округу; фокус саме радионице био је на
школским програмима заштите од насиља и дискриминације.
 Чланови Тима (координатор тима, директор школе и још три наставника) прошли су
обуку „Да нам антидискриминација буде инспирација – превенција и превазилажење
дискриминације у вртићу и школи“. Обука се налази на листи обука од јавног
интереса, а реализатор обуке је Центар за интерактивну педагогију. Овим програмом
се јачају професионалне компетенција запослених у предшколским установама,
основним и средњим школама за препознавање, превенцију и поступање у
ситуацијама дискриминације и развијање образовно-васпитног окружења које
подржава заштиту права детета.
Интервентне активности
Током школске 2021/22. године десила су се три случаја вршњачког насиља у коме је
било потребно ангажовање тима (други ниво насиља, дигитално насиље и два случаја
физичког насиља). Стручни сарадници и одељењске старешине пружили су неопходну
подршку ученицама и родитељима (направљен је и реализован оперативни план
заштите).
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Током године вођен је васпитно-дисциплински поступак за 16 ученика (у већини
случајева радило се о напоштовању школских правила и ремећењу наставе).
Смањење оцене из владања на крају школске године изречено је за шест ученика који су
на више начина кршили школска правила (изостајање са часова, ремећење наставе,
непоштовање ауторитета наставника, учестало насиље првог нивоа...). Са ученицима је
спроведен појачан васпитни рад и друштвено корисни рад који нису довели до очекиване
промене понашања тако да је пет ученика завршило разред са оценом три из владања, а
једном ученику је закључена јединица из владања.

ЗАКЉУЧАК: У школи постоји јасно изражен негативан став према насиљу, а
превентивне мере дају очекиване резултате. Ниво присутности вршњачког насиља је
низак и то су углавном случајеви насиља првог нивоа.

МЕРЕ И ПРЕПОРУКЕ: Током наредне школске године
-

Наставити са праксом континуираног праћења и анализирирања стања у школи
када је реч о вршњачком насиљу

-

Радити на
освећивању у циљу препознавања и правилног реаговања у
ситуацијама дискриминације.

-

Јачати ученике како би били у стању да пријаве свако насиље и дискриминацију
без обзира да ли се дешава њима или неком другом (развој емоционалне и
социјалне зрелости).

-

Реализовати тематске родитељске састанке, трибине и предавања на нивоу школе
у циљу подизања васпитне функције породице

6.3.4. Извештај о раду Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе
План рада Тима за обезбеђивање квалитета и развоја установе сачињен је на основу
препознавања различитих законских и образовно-васпитних обавеза и потреба, у циљу
побољшања квалитета целокупног образовног процеса наше школе, а на основу
усклађености са следећим документима:
 Закон о основама система образовања и васпитања,
 Правилник о стандардима квалитета рада установа
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Чланови Тима за су:
1. Милка Васиљевић, директорка школе координаторка Тима,
2. Радмила Мијаиловић, наставник разредне наставе,
3. Јелена Жугић, педагогица школе,
4. Наташа Тодоровић, наставник разредне наставе,
5. Душица Чумић, наставник разредне наставе,
6. Јелена Бијелић, наставник енглеског језика,
7. Владе Смиљанић, наставник математике
8. мр Зорица Милосављевић – наставник биологије
9. Иван Митић, помоћник директора.
10. Софија Бућић - представник Ученичког парламента
11. Маријана Радибратовић - представник Савета родитеља
ЦИЉЕВИ РАДА ТИМА:
Циљеви рада Тима за обезбеђивање квалитета и развоја установе односе се на пружање
различитих видова подршке наставницима, ученицима, родитељима, менаџменту школе,
и локалној самоуправи у прћењу, вредновању и побољшању нивоа и стандарда
школског живота. Тим ће радити у складу са освртом на образовне, психолошке,
социјалне, економске, методолошке и правне аспекте, као и на прихватању нових
школских промена и трендова.
Тим има следеће надлежности :








прати обазбеђивање и унапређивање квалитета образовно – васпитног рада у
установи са посебним освртом на услове пандемије ;
прати ивођење нових прописа као и њихову имплементацију у О-В процес;
стара се о остваривању школског програма и посебног програма рада који је
донело МНПР;
стара се о остваривању циљева и стандарда постигнућа ;
стара се о развоју компетенција;
вреднује резултате рада наставника, стручних сарадника и директора и укључује
просветног саветника у свој рад;
прати и утврђује резултате рада ученика и одраслих.

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе у школској 2021/2022.год. имао
је четири планирана састанка.
Тим је остварио одличну сарадњу са Активом за за развојно планирање и Тимом
за самовредновање.
Анализа рада Стручних већа и школских тимова је саставни део овог извештаја и
налази се у његовој документацији.
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6.3.5. Извештај о раду Тима за развој међупредметних компетенција и
предузетништва
Координаторка Тима: мр Зорица Милосављевић Чланови тима:
Снежана Тучић, Биљана Чоловић, Зорица Грујичић, Стевка Лазовић, Јелена Караклајић,
Сања Божовић (родитељ) и Алекса Митровић (ученик осмог разреда).
Циљеви Тима:
1. Праћење рада и активности запослених и ученика у реализацији часова пројектне наставе,
пројеката, хуманитарних, волонтерских и свих других активности у сарадњи са институцијама
и организацијама у локалној заједници.
2. Пружање подршке у реализацији пројектне наставе и акција које развијају међупредметне
компетенције.
3. Израда базе података о реализованим часовима и активностима који промовишу и унапређују
предузетништво и међупредметне компетенције.
4. Праћење промовисања пројектне наставе и предузетништва на сајту школе и фејсбук страници
школе и другим друштвеним мрежама и медијима.
5. Праћење промовисања сарадње школе са локалном заједницом.
Време
Активности/теме
Начин реализације
Носиоци
Место
реализ.
активности
Усвајање
плана рада -Планирање активности по
тима
месецима
и
подела
задужења:
Одређивање члана тима
Септембар Подела
задужења којима
ће
запослени
унутар тима
достављати
податке
о Координато ОШ
реализованим
часовима р Тима,
,,Димитрије
пројектне наставе
чланови
Туцовић“
Чајетина
Одређивање
начина Одређивање члана тима Тима
ће
запослени
праћења
реализације којима
податке
о
пројектне наставе и достављати
реализованим
акцијама
и
развоја предузетништва
пројектима у школи и
локалној заједници
Одређивање члана тима
коме ће запослени доставити
податке
о
учешћу
у
тематској настави
Одређивање члана тима који
ће пратити видљивост рада
кроз објаве на сајту школе,
другим
сајтовима
и
медијима
-Израда образаца за
праћење:
 тематске наставе
 пројектне наставе
 волонтерских,
хуманитарних и других
акција у школи и у
сарадњи
школе
и
локалне заједнице
 реализованих пројеката
и радионица
- Праћење промоције свих
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Октобарјануар

Праћење и подстицање
наставника да
реализују
интердисциплинарне
(угледне) часове који
доприносе
развоју
међупредметних
компетенција

Октобарјануар

Праћење
реализације
пројеката и акције који
развијају
предузетништво
и
међупредметне
компетенције

Фебруар

Сумирање
резултата
рада
у
првом
полугодишту

Мај- Јун

Промоција
предузетништва

Јул

Презентација продуката
пројектне наставе и
предузетништва свих
запослених

акција и пројеката које се
реализују у школи
-Формирање базе пројеката
и пројектне наставе у школи
-Пружање стручне помоћи
око реализације часова
пројектне наставе
-Прикупљање података од
чланова колектива о
реализованим часовима
пројектне наставе
- Прикупљање података од
чланова колектива о
реализованим радионицама
-Пиказ часова пројектне
наставе у холу школе:
изложба фотографија,
плакати, објављени чланци
на сајту школе
-Прикупљање података од
чланова
колектива
о
спроведеним волонтерским,
хуманитарним и другим
акцијама и пројектима
-Праћење промоције свих
акција и пројеката које се
реализују у школи
(промоција у локалној
заједници а и шире) на сајту
и фацебоок страни школе и
другим електронским и
штампаним медијима, у холу
школе (фотографије, панои)
Разматрање базе података
чланова тима
Праћење припреме за
Пројектни дан Еко-школе
(Еко-вашар)
-Анализа резултата
хуманитарне акцијеПројектног дана Еко школе
са освртом на институције и
организације које су
подржале Еко-вашар
Представљање резултата
рада свих запослених на
седници наставничког већа
(ППТ или усменим
излагањем базе података)

Учитељи,
наставници,
чланови
Тима

ОШ
,,Димитрије
Туцовић“
Чајетина

Учитељи,
наставници,
чланови
Тима

Чланови
тима
Координато
р Тима

Координато
р Тима,
чланови
Тима

ОШ
,,Димитрије
Туцовић“
Чајетина
ОШ
,,Димитрије
Туцовић“
Чајетина

ОШ
,,Димитрије
Туцовић“
Чајетина
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Тим се бави праћењем активности запослених и ученика у реализацији часова пројектне
наставе, програма и пројеката, хуманитарних, волонтерских и свих других активности уз
велико ангажовање и иницијативу ученика а у сарадњи са институцијама и организацијама
у локалној заједници. Чланови тима присуствују угледним часовима пројектне наставе,
као и у пружању подршке при реализацији часова пројектне наставе или неке друге
активности која води развоју предузетничких и других међупредметних компетенција.
На почетку школске године је 29. наставника доставило план пројектне наставе.
Планирано је 17 интердисциплинарних часова у Чајетини и на Златибору и један у
Јабланици и 10. часова које су наставници планирали да реализују самостално. Од 28.
планираних часова пројектне наставе, 11 је реализовало у првом полугодишту.
Реализовани часови пројектне наставе у другом полугодишту
Појединачни часови:
Ана Нонин- 6 часова у 7. и 8. разреду
Јагода Јеремич- 2 угледна часа у 6. разреду
Марија Вуловић- 2 часа у 6. разреду
Ивана Милојевић- 4 часа у 5. и 6. разреду и 1 час у 8. разреду
Мицана Пантелић- 2 часа у 8. разреду
Мицана Пантелић. 1 угледни час у 6 разреду
Ирена Кнежевић-1 час у 6. разреду
Зорица Милосављевић- 2 часа у 5. разреду
Слободан Лазовић- 1 час у 8. разреду
Ана Рацковић- 1 час у 7. разреду
Ана Васиљевић- 3 часа у 5. и 8. разреду
Јасмина Бамбур – 2 часа у 6. разреду
Стеван Стојановић- 2 часа у 6. и 7. разреду
Јелена Станојевић-1 час у 7 .разреду
Јелена Станојевић- 1 час у 8. разреду као угледни час
Наташа Јевтовић- 4 часа угледне наставе у 7. разреду (присутни учитељи 3. и 4. разреда,
разредне старешине 5. и 6. разреда .
14 наставника је реализовало самостално 35 часова, од којих је 8 угледних часова.
Интердисциплинарни часови:
1.Биљана Чоловић, Марија Вуловић, Даница Шишовић- Српски језик, Техника и
технологија, Ликовна култура- 2 часа у 5 разреду.
2. Зорица Милосављевић, Ивана Милојевић, Александра Митић, Наташа Јевтовић, Ана
Васиљевић, Снежана Пашић- Биологија, хемија, информатика, француски језик, историја,
географија- 2 часа у 7 разреду.
3. Наташа Јевтовић, Ирена Кнежевић- информатика и рачунарство и техника и
технологија-4 часа у 5 разреду.
4. Наташа Јевтовић, Данка Ковачевић, Владе Смиљанић- информатика и рачунарство и
математика – 3 часа у 6 разреду (угледни часови).
5. Наташа Јевтовић, Влада Смиљанић- информатика и рачунарство и математика- 2 часа у
8 разреду (угледни часови).
6. Наташа Јевтовић- информатика и рачунарство и математика-1 час у 7 разреду.
7. Наташа Јевтовић, Зорица Милосављевић,Снежана Тучић Александра Митић, Ана
Васиљевић, Слђана Кузељевић, Снежана Пашић, Слободан Лазовић- биологија,
информатика и рачунарство, географија, историја, хемија, физика- 4 часа у 8 разреду
(угледни часови).
8. Снежана Тучић, Зорица Милосављевић, Данка Ковачевић, Мицана Пантелић, Снежана
Пашић, Стеван Стојановић,
Јелена Миљковић- географија, математика, физичко
васпитање- 2 часа у 5 разреду (угледни часови).
9. Снежана Тучић, Јелена Турудић, Ана Васиљевић, Данило Жупић, Даница Јевтовић,
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Биљана Чоловић- биологија, историја, географија, верска настава, ликовна култура,
техника и технологија-1 час у 8 разреду (угледни час).
10. Јабланица - Снежана Тучић, Јасмина Гојгић, Марина Милосављевић,
Иван Митић, Сузана Цицварић, Маја Радибратовић, Јелена Бјелић, Слађана Кузељевићбиологија, географија, хемија, историја, математика, српски језик, руски језик, енглески
језик, информатика и рачунарство – укључени ученици од 5 до 8. разреда .
11. Ана Васиљевић, Јелена Турудић, Ксенија Бојовић, Јелена Маринковић, Мицана
Пантелић, Данка Ковачевић, Наташа Јевтовић, Снежана Пашић,
Снежана Тучић, Зорица Милосављевић- историја, математика, српски језик и књижевност,
биологија и географија- 4 часа у 7. разреду
12. Ана Васиљевић, Стеван Стојановић, Јелена Миљковић, Јелена Маринковић, Ксенија
Бојовић, Марко Кутлешић, Даница Јевтић, Слободан Лазовић, Миливоје Богдановић Историја, Српски језик, Физичко васпитање, Музичка култура, Ликовно васпитање,
Физика- 2 часа у 8 разреду
Сви наставници су учествовали у реализацији 28 интердисциплинарних часова
пројектне наставе. Укупно су, у другом полугодишту, реализована 63 часа, а
планирано је 17 часова.
Учитељи 3. и 4. разреда у Чајетини и на Златибору: Стевка Лазовић, Петар Јевремовић,
Рада Глишовић, Наташа Тодоровић, Наташа Меловић Чантрић, Радмила Мијаиловић и
Обрад Рајевац су реализовали часове пројектне наставе како је предвиђено годишњим
планом и програмом- укупно по 36 часова годишње.
Пример интердисциплинарних часова пројектне наставе ваннаставних активности:
информатичка секција, рецитаторска секција, еколошка секција а реализовали су их
наставнице: Наташа Јевтовић, Зорица Милосављевић и Јагода Јеремић (са ученицима од 58 разреда).
Пример часа пројектне наставе који је реализован интердисциплинарно у сарадњи са
средњом Угоститељско туристичком школом, а реализовала га је нартавница Ивана
Милојевић са ученицима 8 разреда .
Реализовани пројекти, активности, волонтерске акције
Пројекти:
,,Свака лименка се рачуна“ и "Планирање безбедности воде и санитација у региону
Балкана“ се реализују у оквиру међународног програма Еко-школа. Носиоци пројеката су
Зорица Милосављевић и Снежана Тучић.
,,Свака лименка се рачуна“ и „Образовање за права детета“ су завршени током ове школске
године. Координаторка пројекта „Образовање за права детета“ је Јагода Јеремић. О
реализацији часова у оквиру пројекта „Образовање за права детета“ је написан извештај за
прво полугодиште.
-Пројекат Друштва историчара из Ужица „ Погледај, послушај и прочитај“ се реализује се
од септембра 2021. године до априла 2022. Носилац активности у школи је Ана
Васиљевић, уз подршку и помоћ наставнице српског и књижевности Јелене Маринковић и
наставнице информатике и рачунарства Наташе Јевтовић. Обухваћени су ученици који
похађају историјску секцију, информатичку и драмско- рецитаторску.
Реализоване акције у сарадњи са другим институцијама и организацијама
1.Јелена Маринковић: На редовним часовима Грађанског васпитања седмог разреда
спроведена је волонтерска акција (21. и 28.12.2021) – вршњачка помоћ у учењу (седмаци су
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помагали петацима).
2.Наташа Меловић Чантрић је реализовала бројне акције и активности у сарадњи са Домом
здравља Чајетина, Црвеним крстом Чајетина, Културни центар Златибор, Дино парк
Златибор, Поште Србије, Авантура парк Златибор, Храм Преображење Господње на
Златибору, „Скијалишта Србије“ – Ски центар Торник, Библиотека „Љубиша Р. Ђенић“,
Златибор, ПК „Торник“, Чајетина, СЦ „Рајевац“, Чајетина и бројне радионице у сардњи са
родитељима.
3. Марија Вуловић је са ученицима учествовала на ликовно-литерарном конкурсу у оквиру
међународног програма Еко-школе поводом обележавања Дана климатских промена.
Учешће на литерарном конкурсу поводом обележавања Међународног дана здравља који
је расписао Савет за одрживи развој и едукацију. Ученици су на оба конкурса освојили
прва места и награде.
4. Јелена Турудић је у сарадњи са Културнм Центром Златибор реализовала је јавни
(угледни) час из географије. Час је изведен у оквиру хоризонталне и интердисциплинарне
наставе следећих предмета: географије, историје, биологије, српсог језика и књижевности,
информатике и рачунарства, технике и технологије, ликовне и музичке културе, физичког
и здравственог васпитања.
5. Јагода Јеремић је реализовала бројне активности и волонерске акције и остварила
сарадњу са Ужичким центром за права детета, УГ "Златиборски круг, Библиотеком
"Љубиша Р. Ђенић", Дневним боравком за децу и маде са сметњама у развоју "Зрачак",
Домом здравља Чајетина, Црвеним крстом и родитељима који су сарађивали као
представници бројних институција и организација из општине.
- Вршњачки тим - сарадња са Ужичким центром за права детета у активностима у оквиру
пројекта "Образовање за права детета", током првог полугодишта, координатор ВТ Јагода
Јеремић и чланови (обуке, тренинзи, фокус групе, мале акције- израда дидатктичких
материјала за децу са потешкоћама у учењу и сметњама у развоју)
- Вршњачки тим- сарадња са УГ "Златиборски круг"- радионица за младе о превенцији
родно заснованог насиља у оквиру кампање "16 дана активнизма", прво полугодиште,
координатор тима Јагода Јеремић и чланови.
- Вршњачки тим- сарадња са УГ "Златиборски круг"- јавни догађај "Жива библиотека" у
сарадњи са Удружењем "Феномена" из Краљева и повереником за заштиту права грађана,
друго полугодиште, координатор тима Јагода Јеремић и чланови.
- Вршњачки тим- сарадња са Центром за права детета, радионица у оквиру пројекта
"Оснаживање деце да препознају и пријаве трговину људима у Републици Србији", друго
полугодиште, координатор тима Јагода Јеремић и чланови.
- Рецитаторска секција: Библиотека "Љубиша Р. Ђенић": Књижевне вечери "Ћупови дана"
и "Добрично праскозорје", Јавни час-изложба "Чудесни Андрић", руководилац секције
Јагода Јеремић и чланови, током првог и другог полугодишта.
- Рецитаторска секција, сарадња са Дневним боравком за децу и маде са сметњама у
развоју "Зрачак", приредба поводом Нове године и Осмог марта, руководилац секције
Јагода Јеремић и чланови.
- Часови одељењског старешине: реализација часова у сарадњи са родитељима који су
представљали неку од институција у којој раде: Дом здравља Чајетина (др Мирјана
Ђуровић и др Слађана Секулић", Царинска управа (Игор Јанковић), Специјална болница
"Чигота" (Јелена Ахметовић), Ватрогасно-спасилачка јединица Чајетина (Драган Токовић),
током школске године.
- Час одељењског старешине: обука за прву помоћ са Домом здравља Чајетина (Невенка
Јеремић) и Црвеним крстом (Сања Милосављевић), друго полугодиште.
- Хуманитарне активности: прикупљање и диструбуција половне гардеробе током школске
године- Јагода Јеремић, акција "Пакетић за осмех", одељење 6-1, хуманитарни Еко-вашародељење 6-1.
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6. Ивана Милојевић је са члановима Ученичког парламента УП у сарадњи са Црвеним
крстом из Чајетине учествовала у хуманитарној акцији“ Пакетић за осмех “ у оквиру које
су прикупљане играчке за децу слабијег имовинског стања на територији општине
Чајетина. Учествовали су сви ученици на нивоу одељења заједно са одељењским
старешинама и учитељима, уз подршку родитеља. Резултат су купљене нове играчке за
децу, које су представници УП однели у просторије Црвеног крста у Чајетини.
Учествовала је у конкурсу ,,Еко општина“ који се реализује у сарадњи са Француским
институтом и у сарадњи са члановима Еколошке секције.
7. Снежана Тућић и Зорица милосваљевић кроз рад Еколошке секције и реализацију плана
Еко школе су реализовале бројне акције током обележавања важних еколошких датума,
учешћа у конкурсима и пројектима школе. Остварена је сарадња са ,,Србија шуме, Парк
природе -Златибор“, Домом здравља у Чајетини, Црвеним крстом, Дневним боравком за
децу са сметњама у развоју ,, Зрачак“, Саветом за одрживи развој и едукацију, Зеленим
саветом, ПУ у Чајетини и на Златибору, Библиотеком ,,Љубиша Р. Ђенић“, КЈП
,,Златибор“ Амбасадорима одрживог развоја из Београда, свим Основним школама на
територији општине учешћем у Еко-квизу, Радио Луна, ТВ 5, родитељима.
7. У обележавање пројектног дана Еко школе под називом Еко –вашар који се реализовао
задњег наставног дана а припрема се током школске године су учествовали сви учитељи
са Златибора и Чајетине који су са ученицима припремали радове. Већина учитеља је
сарађивала са родитељима и организовали су заједничке радионице. Од наставника су
учествовали: Снежана Пашић, Слађана Кузељевић, Наташа Јевтовић, Јагода Јеремић,
Ирена Кнежевић. Зорица Милосављевић и Снежана Тучић су на часовима Еколошке
секције припремале радове за Еко вашар.
При реализацији Еко вашара остварена је сарадња са Културно спортским центром
Чајетина и КЈП ,,Златибор“ који су помогли у реализацији догађаја, његовој промоцији,
промоцији одрживог развоја уопште. Еко вашар омогућава развој креативности ученика,
промоцију рециклаже и циркуларне економије.
Закључак:
У другом полугодишту је реализовано много више часова пројектне наставе него што је
планирано, самосталних и у сарадњи са колегама или другим институцијама. Ово узети у
обзир и обратити пажњу приликом израде плана за следећу школску годину, као и
реализације часова пројектне наставе због оптерећености ученика, а и наставника.
Запослени са ученицима реализују бројне активности који доприносе унапређењу
међупредметних компетенција, посебно предузетничке. Успостављена је сарадња са
великим бројем институција и организација на локалном, али и на Националном нивоу.
Наставници стичу нове вештине и унапређују компетенције јер похађају обуке, што
доприноси квалитетнијем раду са ученицима.
Вести о важним догађајима и активностима, као и часовима пројектне наставе су
објављене на сајту и фејсбук страници школе.
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6.3.6. Извештај о раду Тима за професионални развој
Чланови тима:
1. Ана Нонин Јанковић - координаторка Тима
2. Слађана Кузељевић
3. Снежана Пашић
4. Јасмина Бамбур
5. Давид Мишић – представник Ученичког парламента
6. Зорица Владисављевић, представник Савета родитеља
РЕАЛИЗАЦИЈА:

СЕМИНАРИ : 24 (од тога 2 обуке од националног значаја : Формативно оцењивање и
његова примена у дигиталном окружењу (13 наставника), Програм обуке наставника за
реализацију наставе оријентисане ка исходима учења (3 наставника) и 1 семинар у
оквиру пројекта «Учимо сви заједно» (Наставници као носиоци квалитетног
образовања за сву децу (15 наставника))
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Нада
Ковачевић,
Јелена Миљковић,
Биљана
Чоловић,
Ана Рацковић, Ана
Нонин
Јанковић,
Даница
Јевтић
Шишовић, Мицана
Пантелић,
Петар
Јевремовић,
Рада
Глишовић, Снежана
Тучић,
Јелена
Жугић,
Марија
Вуловић, Јасмина
Диковић
Радмила
Мијаиловић, Јелена
Жугић,
Рада
Глишовић, Наташа
Тодоровић, Марија
Новаковић, Наташа
Јевтовић, Ксенија
Бојовић,
Марија
Вуловић, Наташа
Меловић Чантрић,
Јелена Караклајић,
Снежана
Тучић,
Весна
Павловић,
Весна
Петровић,
Зорица Грујичић,
Милица Дабић

НАЗИВ СЕМИНАРА
КАТ.БР.
Формативно
оцењивање
и Обука од
његова примена у дигиталном националног
окружењу
значаја

Наставници
као
носиоци 611 – 00 –
квалитетног образовања за сву 00525 / 2017
децу
- 03

КОМПЕТ.

САТИ
12

К2

16
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Марко Кутлешић, Активно учење / настава 1 : 408
Оливера
базични ниво
Радосављевић,
Зорица Ђорђевић,
Александра Костић,
Слађана
Кузељевић, Душица
Чумић

К2

24

Ана Рацковић

Подстицање и развој мисаоних 885/8
вештина ученика кроз наставу
страног језика

К2

8

Методе очувања живих врста у 793
eks situ условима

K1

8

Стратегија у раду са ученицима није
који показују проблеме у достављено
понашању
Активно учење (настава 2, 409
напредни ниво)

није
достављено

16

К2

40

Корени и последице холокауста није
у културно - историјској достављено
перспективи

К1 К2

20

Настава
модерне
историје 234
југоисточне
Европе,
оспособљавање наставника за
мултиперспективни приступ

К1

16

Марија Новаковић

Програм обуке за оснаживање није
запослених у образовању за достављено
развијање одговорног односа
према
здрављу,
очување
здравља и безбедности ученика

К2 К3 К4

12

Ана
Рацковић,
Оливера
Радосављевић,
Јасмина
Бамбур,
Јелена Бијелић
Ана
Рацковић,
Весна
Павловић,
Зорица Грујичић

Домаћи задатак у функцији 434
повећања
ученичких
постигнућа

К2

32

Зорица
Милосављевић,
Снежана Тучић
Мицана Пантелић
Слађана
Кузељевић,
Оливера
Радосављевић,
Зорица Ђорђевић,
Душица
Чумић,
Александра Костић
Ана Васиљевић

Мицана Пантелић

Програм обуке наставника за ЗУОВ
реализацију
наставе
оријентисане
ка
исходима
учења
Државни семинар о настави 345
математике и рачунарства

24

К1

16

51

, Данка Ковачевић
Јагода
Јеремић,
Јелена Маринковић,
Ксенија
Бојовић,
Марија
Вуловић,
Душица Јевтовић
Зорица
Милосављевић
Иван
Митић,
Александра Митић,
Наташа Јевтовић
Владе Смиљанић
Нада Ковачевић
Марија Вуловић
Данка Ковачевић,
Весна
Павловић,
Зорица Грујичић
Јелена Караклајић,
Весна
Петровић,
Зорица Грујичић,
Милица Дабић
Јелена Караклајић,
Весна
Павловић,
Милица Дабић
Душица Чумић

Републички зимски семинар

К1

24

Е-портфолио инструмент за 36589
напредовање
Веб алатима до интерактивне 418
наставе

К4

32

К2

36

Државни семинар о настави 345
математике
и
рачунарства
Друштва математичара Србије
Дигитални свет 1
није
достављено
Творба речи у настави српског 838
језика
Дигитална
учионица
– није
дигитално
компетентан достављено
наставник
Програм обуке наставника није
разредне наставе за предмет достављено
Дигитални свет 1

К1

16

није
достављено
К1

16

К1иК2

19,5

К1 К2

16

Програм обуке наставника
разредне наставе за предмет
Дигитални свет 2
Улога установа образовања и
васпитања у борби против
трговине људима
Заштита деце са сметњама у
развоју
у
случајевима
занемаривања
и
дискриминације, злостављања и
насиља

није
достављено

К1 К2

16

није
достављено

К4

16

није
достављено

К3

16

833

32

СТРУЧНИ СКУПОВИ, КОНФЕРЕНЦИЈЕ И СЛИЧНО : 26
Мицана Пантелић

Мицана Пантелић,
Душица Јевтовић
Јасмина Бамбур

Дигитални
уџбеници
и
еучионица (онлајн
конференција)
Образовне
неуронауке
у
школи
(стручни
скуп)
Стручни скуп
"Педагошка
документација свеска праћења развоја и
напредовања

није
достављен
о

1

није
достављен
о

1

није
достављен
о

1
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ученика"
Мапа ума - Начин
да учење буде
игра
Стручни скуп
"Авантура ума на
школском часу"

није
достављен
о
није
достављен
о

Јагода Јеремић

Стручни скуп трибина "Важност
и улога
библиотекара у
препознавању
различитости и
унапређењу
живота и
образовања особа
са сметњама у
развоју и
инвалидитетом"
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Ана Нонин
Јанковић, Ирена
Кнежевић,
Александра
Митић, Наташа
Тодоровић, Весна
Петровић
Марија Новаковић

Конференција
«Дигитално
образовање 2022»

697

Да нам
антидискриминаци
ја буде
инспирација превенција и
превазилажење
дискриминације у
вртићу и школи

610-0000025/201907

Обука за јачање
капацитета
школских тимова
за унапређење
самовредновања
рада школе
Трибина
„Педагошка
документација:
свеска праћења
развоја и
напредовања
ученикa"
Креирање видео
клипова у настави
француског језика

Обука од
национално
г значаја

Јасмина Бамбур,
Ана Рацковић

Ана Нонин
Јанковић, Иван
Митић, Радмила
Мијаиловић,
Јелена Жугић
Зорица
Милосављевић

Ивана Милојевић

1

1

К4

4

16

381/2022

није
достављен
о

2

1

К1

1
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Les memes droles
Француски језик и
европски
лигвистички
изазови
Медијска
писменост
Јелена Лукач
Турудић

Нада Ковачевић

Радмила
Мијаиловић

Слађана
Кузељевић
Снежана Тучић

Учимо креативно,
градимо
партнерства :
квалитетнији рад
са ученицима и
њиховим
родитељима
Са стручњацима
на вези –
безбедно током
пандемије
Из наше учионице
– интегративна
настава
Настава Ликовне
културе – подршка
реализацији и
практични
примери
Настава ПиД –
подршка
реализацији и
практични
примери
Настава Физичког
и здравственог
васпитања –
подршка
реализацији и
практични
примери
Мапа ума – научи
да учење буде
игра
Зелена знања и
вештине
Четврти онлајн
састанак
републичког
актива биолога
Србије
ВВФ обука „Мрежа
школа у
заштићеном

није
достављен
о
није
достављен
о

К1

1

К1

1

није
достављен
о
1841 – 4 /
2019

1

није
достављен
о

1

921

2

965

2

926

2

990

2

није
достављен
о
није
достављен
о
/

није
достављ
ено
1

/

1

К4
није
достав
љено

1

није
достав
љено

није
достављ
ено
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подручју“
Душица Чумић

Душица Јевтовић

Наставни
материјали у
инклузивном
одељењу
Комуникацијске
вештине у
школској арени

није
достављен
о

К2

1

није
достављен
о

није
достав
љено

1

Закључак:
Увидом у документацију уочено је да поједини наставници не достављају комплетне
податке.
На почетку школске године сакупиле смо од наставника планове за стручно
усавршавање и објединиле их у јединствену листу.
У договору са директором школе и ПП службом предложиле смо пријављивање школе
за Обуку од националног значаја «Формативно оцењивање и његова примена у
дигиталном окружењу». Након прихватања пријаве, у договору са ПП службом
предложено је уравнотежено похађање обуке по стручним већима, како би свако веће
имало бар једног члана на обуци.
15.11.2021.године Министарство Просвете је објавило нови Правилник о сталном
стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних
сарадника. Правилник је ступио на снагу 22.11.2021. На састанку Тима координатор је
упознао чланове са новинама у Правилнику, а тада је и договорено да исто презентује и
на Наставничком већу, што је и урађено 21.01.2022.године. Приказ Правилника се
налази у документацији Тима за професионални развој.
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6.3.7. Извештај о раду Тима за културне делатности
Координатор Тима – Ксенија Бојовић
Чланови Тима: Недељка Јовановић, Марија Вуловић, Јелена Маринковић, Стевка
Лазовић, , Наташа Меловић Чантрић, Даница Јевтић Шишовић, Марко Кутлешић, Ана
Васиљевић, Милојка Јевремовић.
Самир Аслани, представник Савета родитеља
Јелица Бујић, представник Ученичког парламента
Културне активности у започеле су већ 1. септембра кратком приредбом у част
ученикa првог разреда и њиховог поласка у школу. Кроз неколико тачака и пригодних
поетских текстова, старији ученици млађег школског узраста су пожелели
добродошлицу најмлађим школарцима.
Културна дешавања су настављена у првој недељи октобра када је различитим
активностима обележена Дечја недеља. Започела је учлањењем првака у Градску
библиотеку, а наредних дана настављена шарањем кредама по школском дворишту
(„Дан лепих порука“), ликовном радионицом у организацији Градске библиотеке на
Златибору (,,Илустрација омиљене књиге или књижевног лика“), приредбом и поделом
беџева ученицима првог разреда и, као завршна активност, организована је
размена/поклањање књига и играчака између ученика (због лоших временских услова у
холу школе).
У новембру је организована још једна ликовна радионица (Градска библиотека,
Златибор) названа „Јесењи експонати“, на којој су учесници израђивали јесење експонате
и фигуре од јесењих плодова (лишће, жирови, кестенови, шишарке, суве траве, цвеће и
сл.) и другог пригодног материјала. У другој половини новембра, у просторијама исте
установе, била је организована и изложба радова насталих на овим радионицама, коју су
поједина одељења и посетила.
Почетком децембра сви ученици млађих разреда посетили су Културни центар и
присуствовали позоришној представи за децу "Страхиња", по тексту Јасминке Петровић
(уз примедбу да садржај представе није баш прикладан за ученике млађег школског
узраста), а већ половином истог месеца поједина одељења су пратила новогодишњу
представу "Као Сека Мразица и Бата Мраз" у којој су глумци били млађи и старији
основци чајетинске и златиборске школе (такође у Културном центру, а у организацији
Дино парка). Представа, едукативно-забавног садржаја, је била хуманитарна, јер су
прикупљена средства намењена за куповину новогодишњих пакетића деци која бију
своје најтеже животне битке. Представа је била изузетно посећена и одлично
прихваћена.
Ученици старијих разреда редовно су посећивали ликовне изложбе у Галерији
,,Културног центра“ на Златибору током читавог првог полугодишта.
Промоција Литерарне секције, као ни приредба које је планирана поводом
обележавања седам векова од смрти Светог Краља Милутина нису одржане, јер у том
тренутку епидемиолошка ситуација то није дозвољавала.
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Обележен је и Тематски дан – Знамените жене нашег краја. Наиме, ученици
виших разреда припремали су кратка предавања или презентације о знаменитим женама
овог краја. Били су изузетно инспирисани и продуктивни, а истраживачки рад им се
веома допао. Утисак је да су много сазнали о женама из свог окружења, како
савременицама, тако и жена које су се у прошлости бориле за једнакост међу половима,
али и да покажу своју вредност и знање.
На редовним часовим српског језика обележенје још један јубилеј – 60 година од
уручења Нобелове награде И. Андрићу.
Крајем месеца децембра конкретизовани су садржаји и подељена задужења
ученицима за приредбу поводом прославе Светог Саве, уколико, у зависности од
епидемиолошке ситуације, буде реализована.
Како нам епидемиолошка ситуација није дозвољавала другачије, припремили смо
подсетник на само делић историје и културе коју је обележио и за коју се борио Свети
Сава. Прокрчио је стазу својим потомцима, славним Немањићима, ктиторима манастира,
писцима, законодавцима, владарима... Учио нас је вери, лечио нас, описмењавао,
просвећивао и уздизао. Показао нам је да је љубав према вери и човеку најјаче оружје.
Будимо достојни Савиног наслеђа. Порука је коју су имали ученици и наставници за
своју славу у видеу који се може погледати на следећем линку:
https://www.youtube.com/watch?v=U6vLNYiR8og
Обележили смо Савиндан и пригодном приредбом резањем и благосиљањем славског
колача. У присуству родитеља, запослених, представника Јединице локалне самоуправе
и локалне заједнице. Чланови Тима и директор школе исказали су задовољство због
успешног обележавања Савиндана и спремности да се и у неповољним околностима
достојно прослави.
Од понедељка, 21. фебруара, до петка, 25. фебруара 2022. чланови новинарске
секције су, низом активности, обележили Међународни дан матерњег језика. Њима су се
придружили и сви ученици 5/4. Заједно са наставницом српског језика Маријом Вуловић
и новинаром Самиром Асланијем ученици су се укључили у пројекат чији је циљ
подизање свести о значају очувања матерњег језика и писма. Бирали смо наше најлепше
речи, тражили начин да туђице, којих је све више, заменимо оним што је наше,
подсетили се српских песника који су језик бранили лепотом казане речи...
Ученици 5/4 ОШ "Димитрије Туцовић" на Златибору су, уз подршку чланова
литерарно-новинарске секције, уприличили литерарарно дружење - јавни час - под
називом "Хвала ти, мајко". Ученици су читали своје литерарне радове посвећене
мајкама, рецитовали песме о мајци наших познатих песника, цитирали мудрости великих
мислилаца... Закључили смо: "Бог није могао бити свуда, па је зато створио мајке!"
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Ученици ликовне секције су и овог пута "обојили" наше дружење. Новинар Самир
Аслани пружио нам је стручну и техничку подршку.Нашем дружењу присуствовало је 13
мама и једна бака.
Треба додати и да је одржана приредба поводом Осмог марта, са другарима из
Дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју " Зрачак". Учествовали су
чланови Рецитаторске секције и Хора.
Ученици наше школе традиционално обележавају Дан сећања на жртве холокауста,
геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату (22. април) и Међународни
дан књиге и ауторских права (23. април). Златиборски основци, чланови историјске и
новинарско-литерарне секције, и ове године су припремили пригодан програм којим су
обележили ове важне датуме. На интегративном јавном часу најпре су говорили о
геноциду у Другом светском рату и милионским жртвама, читали потресне поруке које
су Крагујевчани у октобру 1941. (уочи стрељања) остављали својим најмилијима,
подсетили нас на професора Крагујевачке гимназије ("Пуцајте, ја држим час!") који је,
одбивши да буде помилован, 21.10.1941. стрељан заједно са својим ученицима.
Наставница српског језика Марија Вуловић говорила је стихове "Крваве бајке". Ана
Васиљевић, наставница историје, припремила је презентацију и објаснила шта је
Холокауст, указујући на све страхоте овог систематског прогона од стране нацистичке
Немачке током Другог светског рата. "Наше је да знамо и да памтимо", закључили су
млади историчари, а пошто је књига најсигурнији пут до знања, чланови литерарноновинарске секције подсетили су нас на Дан књиге - међународни празник који се,
традиционално, обележава на дан рођења два великана светске књижевности, Сервантеса
и Шекспира.
Дан школе обележен је низом активности. Најпре је дан раније уприличена додела
диплома најуспешнијим ђацима у Библиотеци у Чајетини, а на сам Дан школе, у петак,
13. маја, у сали ,,Дома културе“ у Чајетини одржана је пригодна приредба на којој су
ученици рецитацијом и глумом, игром и песмом скренули пажњу на праве вредности.
Приредба је била посебна, јер је након две године онлајн обележавања, поново вратила
публику у салу. Поводом Дана школе организована је и спортска недеља у којој су се
ученици надметали у различитим спортовима.
Ученици старијих разреда Основне школе "Димитрије Туцовић" на Златибору
учествовали су у реализацији приредбе која је, на предлог свештеника Ненада
Ивановића, изведена у цркви на Златибору у суботу 21.5.2022. године. Након парастоса
жртвама са Кошара који су одржали златиборски свештеници, ученици су говорили
стихове Ђуре Јакшића ("Отаџбина", "Вече"), Десанке Максимовић ("Грачаница"),
Момчила Настасијевића ("Труба"), Милана Ракића ("Божур", "Симонида"), народну
песму "Кнежева вечера" као и одломке из романа "Опсада цркве Светог спаса". Музички
део програма реализовала је ученица 7. разреда Бојана Јузбашић.
У припреми и реализацији учествовале су наставнице српског језика Марија Вуловић и
Ксенија Бојовић, вероучитељ Данило Жупић и свештеник Ненад Ивановић.
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Традиционално, ученици наше школе обележавају међународни празник - Дан
словенске писмености и културе, празник Ћирила и Методија. У реализацији програма
учествовали су ученици 5/4, чланови литерарно-новинарске секције, а час српског језика
у овом одељењу одржао је, заједно са наставницом Маријом Вуловић, свештеник Давид
Селаковић. Часу су присуствовали и ученици 7/3. Свештеник је указао на значај мисије
Ћирила и Методија, солунске браће чији се рад сматра "равноапостолским": они су
творци глагољице - првог словенског писма (9. век). Њихови ученици касније су
створили и друго словенско писмо које су, у част свога учитеља, назвали ћирилицом.
Свештеник је објаснио како су настајале редакције (рецензије) старословенског језика:
од српскословенског до славеносрпског. Подсетио нас је и на значај Мирослављевог
јеванђеља - првог споменика српске писмености (12.век). Указао је на лепоту и
јединственост нашег писма у којем једном слову одговара један глас. Ученици су
обећали да ће чувати ћирилицу, подсетивши се да српски језик и српско писмо немају
никог другог осим нас!
Хвала оцу Давиду, Павловом тати, који се, као родитељ и као свештеник, одазвао позиву
и учествовао у припреми и реализацији једног од најважнијих часова из историје српског
језика.
Као и прошле године, ученици и наставници ОШ „Димитрије Туцовић“ из
Чајетине у јуну организују литерарно-сликарско вече као једну врсту јавног часа. Ове
године се дружење младих уметника одвијало под називом „Уметност наслућивања“, а у
његовом осмишљавању сарађивале су литерарно-новинарска, ликовна и драмска секције
француског језика, уз подршку наставника. Јавни час под називом „Уметност
наслућивања“ одржан у Културном центру на Златибору 23.6.2022. године. Учесници су
били ученици од петог до осмог разреда ОШ „Димитрије Туцовић“ из Чајетине, чланови
литерарно-новинарске, ликовне и драмске секције француског језика.
У овој школској години реализовано је 36 часова литерарно-новинарске секције
уз свесрдну помоћ новинара Портала „Златибор. тв“ Самира Асланија. Подједнако
вредни били су ђаци и на часовима ликовног. Са својом наставницом, Даницом Јевтић
Шишовић, обишли су све изложбе које су организоване од септембра до
јуна. Даровитост коју су ликовњаци и литерарци показали оставила је снажан утисак на
публику, јер је подсетила одрасле да иза игре и наизглед безбрижног одрастања, стоји
зрелост стицана знањем и васпитањем као одраз свага што децу окружује. Стога и не
чуде бројне награде које су и у овој школској години за своје радове примала на
такмичењима и расписаним конкурсима.
Ово вече ученици и наставници су искористили да се поздраве и са свештеником
храма Преображење Господње на Златибору који одлази у друго место на службу, али
иза себе оставља младе људе захвалне на свесрдној подршци. Чланови драмске секције
француског језика извели су одломке из романа "Мали принц" подсетивши нас да се
само срцем добро види.
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6.3.8. Извештај о раду Тима за уређење школског простора
Координатор Тим: Даница Јевтић Шишовић, професор ликовне културе
Чланови Тима: Снежана Тучић, професор биологије; Стеван Стојановић, професор
физичке културе; Недељка Јовановић, библиотекар; Караклајић Јелена, професор
разредне наставе; Радмила Мијаиловић, професор разредне наставе; Александра Костић,
професор ликовне културе, Весна Весовић, наставник у продуженом боравку
Марко Бујишић, представник Савета родитеља
Стефан Ћировић, представници Ученичког парламента
На почетку школске године чланови тима су направили план тима и поделу задужења.
Урађен је дидактичко моторички полигон испред школе у Чајетини и на Златибору,
завршен мурал у холу на Златибору. Договорено је да се континуирано мењају школски
панои, испред канцеларије-школске новине, Еко паноа , паноа испред кабинета за стране
језике, браон витрина предвиђених за учитеље.
Панои се смењују и редовно уређују сходно догађајима који се обележавају: Савиндан.
Такође,пратили смо и Еколошке датуме колико је то епидемиолошка ситуација
дозвољавала. Широм школе, како у матичној школи у Чајетини, тако и на Златибору
окачени су најлепшиученички радови, настали на часу ликовне културе. Пројекат за
права деце и борбу против насиља редовно је постављао нове паное. У плану је било
детаљно уреење простора у издвојеном одељењу у Јабланици,али услед проблема са
епидемијом и великим бројем колега на боловању .Тај план смо делимично реализовали
качењем паноа и одложили га за следећу школску годину.
Такође из сличних разлога просторије за састанке ђачког парламента ће се довршити у
следећој школској години.
Испред кабинета за биологију постоје кутије за одлагање лименки, пет амбалаже, чепова,
тетрапака коју чланови еко патроле редовно контролишу, мењају, мере и одлажу у суви
отпад.
Чланови тима водили су рачуна о уређењу школског дворишта.Одржавање зелених
површина, цвећа, уређење и чишћење школског дворишта. Школа у Чајетини украшена
је цвећем на сваком прозору.
6.3.9. Извештај о раду Тима за маркетинг
Тим су чинили: наставница српског језика Јагода Јеремић, наставница информатике и
рачунарства Наташа Јевтовић, помоћник директора Иван Митић, наставница историје
Ана Васиљевић, као и учитељице Наташа Меловић Чантрић и Весна Петровић.
Координатор тима, на предлог Наташе Јевтовић, остала је, као и до сада наставница
историје Ана Васиљевић.
На првом састанку тима, одлучено је да ће се тим бавити промовисањем школе, као и
школским сајтом. На првом састанку тима усвојен је годишњи план рад. Извршена је
подела задужења. Одлучено је да податке на сајт објављује Ана Васиљевић. Лектуру и
исправку текстова вршиће Јагода Јеремић, а обраду фотографија Наташа Јевтовић.
Одлучено је да ажурирање постојећег сајта врши помоћник директора Иван Митић. Што
се тиче нижих разреда, учитељице Наташа Меловић Чантрић и Весна Петровић су
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задужене за прикупљање текстова и фотографија, које ће проследити Јагоди Јеремић,
Наташи Јевтовић и Ани Васиљевић.
Поред постојећег сајта постоји и сајт Информатичке секције- Ученички портал.
Ученици репортери информатичке секције под диригентском палицом, наставнице
информатике Наташе Јевтовић прате и објављују све што је важно за школски живот.
Од ове школске године почели су да користе и дрон за прикупљање информација.
Такође, у оквиру информатичке секције, ученици су направили и Инстаграм страницу
школе.
У нашој школи Дечија недеља обележена је многобројним активностима у које су били
укључени , како најмлађи, тако и најстарији ученици школе. Тим за маркетинг објавио је
све активности у оквиру Дечије недеље, на званичном сајту школе, под картицом
новости. Део активности објављен је на Ученичком порталу, као и на Фејзбук страници
школе.
Тим за маркетинг потрудио се да објави све активности у оквиру школе, као што су:
обележавање важних датума, обележавање Савиндана и Дана школе, занимљиве и
угледне часове,интердисциплинарну и пројектну наставу. Тематски дан : Знамените
жене нашег краја. Пратили смо рад пројеката у оквиру школе у оквиру базе пројеката,
која се налази под опцијом новости на званичном сајту школе.
Ове године смо испратили и пројектни дан Еко вашар, који се одвијао последњег дана
школе у парку у Чајетини.
Испратили смо сва такмичења у школи у којима су ученици веома успешно учествовали,
ове школске године, као и ваннаставне активности наших ученика.
Тим за маркетинг има сарадњу и са локалним медијима и са свим Тимовима у школи,
како би што више промовисали школу и од ње створили иновативни образовни центар
општине.
Тим за маркетинг је испунио свој Годишњи план рада. Чланови тима су задовољни
функционисањем сајта школе, Фејсбук страницом школе, као и радом Ученичког
портала. Закључили смо да је Фејзбук страница школе веома посећена и да већина воли
када се вести објаве ту. Предлог мера за побољшање се односи на још већу сарадњу са
родитељима, како би објавили информације, везане за успехе деце у ваншколским
активностима. Следеће године нам је циљ да још више побољшамо ту сарадњу. Као и до
сада наставићемо са добром сарадњом и континуираним праћењем школског живота.
Добили смо и усмену похвалу од просветног саветника из Школске управе Крушевац
Миодрага Пешића, који је био у стручном педагошком надзору.
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6.3.10. Извештај о раду Тима за пројекте и донације
Координатор тима - Биљана Чоловић
Чланови Тима: мр Зорица Милосављевић, Владимир Вучићевић, Ана Рацковић, Марко
Кутлешић, Јелена Караклајић, Мицана Пантелић
Владимир Бојовић, представник Савета родитеља
Валентина Шуљагић, представник Ученичког парламента
Тим за пројекте и донације је у школској 2021/2022. реализовао следеће активности:
1. У оквиру пројекта "Образовање за права детета" донирано је 31 500 динара за
радионички материјал и 5 500 динара за тонере за штампач.
2. Роботичка секција је ове године своје часове реализовала у просторијама
Иновационог центра на Златибору, суботом у трајању 9-14ч. Владимир Бојовић је
донирао средства за освежење ученика током пауза.
3. Акцијом родитеља у учионици број 9, на Златибору купљене су нове столице за
ученике, док је Марко Бујишић донирао роло завесе.
4. Прославу школске славе Светог Саве помогао је Владимир Вучићевић
обезбедивши послужење за децу, запослене и госте.
5. Реализован је и завршен пројекат "Свака лименка се рачуна" и у оквиру тог
пројекта, а на основу количине прикупљених лименки школа је освојила треће
место и награду од 50 000 динара, за тај новац су набављене клупе за једну
учионицу.
6. Кафић Амаро сву стаклену амбалажу и лименке продаје за рециклажу, а новац
уплаћује школи (подаци о прикупљеној амбалажи и наплаћеном новцу се налазе у
рачуноводству).
7. У оквиру Међународног програма Еко школа се реализује пројектни дан под
називом Еко вашар,тада се организује продајна изложба коју чине различити
радови ученика наше школе, а сав новац иде школи (подаци о прикупљеном
новцу познати у рачуноводству).
8. Заједничком сарадњом директора школе Мирке Васиљевић и Тима за пројекте и
донације дошло се на идеју да се по угледу на неке друге школе видно истакну
примери правописа који су најчешће недоумице и грешке ученика. Цела
активност је прошла кроз више фаза: најпре су ученици прикупљали са
наставницима српског језика најчешће примере у којима греше, потом су се на
часовима Технике и технологије (пети разред) исписивали примери техничким
писмом и на крају је Тим за донације обезбедио средства да се све то одштампа и
фолије видно излепе на степениште (за школу у Чајетини донација роштиљ
Шишко, а на Златибору Гага турс). Да би се заокружила цела активност остало је
још да фото Никић одштампа фолије, што због обима посла у јуну није завршено.
9. Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије је у оквиру пројекта
"НАУЧИ СЕ ЧОВЕЧЕ-САОБРАЋАЈНИ ЗНА(Л)ЦИ" организовала је такмичење у
области познавања прописа и правила из безбедности саобраћаја за ученике
узраста од 11 до 14 година. Пројекат је обухватио осам локалних заједница:
Вршац, Панчево, Смедерево, Тополу, Врачар, Чајетину,Трстеник и Стару Пазову,
при чему је наша школа у комплетном пројекту освојила прво место. Тим
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поводом је општина Чајетина обећала средства за награду, али после ребаланса буџета,
што се очекује до краја октобра 2022.
10. Изглетован и окречен оштећен део зида у кабинету за Технику и технологију,
акцијом родитеља одељења VIII-3.
План Тима за школску 2021/22. је првенствено био усмерен на сарадњу са локалном
заједницом, према текућим потребама, да би се остварили бољи услови за рад ђака и
наставника. Важно је истаћи да су, осим чланова Тима иницијативу преузимали и други
запослени у нашој школи, пратећи потребе наставе и својих ученика.
6.3.11. Извештај о раду Тима за професионалну оријентацију
Чланови тима:
Александра Митић – наставник хемије, координатор тима
одељењске старешине осмих разреда:
Биљана Чоловић,
Ксенија Бојовић,
Јелена Станојевић,
Зорица Милосављевић,
Сузана Цицварић
Марија Тмушић, представник Савета родитеља
Катарина Марић, представник Ученичког парламента
Као и до сада планиран је одговарајући број активности за ученике од првог до осмог
разреда. У спровођењу плана рада овог тима учествују учитељи, разредне старешине,
наставници у оквиру својих редовних часова и ваннаставних активностима, педагошко –
психолошка служба.
Чланови тима су као и претходних година током целе године спроводили одговарајуће
активности и проверавали како се спроводи оно што је планирано на часовима
одељењских старешина.
Ученицима нижих разреда су на часу одељењског старешине представљена занимања
запослених у школи, као и врсте занимања, бавили су се и занимањима родитеља.
Ученици виших разреда разреда бавили су се врстама занимања, занимањима родитеља,
захтевима одређених занимања, добрим и лошим странама.
Ученици седмог разреда такође су се бавили и значајем професионалне оријентације.
Са ученицима осмог разреда се поред овога на часу одељењског старешине причало и о
значају професионалне оријентације, различитим интересовањима, на шта све треба
обратити пажњу приликом избора занимања.
На часу ликовне културе правили су колаж на тему – Моја очекивања. Заинтересовани
ученици били су на изложби 20 година Уметничке школе и придружили се припремама
за пријемни испит.
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Од ПП службе добили су информације о образовним профилима у средњим школама о
захтевима различитих занимања и критеријумима за избор школе.
Професионална оријентација реализована је на часовима информатике и рачунарства у 8.
разреду, кроз разне активности. Ученици су посећивали веб сајтове на којима су
долазили до потребних информација у вези образовних профила, плана и програма
средњих
школа,
тестова
за
малу
матуру...https://edukacija.rs/,
https://www.mojasrednjaskola.gov.rs/ . Ученицима је објашњено и на који начин да прате
резултате и све потребне информације на сајту за завршни испит и упис у средњу школу.
Затим су анализирали бодове за упис по годинама и правили дијаграме у програму
Ексел, да би боље сагледали линију кретања бодова за жељене средње школе и
дикутовали на дату тему.
Ученици су решавали и тестове професионалне оријентације на сајту
http://www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs/:
интерактивни
упитник
професионалних
интересовања, интерактивни упитник способности, интерактивни упитник особине
личности, на основу којих су стекли увид за које занимање су показали највеће
интересовање.
На Ученичком порталу ,,Димитрије“ https://dimitrijeinfo.wordpress.com/ објављиване су
промоције средњих школа и информације у вези њих, у сарадњи са педагогом школе.
Угоститељско туристичка школа из Чајетине је презентовала своје активности код нас у
школи али је и водила ученике у своје просторије како би им приближила рад и
предности школе. Тaкође уеници наше школе су у организацији УТШ посетили хотел
Букет.
Одржан је угледни час – наставница француског Ивана Милојевић у сарадњи са
професором куварства и услуживања Нинославом Манојловићем. Час је одржан у УТШ.
Ученици осмог разреда посетили су Сајам образовања који је одржан у Дому културе.
Тамо су им сепредставиле све средње школе из окружења, а ученици су били врло
задовољни информацијама које су добили.
ПП служба је такође обавила индивидуални саветодавни рад како би помогла
ученицима при избору средње школе и припремила их за полагање завршног испита.
Групни родитељски састанак ученика седмог и осмог разреда коме присуствују и
представници УТШ није одржан.
Закључак је да су ученици без обзира на то што одређени број активности није
реализован добили довољно информација и да је у потпуности искоришћено то што је
ученицима доступан интернет и што они знају и воле да користе различите платформе и
друштвене мреже. Посебно се истиче значај часова информатике и улога наставнице
информатике за професионалну оријентацију.
Препорука је да се и даље користе различите платформе како би се учиницима пружиле
неопходне информације јер то је нешто што они радо користе и разумеју. На тај начин
ми се прилагођавамо њима и њиховом начину рада и размишљања.
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6.3.12. Извештај о раду Тима за здравствену заштиту ученика
Координатор Тима – Снежана Тучић – наставник биологије
Чланови Тима: Наташа Меловић Чантрић – наставник разредне наставе;
Јелена Миљковић - наставник физичког васпитања;
Јасмина Бамбур – наставник енглеског језика
Јелена Јеремић, представник Савета родитеља
Лука Борић, представник Ученичког парламента
Циљеви програма здравстве заштитесу:
 Стицање знања, формирање ставова у вези са здрављем и здравим начином
живота
 Унапређивање хигијенских и радних услова у школи и елиминисање негативних
утицаја на здравље
Програмом здравствене заштите обухваћени су ученици од I-VIII разреда, а програмске
садржаје реализују здравствени и просветни радници.

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗА
ЦИЈЕ

НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Панои, предавања

Разредне
старешине,учите
љи

Праћење епидемиолошке ситуације на нивоу
школе

Чланови тима,
одељенске
старешине,
дежурни
наставници,ППс
лужба.

АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ
Понашање у школимере заштите од Ковид
19

Септембар

Реализација
У школи се поштују све
мере за смањење уноса
Корона вируса у школску
средину
(маске,дистанца,број
ученика у групи).
Епидемиолошку
ситуацију у школи прати
ПП служба/ дежурни
наставници пријављују
ново заражене ученике
или ученике који су у
изолацији.Епидемиолошк
у ситуацију на нивоу
општина прати Тим за
праћење мера и сходно
броју заражених школама
налаже одређени начин
рада
( 1. модел- сви ученици
уду у школу; 2. моделкомбиновани модел; 3.
модел –онлајн настава.) У
случају да има више од
двоје заражених ученика
у одељењу поступа се по
упуствима Тим за

65

праћење мера.
У другом полугодишту
настава углавном
одвијана у школи.
Септембар

Планирање
часова у току
школске
године/ по
стручним
активима
којима ће се
јачати
међупредметна
компетенција:
Одговоран
однос према
здрављу
(1-8. разреда)

Угледни часови и часови
пројектне наставе

Предметни
наставници,
учитељи

Припрему за часове у
којима ће се јачати
међупредметна
компетенција: Одговоран
однос према здрављу/ по
један по стручном већу
треба предати психологу до
1.10.2021.
Планирани и одржани
часови:
16.9.2021.6 разред, Енглески
језик ( Јасмина Бамбур):
Prezent simple-Дневне рутине
за очување хигијене и
здравља.
септембар
2021.5.разред,Српски језик (
Јагода Јеремић): Номинатив
23.12.2021. 7.разред,
Француски језик ( Ивана
Милојевић) Спорт и здрављеLe sport c’est la santé
10. и 4.2.2022., сва одељења 8
разредаLa biodiversité en ville ;
La
mangrove/ Биодиверзитет у
граду: мангрови
(Час су припремили и
одржали ученици; на часу је
рађена еколошка и
здравствена међупредметна
компетенција)
8-9.6.2022. Биологија:
Пројектна
интердисциплинарна настава
на часу биологије/ Вируси,
вирусне болести, имунитет и
вакцине
13.12. 2021. Историја:
Свакодневни живот у
средњем веку
Јун 2022. Информатика и
рачунарство: Истраживање -
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Безбедност на Интернету и
дигитално насиље.
31.5.2022. Хемија:,,Заштита
воде, ваздуха, земљишта и
биљног и животињског света“
Корак ближе
здрављу

Обележавање дана
пешачења

(1-8. разреда,
Златибор,
Чајетина)

Одговоран
однос према
здрављу

Тематски дан,
Једнодневни излет на Око

Планинарски
клуб Торник,
планинарска
секција,
еколошка
секција, ОФА,
учитељи-чланови
клуба
Одељенски
учитељ

11.9.2021. Пешачење од
Златибора /Чајетине до
Градине
(планинарска секција,
еколошка секција, историјска
секција, ОФА, учитељи
/Чајетина, Златибор)
Није одржано због лоших
временских услова

( 1-4. разред)

Октобар

Обележавање
Дана здраве
хране

Радионице,пројектна
настава, цртежи који
треба да украсе школску
кухињу, турнири

(5-8. разреда)

Правилна
исхрана

Предавање, радионице

(млађи разреди)
Октобар
Обука за прву
помоћ

Предавања и практична
обука

( 5. разред)

Моје здравље

Еколошка
секција ,
Физичко и
здравствено
васпитање,
Фудбалска
секција, ЦСВ ,
сарадња са
Тимом за
уређење
школског
простора
Професори
разредне наставе,
Црвени крст,
Патронажна
сестра Дома
здравља
Патронажна
сестра Дома
здравља

15.10.2021. Радионица и
пројектна настава : Правилна
исхрана
(5.разред :Биологија, ОФА,
Веронаука, Грађанско
васпитање, Ликовна култура)

14.10.2021. Обележавање
Дана здраве хранепредставници Дома здравља и
Црвеног крста/ Златибор,
Чајетина
21. 10.2021. Обука из прве
помоћи- Патронажна сестра
Дома здравља/ Златибор, у
Чајетини ће нахнадно бити
реализована.

Предавање, радионице

Професор
разредне наставе

Одржано на ЧОС-у

Трибина или Јавни час

Учитељи,
наставници,

Биће касније реализована

(1.разред)
Новембар
Утицај
климатских
промена на
здравље
(ширење
вирусних и

Савети за
одрживи развој и
едукацију, Дом
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бактеријских
инфекција)
Пубертет

здравља

Предавање, радионица

(5 разред)

Патронажне
сестре, професор
биологије

16.12. 2021. Пубертет, 5.
разред, Патронажна сестра
Дома здравља/ Златибор,
30.12. Чајетина
23.12.2021. Пубертет , 6.
разред , др Слађана Секулић (
сарадња са
родитељима,VI1/Јагода
Јеремић )

Децембар
Болести
прљавих руку
(1-2.разред)
Превенција и
заштита деце од
опојних дрога и
алкохола

Предавање, радионица

Патронажне
сестре

Предавање

Полицијски
службеник

16.12.2021. Златибор
23.12.2021. Чајетина - Болести
прљавих руку, Патронажна
сетра Дома здравља
Биће реализовано касније

( 4. разред)

Фебруар

Значај оралне
хигијене и
превентивни
прегледи и
правилна нега
зуба
(млађи разреди)
Здрава исхрана
и гојазност

предавање

Стоматолог

17.3. Стоматолог Бојана
Симић

Предавање, радионица

Патронажне
сестре и / или
нутрициониста
из Специјалног
завода Чигота
Професор
разредне наставе
Радници
Специјалног
завода Чигота
који воде
програм Чигота/
Чиготица
(чланови Чигота
тима)
Еколошка
секција
Дом здравља,
Физичко и
здравствено
васпитање и
Фудбалска
секција

31.3. Златибор, Здрава
исхрана ( Мирјана Лазовић,
Дом здравља)

(6.разред)
Март

Физичке
активности и
здравље

Предавање

( млађи
разреди)

Април

Обележавање
Светског дана
здравља / У
здравом телу
здрав дух
недеља спортаФВ
(5-8. разреда)

Пројектна настава,
предавања,
квиз: Шта знам о
здрављу, турнири

23.3. Бринем о свом здрављуУгледни час , Рада
Мијаиловић, 3. разред

Чајетина
7.4.2022- 5-1, Биологја/
предавање о здрављу одржала
патронажна сестра Мира
Лазовић
7.4.2022. 6-2

-||-
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7.4. Јавни часо здрављу у
сарадњи са Домом здравља и
Саветом за одрживи развој и
едукацију
Златибор
7.4. 5 разред, Здравље ,
радионица Дома здравља и
Црвеног крста
Акција за
здраву и лепшу
животну
средину

Уређење школског
дворишта

( 2-4. разреда)

Значај физичке
активности/
Здрави стилови
живота

Пројектна настава

Мај

Ученици 5.
разреда.
Интердисциплина
рна настава
:биологија,
физичко
васпитање,
историја,
географија,
математика

( 5. разред)

Обука за прву
помоћ

2.6.2022. . Садња цвећа
Еколошка
секција млађих
разреда, сарадња
са ЈКП/ Служба
за уређење
јавних површина

Предавања и практична
обука

( 6. разред)

Патронажна
сестра Дома
здравља

3.6.2022. Садња цвећа

3.6. Пројектна и
интердисциплинарна настава
на часу биологије -Здрави
стилови живота

Златибор
30.5.2022. 6-3, 6-4, Обука за
прву помоћ ( Дом здрављапатронажна сестра и Црвени
крст)
Чајетина
6-1, 6-2, 2.6. 2022. Обука за
прву помоћ ( Дом здрављапатронажна сестра и Црвени
крст)

Кочење
аутомобила
(несреће, прва
помоћ)

Пројектна настава из
физике

Ученици 7.
разреда,
наставник
физике
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Вируси,
вирусне
болести,
имунитет и
вакцине
Мај/ јун

Јун

Пројектна настава

Итердисциплинар
на
настава:Биологија
, Хемија,
Информатика и
рачунарство,
Француски језик,
Математика,
Историја

(7. разред)

Ко све брине о
мом здрављу

Ученици 7.
разреда

Предавање

8-9.6.2022. Пројектна и
интердисциплинарна настава
на часу биологије/ Вируси,
вирусне болести, имунитет и
вакцине, Чајетина

Професор
разредне наставе

(1. и 2.
разред)

Мај/јун

Акција за
здраву и лепшу
животну
средину
( 5-8. разреда)

Уређење школског
дворишта и Златибора

Еколошка
секција,
ЈКП, Парк
природе
Златибор

22. 10.2021. Акција за здраву
животну средину, акција
пошумљавања- Еколошка
секција Златибор , са
наставницама биологије З.
Милосављевић и С. Тучић.

Одржана су четири планирана састанка: у септембру , октобру, јануару, јуну.
1.
Већина планираних активности су реализоване на часовима одељенске заједнице,
часовима Еколошке секције, часовима ОФА, на часовима неких предмета: Српски језик,
Енглески језик, Француски језик, Биологија, Историја,Хемија, у млађим разредима су
одржани часови који јачају здравствену компетенцију. Здравствена компетиција је јачана
и кроз часове пројектне наставе- Здрава исхрана , Вируси, вирусне болести, имунитет и
вакцине, Здрави стилови живота ,Лековите биљке мога краја, Епидемије у току средњег
века и за време првог светског рата. Остварена је изузетна сарадња са патронажним
сестрама Дома здравља (Миром Лазовић и Неном Јеремић), представницима Црвеног
крста и у првом и у другом полугодишту: Обука за прву помоћ, предавања о здрављу,
здравој исхрани.Одржан је јавни час здрављу, у сарадњи са Домом здравља и Саветом за
одрживи развој и екологију.
Остварена сарадња са ЈКП Златибор- акција пошумљавања, садња цвећа у Чајетини и
Златибору
Остварена је сарадња са стоматологом –Бојаном Симић
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Остварена сарадња са родитељима-предавање о Пубертету , др. Слађана Секулић
(VI1/Јагода Јеремић), Правилна исхрана- Еколошка секција ( родитељи који раде у
школској кухињи: Татјанa Марјановић, V4)
У трећем разреду учитељица Рада Мијаиловић је одржала угледни час- Бринем о свом
здрављу.
Није успостављена сарадња са Полицијском управом, мада се на часовима информатике
довољно полемисало о дигиталном насиљу који је присутно у школи. Пројектна настава,
интердисциплинарна и угледни час, ,,Истраживање - Безбедност на Интернету и
дигитално насиље.
Сви чланови Тима су активно радили и били укључени у планирање и реализацију
активности везаних за здравствену заштиту.
Мере и закључци: Комуникација и сарадња унутар Тима је одлича, успостављена је
одлична сардња са Домом здравља, Црвеним крстом, ЈКП Златибор,стоматологом ,
остварити сарадњу и са осталим секцијама и укључити још неке институције/
Полицијску управу, институт Чигота,... које раније нису биле толико укључене у
активности здравствене заштите.

6.4. Извештај о раду Педагошког колегијума
Чланови Педагошког колегијума:
1. Иван Митић, помоћник директора
2. Милка Васиљевић, директор
3. Марија Новаковић, психолог
4. Јелена Жугић, педагог
5. Јагода Јеремић, наставник српског језика
6. Марија Вуловић – наставник српског језика
7. Јелена Бијелић - наставник енглеског језика
8. Сузана Цицварић - наставник математике
9. Снежана Тучић - наставник биологије
10. Слободан Лазовић - наставник физике
11. Јелена Турудић - наставник географије
12. Ирена Кнежевић – наставник техничког васпитања
13. Јелена Миљковић - наставник физичког васпитања
14. Александра Костић– наставник ликовне културе
15. мр Зорица Милосављевић – наставник биологије
16. Ана Нонин Јанковић – наставник руског језика
17. Ксенија Бојовић - наставник српског језика
18. Даница Јевтић Шишовић, наставник ликовне културе
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19. Биљана Чоловић - наставник техничког васпитања
20. Ана Васиљевић – наставник историје
21. Александра Митић – наставник хемије
22. Наташа Меловић – наставник разредне наставе
Активности / теме

Начин
реализације

Носиоци
активности

Извештај о раду Педагошког
колегијума за школску 2020/2021.

Помоћник
директора

Доношење плана рада
Педагошког колегијума за
школску 2021/2022. годину

Чланови
колегијума

План стручног усавршавања

Координатор
Тима за
професионалн
и развој

План инструктивно – педагошког
надзора

Седница
Педагошког
колегијума

Разматрање и усвајање ИОП-а

Директор,
помоћник
директора,
педагог,
психолог

Место

Време

Наставничка IX
канцеларија
реализ
у матичној
овано
школи

Психолог

Договор о уједначавању рада на
платформи за учење на даљину
Потребе стручних већа за
наставним средствима, опремом и
училима

Председници
стручних већа

Информисање чланова ПК о
планираним активностима,
односно са акционим планом у
оквиру самовредновања

Координатор
тима за
самовреднова
њ

Упознавање чланова о
планираним активностима у
оквиру развојног плана школе

Седница
Педагошког
колегијума

Координатор
стручног
активa за
развојно
планирање

Наставничка XI
канцеларија
реализ
у матичној
овано
школи
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Осигурање квалитета и
унапређивање образовно –
васпитног рада
Директор

Информисање од стране
директора школе о начину и
степену успешности реализације
менторства , као и о начинима
помоћи новопримљеним
члановима Наставничког већа

Помоћник
директора

Разматрање и усвајање ИОП-а

Психолог

Анализа увида у педагошку
документацију

Директор,
психолог,
педагог,
председници
стручних већа

Разматрање квалитета васпитно образовног рада школе и
предлози за даље побољшање

Координатор
стручног
активa за
развој
школског
програма

Разматрање реализације
школског програма и предлози за
побољшање истог

Информисање о посећеним
семинарима и процена њиховог
квалитета
Анализа реализације и допуна
плана стручног усавршавања

Наставничка
канцеларија
у матичној
школи

Седница
Педагошког
колегијума

Координатор
Тима за
професионалн
и развој

Значај корелације садржаја
различитих предмета

Директор,
психолог,
педагог,
руководиоци
стручних већа

Организација такмичења и
учешће на такмичењима

Помоћник
директора,
председници
стручних већа

Потребе стручних већа за
наставним средствима, опремом и

Председници
стручних већа

I
реализ
Наставничка овано
канцеларија
у матичној
школи
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училима
Реализација ваннаставних
активности

Председници
стручних већа

Разматрање и усвајање ИОП-а

Психолог

Информисање чланова о стручнопедагошком надзору

Директор,
помоћник
директора,
педагог,
психолог

Реализација акционог плана у
оквиру развојног плана школе

Координатор
тима за
самовреднова
ње

Реализација акционог плана у
оквиру самовредновања рада
школе

Ниво остварености развојног
плана за текућу школску годину

Седница
Педагошког
колегијума

Координатор
стручног
активa за
развојно
планирање

Ниво остварености сарадње са
локалном заједницом
(институцијама од значаја за
реализацију планираних
активности)

Директор

План доделе диплома,
сведочанстава и награда
ученицима осмог разреда

Директор,
помоћник
директора

Анализа остварености развојног
плана школе

Координатор
стручног
активa за
развојно
планирање

Седница
Педагошког
колегијума
Анализа остварености школског
програма

Координатор
тима за развој
школског
програма

Наставничка IV
канцеларија
реализ
у матичној
овано
школи

Наставничка VI
канцеларија
реализ
у матичној
овано
школи
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Анализа реализације плана
стручног усавршавања

Координатор
Тима за
професионалн
и развој

Анализа рада стручних органа
школе

Председници
стручних већа
и актива

Анализа рада педагошког
колегијума

Чланови
колегијума

Извештаји директора, помоћника
директорапедагога и психолога о
инструктивно-педагошком
надзору.

Директор,
помоћник
директора,
педагог,
психолог

Остала питања од значаја.

Чланови
колегијума

Начини праћења реализације програма и носиоци праћења
Праћење реализације програма, остварује се увидом у документацију и записнике са
састанака, а носиоци праћења су директор, помоћник директора и Тим за обезбеђивање
квалитета и развој установе

Рад педагошког колегијума прати помоћник директора. Планирано је одржавање
5 састанака, а одржано је 5 састанака.
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7. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА РУКОВОДЕЋИХ, УПРАВНИХ И
САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ

7.1.

Извештај о раду директора школе

Директор школе, својим радом остварује друштвени циљ и задатке основног образовања.
Карактер делатности:
-

организовање образовно-васпитног рада
учешће у планирању и програмирању рада школе
усмеравање и усклађивање рада свих стручних органа у школи и праћење
остваривања њихових одлука
увид у остваривање свих видова образовно-васпитног рада
инструктивно педагошки рад и надзор свих видова образовно-васпитног рада
материјално-техничка опремљеност школе
рад са ученицима
рад са родитељима
праћење остваривања годишњег плана рада и вредновање резултата
стручно усавршавање
материјално пословање школе

Директор школе је у обавези да два пута у току године извештава о свом раду. Извештаји
се налазе у документацији директора.
План рада директора школе
Послови и задаци

Недељни
број сати

Годишњи
број сати

1.Планирање и програмирање рада школе и припрема свих видова О/В
рада

4

176

2.Педагошко инструктивни рад

2

88

3.Рад са децом

3

132

4.Рад са родитељима

2

88

5 .Инструктивно педагошки рад, рад у стручиним органима

10

440

6. Материјално техничка помоћ

5

220

7. Праћење реализације програмских задатака

2

88

8.Праћење остваривања финансијског плана и пословања школе

2

88

9.Вредновање рада школе и резултата рада школе

4

176

10.Сарадња са друштвеном средином и институцијама ван школе

5

220

11.Стручно усавршавање

1

44

СВЕГА :

40

1760
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Програмски садржаји рада директора

Време
реализације

I Педагошке активности у вези са планирањем, програмирањем и припремањем за све
видове рада наставника
Припрема концепције програма рада за наредну школску годину са предлогом
задужења.
Учешће ураду Актива за школско развојно планирање
Учешће у тиму за самовредновање
Координатор тима за обезбеђивање квалитета и развоја установе
Учешће у раду педагошког колегијума
Учешће у програмирању рада у сарадњи са стручним сарадницима и
наставницима, а на основу анализе и оцене квалитета реализације програмских
садржаја у протклој години.
Планирање, припрема и организација такмичења

VIII
ТОКОМ
ГОДИНЕ
РЕАЛИЗОВАНО
V,VI
РЕАЛИЗОВАНО
ФЕБРУАР-МАЈ
РЕАЛИЗОВАНО

Редовно оперативно планирање послова и задатака са сарадницима
Израда Годишњег плана рада, месечно недељно планирање.
Увид у оперативно планирање:
-педагога,психолога,библиотекара
-секретара, шефа рачуноводства, благајника
-домара,хигијеничара и ложача
-кухињског особља
Увид у глобалне и оперативне планове О/В рада и припреме за часове:
-непосредно и уз сарадњу са педагогом и психологом и помоћником директора
-наставника млађих и старијих разреда са циљем праћења испуњавања законских
обавеза и нивоа припремања за О/В рад.

ТОКОМ
ГОДИНЕ
РЕАЛИЗОВАНО
МЕСЕЧНО
РЕАЛИЗОВАНО

II Педагошко инструктивни рад
Анализа распореда часова

IX
РЕАЛИЗОВАНО

Посете часовима наставника у циљу стицања увида у:
-реализацију прграмаских видова В/О рада
-припремање за В/О рад
-примена савремених облика, коришћења постојећих средстава у В/О раду
-вредновање рада и постигнућа ученика
Присуство угледним часовима

ТОКОМ
ГОДИНЕ
РЕАЛИЗОВАНО

Увид у припремну наставу и поправне испите

VIII
РЕАЛИЗОВАНО

Увид у оперативне и глобалне планове рада наставника
Увид у рад личних пратиоца
Присуство приредбама, свечаностима и манифестацијама
Увид у изложбе ученичких радова, паное, писане радове друго

ТОКОМ
ГОДИНЕ
РЕАЛИЗОВАНО

Анализа посећених часова
III Саветодавни рад са ученицима, њиховим заједницама и организацијама
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Праћење рада ученичког парламента
Увид у рад Дечјег савеза
Сарадња са ученицима увези ,,мале матуре“ и школских игранки

ТОКОМ
ГОДИНЕ
РЕАЛИЗОВАНО

IV Саветодавни рад са родитељима и њиховим облицима деловања
Учешће у припреми родитељских састанака и Савета родитеља школе
Увид у одвијање родитељских састанака
Индивидуални контакти са родитељима

ТОКОМ
ГОДИНЕ
РЕАЛИЗОВАНО

Анализа предлога и примедаба родитеља са сарадницима, разредним
старешинамаи предузимање мера. Присуствовање родитељским састанцима (по
потреби). Одржавање родитељских састанака.
V Инструктивно – педагошко учествовање у раду стручних органа, сарадња са стручним
сарадницима и самоуправним органима школе
Припреме и вођење Наставничког већа
Учешће у раду одељењских већа у циљу реализације програма рада већа
Праћење рада стручних већа, присуство састанцима, увид у записнике, контрола
мера

ПО ПРОГРАМУ
РЕАЛИЗОВАНО

Учешће у припреми рада приправника; инструктивни рад
Праћење рада стручних тимова увидом у записнике и непосредно присуством на
састанцима
Увид у записнике и педагошку документацију, дневнике рада и лични дневник
рада
Учешће у анализи реализације програмских задатака

ТОКОМ
ГОДИНЕ
РЕАЛИЗОВАНО
НА ПОЛУГ. И
КРАЈУ ГОД.
РЕАЛИЗОВАНО

VI Општа организација рада и живота школе и непосредно руковођење О/В радом
Увид у припремљеност објекта за почетак школске године
Увид у целокупну организацију рада непосредно и преко сарадника
Учешће у планирању послова на инвестиционом одржавању и набавкама
(израда пројекта и реализација реконструкција и адаптација објекта ђаћке
кухиња)
Увид у организацију :
-дежурства у школи; коришћење фискултурне сале; екскурзија и наставе у
природи; рад са студентима; пријем странака;
-послова везаних за исхрану ученика; акција за уређење школског дворишта и
школског простора; рада хигијенско-техничке службе и кухињског особља
Припреме за обележавање Дана школе

ТОКОМ
ГОДИНЕ
РЕАЛИЗОВАНО

Увид у упис ученика за први разред и продужени боравак
Увид у рад на сређивању нормативних аката и документације школе и личне
документације
VII Праћење реализације програмских задатака
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Увид у реализацију плана и програма
-праћење наставе и посета часовима
-праћење рада приправника и инструктивни рад
Увид у Е- дневнике у којима се евидентира рад са ученицима непосредно и
преко наставника задужених за дневнике
Увид у планове и дневнике рада:
-педагога, психолога, библиотекара
-секретара, материјално-финансијских радника
-домара
Праћење одвијања процеса О/В рада непосредним увидом и преко сарадника са
циљем сагледавања нивоа организације наставе на основу примене савремених
облика и средстава у настави
Праћење рада и финансијске и помоћно-техничке службе
Анализа реализације програмских задатака са циљем реализације целокупног
програма Наставничког већа

ТОКОМ
ГОДИНЕ
РЕАЛИЗОВАНО

КРАЈЕМ
ГОДИНЕ
РЕАЛИЗОВАНО

VIII Праћење остваривања финансијског плана и укупног пословања школе
Израда финансијског плана за школу

IX
РЕАЛИЗОВАНО

Праћење финансијског пословања у сарадњи са шефом рачуноводства
Контрола уплата за:
-ђачку кухињу
-излете,екскурзије,наставу у природи
-коришћење школски просторија
Стална консултација са секретаром и шефом рачуноводства

ТОКОМ
ГОДИНЕ

РЕАЛИЗОВАНО

Праћење прописа, закона и норматива
IX Вредновање рада и резултата рада школе
Увид у резутате рада школе у целини непосредно и преко сарадника
Увид у квалитет наставног процеса преко тима за самовредновање
Увид у реализацију радних обавеза свих радника у школи

ТОКОМ
ГОДИНЕ
РЕАЛИЗОВАНО

X Сарадња са чиниоцима друштвене средине и стручним институцијама ван школе
Учешће у раду школског одбора:
Сарадња са родитељимa
Сарадња са Министарством просвете,
Школском управом Ужице
Сарадња са Учитељским факултетом
Сарадња са ПУ Ужице и Чајетина, Црвеним крстом Ужице и Чајетина, Домом
здравља, Центром за соц.рад, библиотеком, вртићем, средњим школама...

ТОКОМ
ГОДИНЕ
РЕАЛИЗОВАНО

XI Учешће у раду стручних органа у школи и стручно усавршавање
Учешће у раду стручних органа

ТОКОМ
ГОДИНЕ
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РЕАЛИЗОВАНО

Учешће на семинарима
Учешће у раду актива директора школе на општинском и окружном нивоу
Инструктивни рад са задужењима за организацију свечаности, манифестација,
фестивала,екскурзија и сл.
Увид у припремљеност објеката за почетак школске године

VIII
РЕАЛИЗОВАНО

Учешће у планирању набавке и одржавању техничких наставних средстава

VIII
РЕАЛИЗОВАНО

Увид у одвијање планираних часова О/В рада по распореду
-посета часовима
-праћење менторског рада
-вођење евиденције о одсуству и заменама наставника -вођење евиденције о
реализацији фонда часова

ТОКОМ
ГОДИНЕ
РЕАЛИЗОВАНО
ТОКОМ
ГОДИНЕ
РЕАЛИЗОВАНО

Праћење насталих штета и предузимање одговарајућих мера

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДИРЕКТОРА
Назив стручног
усавршавања
Формативно оцењивање
и његова примена у
дигиталном окружењу
Посета и анализа
угледном часу и
пројектној настави
Учешће на стручним
већима и Активима
Учешће у тимовима

Ниво

Планирано
време
реализације

ваншколско октобар

Начин
учествовања

Слушалац

Документ којим
доказује
реализацију
Сертификат
РЕАЛИЗОВАНО

Током наставне
године

Присуство ,
дискусија

школски

Током наставне
године

присуство

школско

Током године

слушалац

У току 2021.

Излагач

школски

Презентовање стручног
рада
Интервју,медијски
наступ

школски

Током године

Учешће у изради
пројеката

школски

Током године

Учешће у ЕКО одбору

школски

Токо године

чланак, видео
запис,
Подршка у
изради
пројекта
присуство

Извештај са
посећеног часа+
РЕАЛИЗОВАНО

Записник са већа
РЕАЛИЗОВАНО

Записници
РЕАЛИЗОВАНО

Записник
РЕАЛИЗОВАНО
Прилог
РЕАЛИЗОВАНО

Листа учесника,
записник
РЕАЛИЗОВАНО

Листа учесника,
записници
РЕАЛИЗОВАНО

Присуствовање
конференцијама

школски

током године

Партнерска
подршка

Листа учесника,
сертификат
НИЈЕ
РЕАЛИЗОВАНО
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Учешће у реализацији
пробног завршног и
завршног испита за
ученике 8.разреда
Организовање
предавања
НТЦ
Програми локалне
самоуправе:стратегије,
радна тела,еколошки
пројекти,
Присуство ЕКО
одбору

7.2.

Решење
РЕАЛИЗОВАНО,
као и реализација
тестирања за
ученике 4.и
7.разреда
Листа учесника
НИЈЕ
РЕАЛИЗОВАНО

Школски

Април:јун

Организатор

Школски

Током године

слушалац

Школски

Током године

сарадник

Листа учесника
РЕАЛИЗОВАНО

Школски

Прво
полугодиште

слушалац

Листа учесника,
сертификат
РЕАЛИЗОВАНО

Извештај о раду помоћника директора
Начин
реализације

Носиоци
активности

Место

планирање
организовање
састанак

Чланови одељењских
већа, помоћник
директора

Наставничка
канцеларија у
матичној
школи и ИО
Јабланица

Израда распореда
контролних и писмених
задатака за прво
полугодиште
Израда задужења наставника
у оквиру четрдесеточасовне
радне недеље

планирање
организовање
састанак

Председници
стручних већа,
помоћник директора

Наставничка
канцеларија у
матичној
школи

планирање
организовање

Директор, помоћник
директора

Канцеларија

Седница педагошког
колегијума

планирање
организовање
Седница ПК

Чланови педагошког
колегијума

Педагошко – инструкитвни
рад

Посета
часовима

Помоћник директора

Преглед евиденције рада
стручних већа и тимова

Увид у
документа и
планове

Помоћник директора,
председници
стручних већа и
координатори тимова

Реализација васпитнообразовних задатака у првом
тромесечју

Анализа

Наставници,
помоћник директора,
ПП служба

Преглед педагошке
документације наставника

Увид у
документа и
планове

Помоћник директора

Учешће у раду одељењских
већа млађих и старијих
рареда

Присуство
седницама ОВ

Помоћник директора

Педагошко – инструкитвни
рад

Посета
часовима

Помоћник директора

Активности / теме

Учешће у раду
одељењских већа млађих
и старијих рареда
Организовање допунске и
додатне наставе и
ваннаставних активности

Наставничка
канцеларија у
матичној
школи
На основу
месечног плана
Матична школа
Наставничка
канцеларија у
матичној
школи
Матична школа
ИО Златибор,
ИО Јабланица
Наставничка
канцеларија у
матичној
школи и ИО
Јабланица
На основу
месечног плана

Време
реал.

IX
реализо
вано

X
реализо
вано

XI
реализо
вано
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Наставничка
канцеларија у
матичној
школи
На основу
месечног плана
Наставничка
канцеларија у
матичној
школи и ИО
Јабланица
Канцеларија

Седница педагошког
колегијума

планирање
организовање
Седница ПК

Чланови педагошког
колегијума

Педагошко – инструкитвни
рад

Посета
часовима

Помоћник директора

Учешће у раду одељењских
већа млађих и старијих
рареда

Присуство
седницама ОВ

Помоћник директора

Анализа успеха на крају
првог полугодишта

Анализа

Помоћник директора

Седница педагошког
колегијума

планирање
организовање
Седница ПК

Чланови педагошког
колегијума

Припреме за школска
такмичења

Организација
планирање

Израда распореда
контролних и писмених
задатака за друго
полугодиште
Организација Општинских
такмичења
Педагошко – инструкитвни
рад

Помоћник директора,
председници
стручних већа

планирање
организовање
састанак

Председници
стручних већа,
помоћник директора

Наставничка
канцеларија у
матичној
школи
Матична
школа, ИО
Златибор
Наставничка
канцеларија у
матичној
школи

Организација
планирање
Посета
часовима

Помоћник директора
педагог

Матична школа

Помоћник директора

На основу
месечног плана

Преглед евиденције рада
стручних већа и тимова

Увид у
документа и
планове

Помоћник директора,
председници
стручних већа и
тимова

Матична школа

Помоћник директора

Матична школа

Помоћник директора

Матична школа
Издвојена
одељења

Преглед оперативних
планова рада, и припрема за
часове
Организовање пројекта
доделе бесплатних уџбеника
Организација Општинских
такмичења
Организовање пробног
Завршног испита

Увид у планове
Организација
Прикупљање
података
Организација
планирање
Организација

Помоћник директора
педагог
Помоћник директора,
педагог
Помоћник директора,
Стручно веће за
историју и
географију

XII
реализо
вано

I
реализо
вано

II
реализо
вано

Матична школа
Матична школа

Организовање окружног
такмичења из историје

Организација
планирање

Учешће у раду одељењских
већа млађих и старијих
рареда
Педагошко – инструкитвни
рад
Анализа успеха на крају
трећег класификационог
периода
Преглед дневника образовно
– васпитног рада

Присуство
седницама ОВ

помоћник директора,

Посета
часовима

Помоћник директора

Наставничка
канцеларија,
ИО Јабланица
На основу
месечног плана

Анализа

Помоћник директора

Канцеларија

IV
реализо
вано

Увид у
дневнике

Помоћник директора

Седница педагошког
колегијума

планирање
организовање
Седница ПК

Чланови педагошког
колегијума

Организовање припремне
наставе за поправни испит за
ученике VIII разреда

Организација
планирање

Предметни
наставници,
одељењске
старешине,

Матична школа
ИО Златибор
Наставничка
канцеларија у
матичној
школи
Матична
школа, ИО
Златибор
ИО Јабланица

V
реализо
вано

Матична школа
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помоћник директора
Предметни
наставници,
одељењске
старешине,
помоћник директора
Помоћник директора

Матична
школа, ИО
Златибор
ИО Јабланица
На основу
месечног плана

Директор, помоћник
директора

Матична школа

Директор, помоћник
директора, педагог

Матична школа

Организовање поправног и
разредних испита за ученике
VIII разреда

Организација
планирање

Педагошко – инструкитвни
рад
Припреме за организовање
Завршног испита
Организација Завршног
испита за ученике осмог
разреда

Посета
часовима
Организација
планирање
Организација
планирање

Формирање комисија за
разредне испите

Организација
планирање

Директор, помоћник
директора

Матична школа

Учешће у раду одељењских
већа млађих и старијих
рареда
Анализа успеха на крају
школске године

Присуство
седницама ОВ

Помоћник директора

Наставничка
канцеларија

Анализа

Помоћник директора

Канцеларија

Седница педагошког
колегијума

планирање
организовање
Седница ПК

Чланови педагошког
колегијума

Наставничка
канцеларија у
матичној
школи

Организација
планирање

Предметни
наставници,
одељењске
старешине, помоћник
директора
Директор, помоћник
директора
Директор, помоћник
директора
Директор, помоћник
директора

Планирање,
дискусија,
израда планова

Председници ОВ,
стручних већа,
стручни сарадници,
помоћник директора,

Организовање поправног и
разредних испита

Организација
планирање

Подела одељења и предмета
Подела задужења за израду
годишњег плана
Израда распореда часова
редовне настава
Учешће у изради општих
планова рада ОВ млађих и
старијих разреда као и
општих планова рада
стручних већа

Организација
Организација

Преглед дневника образовно
– васпитног рада

Увид у е
дневнике

Присуство огледним и
угледним часовима

Матична
школа, ИО
Златибор
ИО Јабланица
Матична школа
Матична школа

VIII
реализо
вано

Канцеларија
Наставничка
канцеларија у
матичној
школи

Помоћник директора

Канцеларија

Посета
часовима

Помоћник директора

Матична
школа, ИО
Златибор
ИО Јабланица

Координација рада стручних
већа и тимова

Присуство
састанцима

Помоћник директора

Планирање и присуство
седницама Наставничких
већа

планирање
организовање
Седница НВ

Директор, помоћник
директора ПП
служба

Учешће у раду Тимова

Присуство
састанцима
планирање
анализирање

Помоћник директора

VI
реализо
вано

Стално
реализо
вано

стално
реализо
вано
стално
Матична школа реализо
вано
На
основу
Наставничка
плана
канцеларија у
НВ
матичној
реализо
школи
вано
Наставничка
канцеларија у
матичној
школи

На
основу
плана
тима
реализо

83

вано

Помоћ новим наставницима

Саветодавни
рад

Помоћник директора

Матична
школа, ИО
Златибор
ИО Јабланица

Обука, помоћ
наставницима

Помоћник директора

Канцеларија

Координатор за ЈИСП
Координатор електронског
дневника

По
потреби
реализо
вано
стално
реализо
вано
стално
реализо
вано

Помоћник директора обавља следеће активности:



















-

Учешће у раду Наставничког већа
Учешће у раду Одељенских већа
Руковођење радом Педагошког колегијума
Помоћ при анкетирању ученика, родитеља и наставника
Преглед дневника васпитно-образовног рада
Преглед месечних планова рада
Подагошко-инструктивни рад
Помоћ у раду стручних већа посебно у организацији свих нивоа такмичења
Учешће у раду стручних већа
Анлиза успеха и реализације плана и програма на крају првог полугодишта као и
на крају школске године
Учешће у организацији прославе Дана школе и Савиндана
Учешће у организовању и спровођењу пробног завршног испита
Учешће у организовању и спровођењу завршног испита
Организовање наставе на даљину , у условима пандемије
Додатна подршка ученицима и наставницима у коришћењу платформе за учење
Реализација пројекта ,,Бесплатни уџбеници
Координатор за ЈИСП
Координатор за електронски дневник

Учешће у раду Наставничког већа планирано је да се реализује током целе
школске године. Одржано је укупно 10 редовних и једна посебна седница ( избор
директора школе )Наставничког већа. Заједно са директорком школе помоћник
директора је вршио припреме седница. Пре свега бавио се анализом успеха и
остварености наставног плана, затим упознавао Наставничко веће са оперативним
планом рада, распоредима часова редовне, допунске и додатне наставе,
припремама за све нивое такмичења чији смо ми организатори. Такође је
информисао чланове Наставничког већа о припремама за пробни завршни испит
као и распоредима дежурстава и другим активностима у вази са завршним
испитом.
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-

-

-

-

-

-

-

Учествовао је у раду Одељењских већа пре свега на крају класификационих
периода, полугодишта и на крају године као и по потреби на ванредним
одељењски већима.
Као члан Педагошког колегијума руководио је радом овог тела. Израдио је
годишњи план рада. Заједно са директорком је припремао седнице колегијума а
посебно се бавио набавком наставних средстава као и опремањем школе ИТ.
Укупно је планирано 5 седница Педагошког колегијума а одржано их је 5. На
седницама су разматрани оперативни планови како и дописи МПНТР-а.Током
године је вршио преглед свески Стручних већа и тимова о чему је водио белешке
у самим свескама.
Преглед дневника васпитно-образовног рада је вршио у току целе школске године
што је бележио у самим дневницима.
Преглед месечних планова рада вршен је током посете часовима.
Заједно са члановима стручних већа учествовао је у организацији
такмичења.Учествовао је у припреми и реализацији општинских такмичења из
предмета : метематика,страни језици, историја (општински и
окружни ниво), техника и технологија,информатика.Учествовао је у раду
Стручних већа по потреби посебно у вези са организовањем такмичења које
организује наша школа као и у планирању и спровођењу пробног завршног испита.
На крају 1. полугодишта и на крају школске године извршио је анализу успеха
ученика, а резултати су презентовани на седницама Наставничког већа и
Школског одбора.
Учествовао сје и у организацији прослава Савиндана..
Заједно са директорком је извршио припрему за завршни испит ( обезбеђивање
просторија, материјала и других услова за спровођење Завршног испита,
одређивање дежурних наставника, супервизора и комисија за жалбу и друге
послове). Такође је вршио обуке дежурних наставника.
Поред послова који су планирани Годишњим планом рада обављао је и друге
послове као што су:
Учествовање у спровођењу поступка за избор уџбеника
Уношење података о изабраним уџбеницима и ученицима који су добили
бесплатне уџбенике у информациони систем Доситеј
Пружао подршку наставницима за коришћење гугл учионица
Спроводио саветодавни рад са новопримљеним наставницима и упознавање са
начином рада школе
Пружао је помоћ наставницима у организацији наставе као и техничку помоћ у
раду са средствима ИКТ.
Информатички координатор за ЗИ
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7.3.

ШКОЛСКИ ОДБОР

Делокруг рада Школског одбора одређен је Законом о основама система
образовања, а детаљније је уређен Пословником о раду.
Састав Школског одбора током 2021/22.:
Име и презиме
Пашић Живковић Снежана
Нонин Јанковић Ана
Тодоровић Наташа
Пауновић Цанко
Радибратовић Маријана
Пантовић Јелена
Крповић Небојша
Браловић Мира
Зорица Нешковић
Катарина Жунић
Михаило Јанковић

Oвлашћени предлагач
Наставничко веће
Наставничко веће
Наставничко веће
Савет родитеља
Савет родитеља
Савет родитеља
Локална заједница
Локална заједница
Локална заједница
Представник Ученичког парламента
Представник Ученичког парламента

Председник Школског одбора је Тодоровић Наташа.
У току школске 2021/2022. године Школски одбор је одржао 8 седница , неке
електронским путем .Рад Школског одбора се прати кроз записник .Спроведена је
процедура за именовање новог Школског одбора јер је старом истекао мандат од 4
године.
7.4.

САВЕТ РОДИТЕЉА

Чланови Савета родитеља по одељењима школске 2021/22. године
Име и презиме
Јелена Смиљанић
Светлана Ћировић
Љубица Окука Благојевић
Зорица Владисављевић
Бранкица Рајовић
Данијела Туцовић
Бојана Јовичић
Снежана Марјановић
Јелена Пантовић
Владан Ђуровић
Владимир Скорковић
Раденка Николић
Сања Божовић
Јелена Тодоровић
Ружица Ресимић

ЧАЈЕТИНА
Представник одељења
I1
I2
II1
II2
III1
III2
IV1
IV2
V1
V2
VI1
VI2
VII1
VII2
VIII1
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Наташа Ковачевић

VIII2

ЗЛАТИБОР
Милан Матијевић
Градимир Бојовић
Јелена Јеремић
Викторија Синђелић
Самир Аслани
Марко Бујишић
Ведран Вуловић
Тијана Арсић
Мирослав Шкодрић
Мирјана Васић
Бранко Мићић
Маријана Радибратовић
Снежана Бућић
Марија Тмушић
Тијана Мићић

I3
I4
II3
II4
III3
III4
IV3
V3
V4
VI3
VI4
VII3
VII4
VIII3
VIII4

ЈАБЛАНИЦА
Мила Бакић

I - VIII

ОПШТИНСКИ САВЕТ
РОДИТЕЉА
Снежана Марјановић, замена
Тијана Мићић
У току школске 2021/2022.године одржано је 6 седница Савета родитеља, од тога неке
седнице су одржане електронским путем. Реализација рада Савета родитеља прати се
помоћу записника са одржаних састанака. Чланови Савета родитеља су били укључени у
активности Међусекторског тима у оквиру Међусекторског локалног протокола за
превнцију и заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања . У својим
одељењима су презентовали закључке са састанка овог тима.

8. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ
8.1.

Реализација плана часова одељењских старешина

Часови одељењских старешина су се реализовале једанпут недељно. Теме одељењских
старешина су у великој мери пратиле план .Евиденција се води у Ес дневницима.
8.2.

Реализација плана рада стручних сарадника

Стручни сарадници у настави су педагог, психолог и библиотекар. Педагог и психолог
организовали су саветодавни рад са ученицима и родитељима. Током школске године
организована је помоћ у учењу деци која спорије напредују у усвајању знања.Држали су
стручна предавања ученицима од 1-8. Разреда. Стручни сарадници су сарађивали са
наставницима, припремали материјале за Чос , спровели анкетирање родитеља,
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наставника и ученика , истраживале образовно- васпитну праксу и пружале подршку
наставницима, ученицима и родитељима.
Библиотекар је остваривао непосредну сарадњу са ученицима и наставницима, водио
евиденцију
о књигама, предлагао употпуњење библиотечког фонда.Реализација
програма рада стручних сарадника прати се помоћу извештаја о реализацији њиховог
плана.
8.2.1. Реализација плана рада педагога
Циљ : Применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања педагошке науке
педагог доприноси остваривању и унапређивању образовно васпитног рада у установи, у
складу са циљевима и принципима образовања и васпитања дефинисаних Законом о
основама система образовања васпитања, као и посебним законима.
Задаци:
- Учешће у стварању оптималних услова за развој деце и ученика и остваривање
образовно-васпитног рада,
- Праћење и подстицање целовитог развоја детета и ученика,
- Подршка васпитачима у креирању програма рада са децом, предлагање и
организовање различитих видова активности, које доприносе дечјем развоју и
напредовању,
- Пружање подршке васпитачу, односно наставнику на унапређивању и
осавремењивању васпитно-образовног рада,
- Пружање подршке родитељима, односно старатељима на јачању њихових васпитних
компетенција и развијању сарадње породице и установе по питањима значајним за
васпитање и образовање деце и ученика
- Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада
- Сарадња са институцијама, локалном самоуправом, стручним и струковним
организацијама од значаја за успешан рад установе,
- Самовредновање, стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке науке и
праксе.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПО ОБЛАСТИМА РАДА
1.

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ О-В РАД

-

Активно учествовање у изради делова годишњег плана рада школе као и
акционих планова за стручне тимове (Тим за заштиту ученика од дискриминације,
насиља, злостављања и занемаривања; Тим за инклузивно образовање и Тим за
самовредновање) и стручне активе (Стручни актив за развојно планирање);

-

Учешће у изради Оперативних планова рада основне школе за организацију и
реализацију образовно-васпитног рада у условима пандемије вируса Ковид-19
када је било потребно;

 Сарадња са наставницима у планирању и изради Школског програма
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 Израда годишњег плана и месечних планова рада педагога, као и плана посете
часовима и личног план стручног усавршавања (портфолио);
 Учествовање у изради ИОП-а 3 ;
 Планирање активности у оквиру пројекта ,,Образовање за права детета,,
 Планирање подршке ученицима;
 Учешће у планирању пробног и ЗИ , Мислише и тестирања ученика 4 и 7. разреда;
 Спровођење анализа и истраживања у установи у циљу испитивања потреба
деце,родитеља, наставника и ЛЗ кроз самовредновање рада школе;





Учествовање у избору ваннаставних и ваншколских активности;
Учешће у предлозима и избору одељењских старешина;
Распоређивање новопридошлих ученика ;
Учешће у планирању и реализацији културних манифестација наступа ученика,
медијског представљања школе и ученика;

2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ О-В РАДА
-

Присуство, анализа и дискусија на укупно 15 часова -8 редовних часова, 2 часа
допунске наставе, 2 часа пројектне наставе,1 јавни час, 2 угледна час и преглед 6 гугл
учионица током комбиноване наставе

 Праћење успеха и владања ученика и предлагање мера за побољшање
 Праћење примене мера индивидуалног образовног плана за даровите ученик
 Активно учествовање у истраживањима која се спроводе у оквиру самовредновања.
Педагог је учествовао у изради већине мерних инструмената
 Учешће у изради годишњег Извештаја о раду школе за 2021- 22.
 Преглед евиденције о-в. рада
 Праћење оптерећености ученика, наставника и родитеља наставом на даљину кроз
гугл упитник
-Праћење оцењивања ученика даљину – формативно и сумативно , повратна
информација
-Поређење резултата ЗИ са резултатима школа у окружењу....
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3. САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА

-

Пружање подршке наставницима у раду са родитељима, односно старатељима.

-

Пружање помоћи наставницима у раду са децом из осетљивих група.

-

Пружање подршке наставницима у вези оцењивања ученика током онлајн наставе

 Пружање подршке наставницима у раду са ученицима који раде по ИОП-у 3
 Упознавање наставника са карактеристикама нових ученика
 Пружање помоћи одељењским старешинама у реализацији појединих тема за
ЧОС и у реализацији појединих родитељских састанака. Педагог је узео учешће у
реализацији 24 часа ЧОС-а и 8 родитељски састанака;
 Пружање подршке кроз ПИР и давање инструкција за унапређење о-в рада
 Пружање помоћи наставницима у унапређењу технике самоевалуације рада и
планирања стручног усавршавања
 Саветодавни рад са наставницима приликом прегледа документације
 Подршка наставницима и саветодавни рад када је у питању формативно и
сумативно оцењивање као и закључивање оцена;
4.

САРАДЊА СА УЧЕНИЦИМА

Педагог је са ученицима радила индивидуално ( 199 индивидуалних разговора ) и
групно ( 28 часова ЧОС-а).
Рад са ученицима се односио на васпитно –дисциплинске проблеме (појачан васпитни
рад), појачан в аспитни рад, личне проблеме ученика, израда и спровођење плана
подршке ученицима,тешкоће у савладавању градива и њихово отклањање , пружању
подршке у уклапању у заједницу или школске и ваншколске активности.
Рад у оквиру одељењских заједница односио се на технике учења, радне
навике,професионалну оријентацију,тешкоће при преласку у пети разред, дисциплинске
проблеме... Такође, спроводи анкетирање ради прибављања мишљења ученика о
питањима битним за живот и рад школе.
Педагог је пратила адаптацију ученика на први и пети разред као и новопридошлим
ученицима кроз присуство редовним часовима, ЧОС-у и кроз разговор са учитељима и
наставницима. Сарађивала је са Ученичким парламентом кроз његов рад.
Педагог, заједно са директорком , осмишљава и спроводи компензаторни програм за
ученика 1-4. разреда у Чајетини
( одржано 13 часова).
Учествовала је у идентификовању даровитих ученика и изради ИОП-а 3.
Учествује у обуци ученика у оквиру пројекта ,,Образовање за права детета, као водитељ
програма.
Учествовала је у спровођењу пробних и завршног испита, Мислише и тестирања ученика
4. и 7. разреда.
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Вршила је проверу спремности ученика за полазак у први разред ( 63 ученика ).
5. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА /СТАРАТЕЉИМА

Педагог је у овиру свога рада прикупљала податке од родитеља, односно старатеља
који су од значаја за упознавање ученика и праћење његовог развоја; обављала је
саветодавни рад са родитељима односно старатељима ученика који имају тешкоће у
развоју, учењу и понашању-нарочито са родитељима ученика који нису пратили онлајн
наставу (око 63 разговора са родитељима и 63 саветодавних разговора са родитељима
претшколаца).Присуствовала је на 8 родитељских састанака.Заједно са Ученичким
парламентом и психологом ,припремљена је трибина за родитеље – Значај образовања.

6.

РАД СА ДИРЕКТОРКОМ, СС,ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И ЛП ДЕТЕТА

Кроз сарадњу са директором , пом. директора и психологом педагог је настојала да
допринесе обезбеђивању ефикасности, економичности и флексибилности образовноваспитног рада установе. Сваког уторка одржавани су састанци у канцеларији
директорке школе чији циљ је био размена информација , организација рада школе,
изналажење ефикасних решења о- в. рада, унапређење о-в .праксе .Остварила је сарадњу
са личним пратиоцима који раде у школи.
7.РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА

Педагог је активно учествовала на седницама Наставничког већа и одељењских већа.
Учествовала је на седници Педагошког колегијума, као и на свим састанцима стручних
тимова и актива чији је члан или координатор : СА за развојно планирање (
координатор), Тим за самовредновање (координатор),Тим за обезбеђивање квалитета
рада установе ( члан ),Тим за Инклузивно образовање ( члан) и Тим за заштиту од
дискриминације, насиља и злостављања.
8.САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, ЈЕДИНИЦАМА ЛС

Педагог је на општинском нивоу сарађивала са другим школама у окружењу
,(прикупљње података о зареаженим ученицима и запосленима, размена информација...
Центром за социјални рад,(приликом пружања подршке ученицима ), Домом здравља, , ,,
Општином Чајетина, ПС Чајетина ,, Центром за права детета Ужице...као и са другим
институцијама и организацијама. Размењивала је искуства са педагозима из других
школа. Остварена је сарадња са интернет телевизијом са Златибора и новинаром
Самиром Асланијем као и гласилом Златиборпрес у циљу промовисања ученичких
успеха и промовисања рада школе. Сарађивала је са школском управом и просветним
саветницима.У циљу остваривања активности у вези професионалне оријентације,
организовала је посету школа . Остварена је интензивна сарадња са Заводом за јавно
здравље Ужице и Школском управом приликом праћења епидемиолошке ситуације.
9.ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ , ПРИПРЕМА ЗА РАД,СУ

Педагог води документацију, дневник рада и досије о раду са ученицима и
родитељима, састанака стручних тимова, као и документацију о посећеним часовима.
Стручно усавршавање, тј. лично професионално напредовање остварено је кроз
учешће на различитим облицима усавршавања о чему је вођена евиденција у оквиру
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портфолија (током године остварено је 36 сати ваншколског стручног усавршавања).
Члан је Тима за спровођење пројекта ,, Образовање за права детета,,.
Напомена : детаљнији извештај се налази у евиденцији педагога .

8.2.2.Реализација плана рада психолога
Марија Новаковић, психолог школе, у току школске 2021/22. године реализовала је
активности планиране годишњим планом рада.
Планирање и програмирање образовно – васпитног рада:
- Активно учествовање у изради делова годишњег плана рада школе (план рада
психолога, план превентивног непосредног рада педагога и психолога са
ученицима и родитељима) као и акционих планова за стручне тимове (Тим за
заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања; Тим
за инклузивно образовање и Тим за самовредновање) и стручне активе (Стручни
актив за развојно планирање)
-

Учешће у изради Оперативног плана основне школе за организацију и
реализацију образовно-васпитног рада у условима пандемије вируса Ковид-19

-

Сарадња са наставницима у планирању и програмирању рада одељењских већа, и
одељењских заједница.

-

Израда годишњег плана и месечних планова рада психолога, као и плана посете
часовима и личног план стручног усавршавања (портфолио).

Праћење и вредновање образовно-васпитног рада школе:
- Присуство, анализа и дискусија на укупно 16 часова.
-

Праћење успеха и владања ученика и предлагање мера за побољшање.

-

Праћење примене мера индивидуализације и индивидуалног образовног плана
(посебно током комбинованог модела наставе)

-

Активно учествовање
самовредновања

у

истраживањима

која

се

спроводе

у

оквиру

Рад са наставницима:
- Пружање подршке наставницима у раду са родитељима, односно старатељима.
-

Пружање подршке наставницима у формирању и вођењу ученичког колектива,
указивање на психолошке узроке поремећаја интерперсоналних односа
одељењским заједницама и предлагање мера за њихово превазилажење. У склопу
ове активности психолог је урадио социометриско тестирање у три одељења.

-

Пружање помоћи наставницима у раду са децом из осетљивих група.
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-

Посебна сарадња реализована је са одељењским старешинама и наставницима
који су учествовали у изради и реализацији индивидуалних образовних планова
за ученике који имају тешкоћа у развоју и учењу. Овај сегмент рада је био
најзаступљенији у раду психолога током наставе на даљину.

Рад са ученицима:
- Психолог је са ученицима радила индивидуално и групно. Током године одржала
је 38 одељењских заједница. Индивидуални саветодавни рада вођен је са 121-им
учеником са којима је обављено укупно 340 разговора. Са појединим ученицима,
психолог је спроводила појачан саветодавни рад у виду интензивних разговора са
учеником, праћење понашања ученика за време наставе и ван наставе, те
укључивање ученика у школске активности. Са ученицима којима су изречене
васпитно-дисциплинске мере, психолог је спроводио обавезан, појачан васпитни
рад.
-

Вршила је тестирање деце при упису у први разред (85 ученика).

-

На основу прикупљених/добијених података, а на основу стручних критеријума
урађено је структурирање 4 одељења првог разреда

-

Психолог је члан девет ИОП тимова. Као члан тимова учествовала је у изради
педагошког профила и делова индивидуалног образовног плана ученика и
обављала је саветодавни рада са осталим члановима тимова (одељењским
старешинама, наставницима и родитељима). По позиву, присуствовала је
седницама одељенских већа за ове ученике. У оквиру школског тима за
инклузивно образовање, чији је руководилац, пратила је напредовање ових
ученика.

-

Током комбиноване наставе психолог је пратила рад и пружала подршку
ученицима из осетљивих група.

Сарадња са родитељима:
- Прикупљање податка од родитеља, односно старатеља који су од значаја за
упознавање ученика и праћење његовог развоја. Приликом тестирања ученика за
упис у први разред психолог је прикупила од сваког родитеља податке о ученику
и породици, а с циљем упознавања ученика и његове боље адаптације на школу.
- Обављање саветодавног рада са родитељима односно старатељима ученика који
имају тешкоће у развоју, учењу и понашању (77 родитеља, односно 171
саветодавни разговор).
- Обављање саветодавног рада и усмеравање родитеља ученика који су извршили
повреду правила понашања у школи и којима је одређен појачан васпитни рад.
- Психолог је одржала едукативно-информативне родитељске састанке (укупно 15
родитељских састанака). Ове школске године родитеље је информисала о
процедурама реаговања у случају вршњачког насиља.
Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем
ученика:
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-

Кроз сарадњу са директором и педагогом психолог је настојао да допринесе
обезбеђивању ефикасности, економичности
и флексибилности образовноваспитног рада установе.

Рад у стручним органима:
- Психолог је активно учествовала на седницама Наставничког већа и Одељењских
већа. Учествовала је на седници Педагошког колегијума, као и на свим
састанцима стручних тимова и актива чији је члан.
Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне
самоуправе:
- Психолог је на општинском нивоу сарађивала са другим школама, Интерресорном
комисијом, Центром за социјални рад, Домом здравља, Општином Чајетина, као
и са другим институцијама и организацијама. Размењивала је искуства са
психолозима и саветовала се са дефектолозима из других школа.
Вођење документације и припрема за рад:
- Психолог је ажурно водила документацију, дневник рада и досије о раду са
ученицима, писала извештаје са састанака стручних тимова, као и документацију
о посећеним часовима редовне наставе.
-

Спроводила је истраживања у оквиру самовредновања рада школе и учествовала
у истраживањима о присутности вршњачког насиља.

-

Стручно усавршавање, тј. лично професионално напредовање остварено је кроз
учешће на различитим облицима усавршавања. Ове године психолог је похађала
две акредитоване обуке: Да нам антидискриминација буде инспирација –
превенција и превазилажење дискриминације у школи и вртићу и Наставници као
носиоци квалитетног образовања за сву децу.

Реализација плана превентивног, непосредног рада психолога и педагога
Садржај-активности

Начин реализације

Упознајмо школу – ко све ради
у школи (1. разред)

Разговор,
информисање

Дечја недеља и светски Дан
детета Упознавање са
Конвенцијом дечјих права (4.
разред)

Радионичар. рад,
предавање/
информисање

Методе и технике успешног
учења (5. разред)
Суочавање са неуспехом и
грађење модела за његово
превазилажење (6. разред)
Моји страхови - како се
ослободити страха (2. разред)
Комуникација – активно

Разговор,
предавање,
илустрација
Разговор,
информисање,
предавање
Радионичар. рад,
предавање/
информисање
Разговор,
предавање,

Носиоци
Место
Временска
реализације реализације динамика
Септембар
Педагог
Школа
Реализовано
1-1,2,4
Психолог

Школа

Октобар
Реализовано

Педагог

Школа

Октобар
Реализовано

Педагог

Школа

Новембар
Реализовано

Психолог

Школа

Новембар
Реализовано

Психолог

Школа

Новембар
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слушање (5. разред)
Едукација родитеља ученика
5. разреда „Проблеми преласка
са разредне на предметну
наставу и начини њиховог
решавања“ и упознавање са
новинама у образовању
Едукација родитеља ученика
1. разреда „Навикавање на
школске обавезе“ и упознавање
са новинама у образовању
Проблеми у Одељењској
заједници и односи међу
ученицима - зашто се тучемо,
тужакамо, свађамо 2.разред
Чиниоци успешног избора
занимања, Странпутице
приликом избора занимања (8.
разред)
Трибина на нивоу школе
„Вештине родитељства –
постављање граница у
васпитање“
Како спречити сукоб
(7. разред)
Израда и анализа социограма
Како бити добар друг (3.
разред)
Како да учим да би боље
разумео (3. разред)
Упознавање својих и потреба
других – Асертивно реаговање
(6. разред)
Стрес и начини превазилажења
стреса (7. разред)
Захтеви занимања
(8. разред)
Припрема и реализација мини
истраживања „Ставови
родитеља у вези образовања и
учешћа у школском животу“
Трибина на нивоу школе
„Како припремити дете за
живот – важност образовања„
Испитивање деце уписане у
школу, Прикупљање
релевантних података од
родитеља будућих првака
Моја осећања (1. разред)

илустрација

Реализовано

Предавање на
родитељском
састанку

Педагог,
психолог,
одељењске
старешине

Предавање на
родитељском
састанку

Школа

Новембар
Реализовале
ОС

Педагог,
психолог,
одељењске
старешине

Школа

Новембар
Реализовале
учитељи и
ППС

Разговор, дискусија,
предавање

Педагог

Школа

Децембар
Реализовано

Предавање/
информисање,
презентација,
дискусија

Психолог

Школа

Децембар
Реализовано

Разговор, предавање
/ информисање,
презентација
Радионичар. рад,
предавање/
информисање
Израда и анализа
резултата
Социограма.
Разговор, дискусија
Разговор
Предавање/
информисање,
презентација
Предавање/
информисање,
презентација,
дискусија
Разговор,
информисање,
предавање
Упитник
Разговор, предавање
/ информисање,
презентација
Тестирање,
посматрање,
разговор, интервју,
анкетирање,
Радионичарски рад,
разговор,

Децембар
Није
реализовано
Уместо тога
–Значај
образовања
Фебруар
Реализовано
7-2;7-4

Психолог
Педагог

Школа

Педагог

Школа

Психолог

Школа

Фебруар
Реализовано

Педагог

Школа

Март
3-1 3-2

Психолог

Школа

Март
Реализовано

Психолог

Школа

Април
Није
реализовано

Педагог

Школа

Април
Реализовано

Психолог

Школа

Април
Није
реализовано

Педагог,
психолог

Школа

Април
Реализовано

Психолог и
педагог,

Школа

Април
Мај
реализовано

Психолог

Школа

Мај
Реализовано
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информисање
Припрема за полагање
завршног испита
Едукација родитеља ученика
8. разреда на тему
професионалне оријентације –
индивидуално саветовање и
родтељски састанак

Разговор,
информисање
Предавање на
родитељском
састанку,
презентација

Педагог,
психолог

Школа

Психолог,
педагог

Школа

Мај
реализовано
Мај
Јун
Реализовале
ОС

Процена професионалних
интересовања ученика 8.
разреда

Тестирање,
интервју,
индивидуално
саветовање,
радионица

Психолог,
педагог

Школа

Мај
Јун
Реализовано

Припрема ученика за прелазак
са разредне на предметну
наставу (4. разред)

Разговор,
информисање

Педагог,
психолог

Школа

Јун
Реализовано

8.2.3.Реализација плана рада библиотекара
У школској 2021/2022. години школска библиотека радила је
Матичној школи- Чајетина и два дана у издвојеном одељењу- Златибор.

три дана у

Урађен је плакат о ђаку генерације, помагала деци у изради домаћих задатака,
радила је са децом која имају потешкоћа у читању и разумевању прочитаног, развијала је
код њих читалачку навику и љубав према књизи, глумели су према драмским текстовима
или рецитовали. Помагала је ученицима која су се спремала за такмичење рецитатора у
избору песме и вежбању рецитовања.Сређивала је књижни фонд, инвентарисала нове
књиге, сарађивала по потреби са наставним особљем.Библиотекарка исписује ђачке
картице за прваке и у сарадњи са њиховим учитељима учлањује ђаке у библиотеку,
прича им о књигама, читању, како се користе библиотечке услуге, а све у циљу
развијања љубави према књизи,ради са децом на развијању љубави према књизи,
побољшању читања и разумевања прочитаног.
8.2.4.. Реализација педагошко инструктивног рада (директор, помоћник директора,
педагошки саветник,педагог и психолог)
РЕДОВАН
ЧАС

ПРОЈЕКТНА
НАСТАВА

ЧОС/припр
емна/допун
ска

УГЛЕДНИ/ОГЛЕ
ДНИ/ ЈАВНИ
ЧАС

УКУП
НО

ДИРЕКТОР
ПОМОЋНИК
ДИРЕКТОРА
ПСИХОЛОГ
ПЕДАГОГ

10
8

1
1

4
/

2
/

17
9

11
8+6 гугл
учионица

/
2

2
2

3
3

ПЕДАГОШКИ
САВЕТНИК

1 +5 гугл
учионица

16
15 + 6
гугл
учионица
1 +5 гугл
учионица
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8.3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ
План рада секрeтара Школе састоји се у обављању управних, нормативно-правних и
других правних послова у Школи, у складу са важећим законима и општим актима.

АКТИВНОСТИ
Израда извештаја о
реализацији
плана
рада секретара школе
за претходну школску
годину, Израда плана
рада секретара школе
за
школску
2021/2022.
годину,израда
Правилника
о
организацији
и
систематизацији
радних
места
у
ОШ“Димитрије
Туцовић“
Чајетина,
припрема
седнице
Школског одбора и
Савета родитеља
Праћење прописа и
њихове
примене,
праћење
примене
општих аката школе,
одјаве
и
пријаве
запослених
на
одређено
време,израда општих
аката
школе,
по
потреби измене и
допуне општих аката,
израда појединачних
аката
(решења,
уговора о раду и
других
уговора,
споразума
о
прeузимању радника и
др.), текући послови
(издавање
потврда,
уверења, преводница,
дупликата

Време
реализ.

Начин реализације

Место
реализације

Носиоци/
сарадници

септемб
ар

Планирање
послова
секретара за школску
2021/2022.годину,
припрема материјала за
седницу и достављање за
чланове школског одбора
и
савета
родитеља,
обавештавање истих о
дану, сату и месту
одржавања,предастављањ
е новог Правилника о
организацији
и
систематизацији радних
места
и
прибављање
сагласности на исти од
Школског одбора,вођење
записника на седницама

Канцеларија
секретара и Секретар
шефа
Реализовано
рачуноводст
ва

Свакодневно
читање
прописа у електронској
бази прописа „Параграф“,
тумачење
прописа
директору и запосленима,
упознавање директора и
запослених са законским
променама, сарадња са
септемб директором
,
ар
до усаглашавање
општих
краја
аката школе са новим
2021.
прописима или изменама
године
и
допунама
важећих
прописа,одјаве и пријаве
запослених у Централни
регистар
социјалног
осигурања, израда појед. и
општих аката, издавање
преводница
на
прописаним обрасцима и
др.

Канцеларија
секретара и Секретар
шефа
Реализовано
рачуноводст
ва
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сведочанстава, захтева
за
преводнице,
дупликати
сведочанстава и др.)
Примена Закона о јавним
набавкама
(испитивање
тржишта, израда предлога
за спровођење поступка,
Спровођење
Од
израда
конкурсне
поступака
јавних септемб документације,
набавки на основу ра
до оглашавање на Порталу
Плана јавних набавки краја
јавних
набавки,
и по потреби Измене 2021.
прибављање и отварање
плана јавних набавки године
понуда
,
израда
и
оглашавање одлуке о
додели
уговора,
обавештења о закљученим
уговорима)
Припрема материјала за
Октобар
седницу и достављање
Припрема
седнице /
члановима
школског
Школског одбора и новемба
одбора,
обавештавање
Савета родитеља
р-по
истих о дану, сату и месту
потреби
одржавања седнице
Примена Правилника о
ближем
уређењу
планирања
набавки,
спровођења
поступака
набавки
и
праћења
извршења
уговора
о
набавкама
у
ОШ
„Димитрије
Туцовић“Чајетина
(испитивање
тржишта,
Спровођење
Новемба израда
предлога
за
поступака набавки на р
/ покретање
поступка,
које
се
ЗЈН
не децемба решења,израда конкурсне
примењује
р
документације, позива за
понуду,
достваљање
конкурсне документације
могућим
понуђачима,
прибављање
понуда,
израда
извештаја
о
стручној оцени понуда,
израда и
достављање
одлуке о додели уговора,
закључивање уговора са
изабраним понуђачима)

Директор,
секретар,
шеф
рачуноводст
Канцеларија ва,
секретара и финансијско
шефа
администрат
рачуноводст ивни радник,
ва
комисија за
јавну
набавку
Реализовано
Канцеларија
секретара и Секретар
шефа
Реализовано
рачуноводст
ва

Директор,
секретар,
шеф
рачуноводст
ва,
Канцеларија финансијско
секретара и администрат
шефа
ивни радник,
рачуноводст Комисија за
ва
спровођење
поступка
јавне
набавке
Реализовано
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Припрема
седнице
Школског одбора и
састанка
Савета
родитеља,
Израда поднесака у Децемба
судским
р /јануар
споровима(жалби,
одговора на жалбе,
одговора на ванредне
правне лекове)
Израда плана јавних
набавки
и
Плана
набавки на које се ЗЈН
не примењује за 2022.
годину,
израда
и
достављање
јануар
Канцеларији за јавне
набавке Извештаја о
спроведеним јавним
набавкама
до
31.
јануара, за претходну
годину

Припрема материјала за
седницу и достављање
члановима
школског
одбора,
обавештавање
истих о дану, сату и месту
одржавања седнице

Израда
плана
јавних
набавки у апликацији
Управе за јавне набавке и
достављање
Управи
електронским путем.Исти
начин за Извештај

Примена Закона о јавним
набавкама и Правилника о
ближем
уређењу
планирања
набавки,
спровођења
поступака
набавки
и
праћења
извршења
уговора
о
набавкама
у
ОШ
„Димитрије
Туцовић“Чајетина
Спровођење
Од
(испитивање
тржишта,
поступака
јавних јануара
израда
предлога
за
набавки и набавки на до краја
спровођење
поступка,
које
се ЗЈН не школске
израда
конкурсне
примењује
године
документације, позива за
понуду, оглашавање на
Порталу јавних набавки,
прибављање
понуда,
израда
извештаја
о
стручној оцени понуда,
израда и оглашавање
одлуке о додели уговора,
обавештења о закљученом
уговору.)
Праћење прописа и Од
Свакодневно
читање
њихове
примене, јануара
прописа у електронској
праћење
примене до краја бази прописа „Параграф“,
општих аката школе, школске тумачење
прописа
по потреби измене и године
директору и запосленима,

Канцеларија
секретара и Секретар
шефа
Реализовано
рачуноводст
ва

Канцеларија
секретара и
шефа
рачуноводст
ва

директор,
секретар и
шеф
рачуноводст
ва
Реализовано

секретар,
шеф
рачуноводст
ва,
финансијско
Канцеларија
секретара и
администрат
шефа
ивни,
рачуноводст
комисија за
ва
спровођење
јавних
набавки
Реализовано

Канцеларија
секретара и Секретар
шефа
Реализовано
рачуноводст
ва
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допуне општих аката,
израда појединачних
аката
(решења,
уговора о раду и
других
уговора,
споразума
о
прeузимању радника и
др.), текући послови
(издавање
потврда,
уверења, и др.)
Припрема
седнице
Школског одбора и
Савета родитеља

Припрема
седнице
Школског одбора и
састанка
Савета
родитеља
-Покретање
и
спровођење поступка
за именовање чланова
Школског одбора због
истека мандата од 4
године
садашњег
Школског
одбора,
дана
30.07.2022.
године
-Покретање
и
спровођење поступка
за избор директоора
школе због истека
мандата
садашњег
директора
Упис ученика у први
разред првог циклуса
основног образовања
и васпитања, Праћење
прописа и њихове
примене,
праћење
примене општих аката
школе,
израда
појединачних
аката
(решења, уговора о
раду
и
других
уговора, и др.), текући
послови
(издавање

упознавање директора и
запослених са законским
променама, усаглашавање
општих аката школе са
новим прописима или
изменама и допунама
важећих прописа, сарадња
са директором , израда
појед.и општих аката
Припрема материјала за
седницу и достављање
Јануар/
чланов
имашколског
фебруар одбора,
обавештавање
истих о дану, сату и месту
одржавања
Припрема материјала за
седницу и достављање за
У току чланове школског одбора
школске и
савета
родитеља,
године
обавештавање истих о
дану, сату и месту
одржавања

Канцеларија
секретара и
Секретар
шефа
Реализовано
рачуноводст
ва
Канцеларија
Секретар
секретара и
Реализовано
шефа
рачуноводст
ва

-Формирање
Комисије
Наставничког
већа
и
Комисије
Савета
родитеља
који
ће
спровести тајно гласање за
предлог по три члана
Школског одбора.
-Fормирање
конкурсне
комисије
за
избор
директора
од
стране
Школског
одбора,
доношење одлуке од исте
Комисије о расписивању
конкурса.

-Савет
родитеља,На
ставничко
Канцеларија
веће,
секретара и
Школски
шефа
одбор
рачуноводст
Секретар
ва
Реализовано
Април-мај

Упис ученика у први
разред
за
школску
2022/2023.годину
електронским путем преко
eUprava,
Свакодневно
Април
читање
прописа
у
до краја електронској бази прописа
августа
„Параграф“,
тумачење
прописа
директору
и
запосленима,упознавање
директора и запослених са
законским
променама,
усаглашавање
општих

Канцеларија
секретара и Секретар
шефа
Реализовано
рачуноводст
ва

Април
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потврда, уверења,
др.)

и

Припрема
седнице
Школског одбора и
Савета
родитеља,
Праћење прописа и
њихове
примене,
праћење
примене
општих аката школе,
израда
општих
аката,по
потреби
април/м
измене
и
допуне
ај
општих аката, израда
појединачних
аката
(решења, уговора о
раду
и
других
уговора, споразума о
прeузимању радника и
др.), текући послови
(издавање
потврда,
уверења, и др.)

аката школе са новим
прописима или изменама
и
допунама
важећих
прописа,
сарадња
са
директором
Припрема материјала за
седницу и достављање
члановима
Школског
одбора
и
припрема
седница Савета родитеља,
обавештавање истих о
дану, сату и месту
одржавања,Свакодневно
читање
прописа
у
електронској бази прописа
„Параграф“,
тумачење
прописа
директору
и
запосленима,упознавање
директора и запослених са
законским
променама,сарадња
са
директором , израда на
рачунару појед. аката

Канцеларија
секретара и Секретар
шефа
Реализовано
рачуноводст
ва

прибављање мишљења о
кандидатима за директора
од запослених у школи
тајним гласањем, давање
предлога о кандидату од
стране Школског одбора
-Спровођење поступка
тајним
гласањем,
избора
директора
достављање докумнтације
ОШ“Димитрије
о
кандидатима
Туцовић“
Чајетина,
Министарству просвете,
због истека мандата
науке и технолошког
садашњег директора
развоја преко Школске
школе
управе у Ужицу
Мај/јун/ј
-Спровођење поступка
-Гласање запослених за
ул
именовања
чланова
предлог за три члана
Школског
одбора,
Школског одбора из реда
достављање предлога
запослених и гласање за
за
именовање
предлог за три члана из
Школског
одбора
Савета родитеља, које
јединици
локалне
спроводе
изабране
самоуправе Чајетина
Комисије
испред
запослених
и
испред
Савета ропдитеља, након
гласања
предлози
са
највећим бројем гласова
достављају се јединици
локалне
самоуправе

-За
спровођење
поступка
избора
директора:
Школски
одбор,
Конкурсна
комисија за
Канцеларија избор
секретара и директора,
шефа
Секретар
рачуноводст -За
ва,
спровођење
Наставничка поступка
канцеларија именовања
и
ђачка чланова
кухиња
Школског
одбора:НаНа
ставничко
веће,
ненаставно
особље,
Савет
родитеља,
Комисија
коју
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Чајетина ради именовања
Школског одбора.

Праћење прописа и
њихове
примене,
праћење
примене
општих
аката
школе,по
потреби
измене
и
допуне
општих аката, израда
појединачних
аката
(решења, уговора о Јун
раду
и
других
уговора, споразума о
прeузимању радника и
др.) општих аката по
пореби,
текући
послови
(издавање
потврда, уверења, и
др.),

Свакодневно читање и
праћење
прописа
у
електронској бази прописа
„Параграф“,
тумачење
прописа
директору
и
запосленима,упознавање
директора и запослених са
законским
променама,
сарадња са директором
,усаглашавање
општих
аката са изменама и
допунама
важећих
прописа
или
новим
прописима, израда на
рачунару појед. аката

Припрема
седнице
Школског одбора и
Савета
родитеља,
Праћење прописа и
њихове
примене,
праћење
примене
општих аката школе,
израда појединачних
аката
(решења,
јун/јул
уговора о раду и
других
уговора,
споразума
о
прeузимању радника и
др.) и општих аката по
потреби,
текући
послови
(издавање
потврда, уверења, и
др.),

Припрема материјала за
седницу и достављање
члановима
школског
одбора и савета родитеља,
обавештавање истих о
дану, сату и месту
одржавања, Свакодневно
праћење
прописа
у
електронској бази прописа
„Параграф“,
тумачење
прописа
директору
и
запосленима,упознавање
директора и запослених са
законским
променама,
сарадња са директором ,
усаглашавање
општих
аката школе са новим
прописима или изменама
и
допунама
важећих
прописа
израда
на
рачунару појединих аката.

формирајуза
послени
и
комисија
коју
формира
Савет
родитеља ,
секретар
Реализовано

Канцеларија
секретара и Секретар
шефа
Реализовано
рачуноводст
ва

Школски
одбор,
Канцеларија секретар,
секретара и шеф
шефа
рачуноводст
рачуноводст ва
ва
Реализовано
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Припрема
седнице
Школског
одбора,
Конституисање
Јул/авгу
Школског одбора у
ст
новом сазиву, избор
председника
и
његовог заменика

Школски
одбор,
секретар,
шеф
рачуноводст
ва
Реализовано

9. РЕАЛИЗАЦИЈА ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА
9.1.ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
И ШКОЛСКА ТАКМИЧЕЊА
9.1.1. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
На основу склоности и интересовања ученика и организационих могућности школе,
формиране су следеће секције:

I- I V разред
1. ЛЕПО ПИСАЊЕ
Руководилац секције:
Весна Петровић –Чајетина
Нада Ковачевић- ИО Златибор
Весна Павловић–Чајетина
Зорица Грујичић- ИО Златибор

Циљ рада ове секције је оспособљавање ученика за лепо писање и развој осећаја за
препознавање писма упоредо са развојем моторичких способности, као и усвајање
читког и уредног писања.
С обзиром да су чланови ове секције ученици првог разреда , часови ове секције су у
великој мери допринели усвајању технике почетног читања и писања, као и развоју
моторичких способности ученика.
У току септембра и октобра ученици су усвајали правилно повлачење уских и широких ,
косих , усправних и положених линија , што је представљало добру припрему за процес
усвајања писања штампаних слова ћирилице.
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У току новембра и децембра ученици су развијали способност за обједињавање линија у
слова, а затим повезивање слова у речи .
У току другог полугодишта ученици су упознати са коришћењем различитих материјала
и подлога за писање. Научили су да самостално припреме материјал за писање ( туш и
перо). Упознали су правила калиграфског писања. Украшавали су и оживљавали учена
слова, из чега је настало много креативних и маштовитих радова.
Ученици су показали посебно интересовање за писање речи реченица према
калиграфским правилима.

2. РИБОЛОВАЧКА СЕКЦИЈА
Руководилац секције- Наташа Тодоровић- Чајетина
Руководилац секције- Обрад Рајевац - ИО Златибор

За школску 2021/22.годину планирано је 36 часова
теоријске наставе и 12 часова практичног пецања).

риболовачке секције

(24 часа

Укупно је одржана 30 часова теоријске наставе у школи где су се чланови
упознавали са: радом секције,њеним циљевима и задацима,водом као животном
средином,загађивању и заштити воде,врстама рибе,спортским риболовом,прибором за
риболов,чворовима,превезима,прихрањивању,мамцима,утицају временских услова на
риболов,орјентисању и првој помоћи у природи, о риболовним теренима у нашем крају.
Ученици су имали 6 часова практичне наставе
организована на Рибничком језеру.

која

је

била у виду такмичења

Прво јесење такмичење које је било планирано у окробру није одржано,због временских
услова-ти часови су надокнађени часовима теоријске наставе.
Друго пролећно такмичење је организовано 4.јуна 2022. као XII Риболовачка
олимпијада.Тада је око четрдесет ученика Основне школе ,,Димитрије Туцовић" из
Чајетине и са Златибора показало своје умеће у спортском риболову на Рибничком
језеру.Такмичење је трајало од 9:00 до 13 часова уз присуство великог броја родитеља.
Ове године такмичење је добило и регионални карактер,пошто су наступали ученици из
Пријепоља и Бајине Баште.За све учеснике организатори су обезбедили ужину,штапове и
медаље,а најуспешнији су добили и пехаре. Чланови удружења су донели
прихрану,мамце,системе,пловке,помагали ученицима приликом везивазња и давања
практичних савета.Ученици су се такмичили појединачно и екипно у мушкој и женској
конкуренцији
Као
и
претходних
година
мамци
су
највише
привукли:кленове,зеке,бодорке и сунчице.
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Међу девојчицама најбоља је била Невена Марић,док је Јована Јоксимовић заузела друго
место,а
Маја
Миланковић
треће.
Код дечака прво место је припало Александру Аћимовићу,друго Филипу Урошевићу,а
треће
Јовану
Дабићу.
У екипном делу такмичења мушка екипа Чајетине у саставу:Стефан Јаковић,Стефан
Скорковић
и
Страхиња
Радибратовић
заузела
је
прво
место.
Друго место је припало екипи из Пријепоља (Хамза Гибаница,Амар Медовић и Армин
Кочевић),док су гости из Бајине Баште били трећи ( Урош Средојевић,Лука Јелисавчић и
Иван
Максимовић).
Женска екипа Чајетине у саставу:Аница Радибратовић,Јована Аћимовић и Катарина
Ракетић заузела је прво место. Друго место је припало екипи из Бајине Баште (Јелена
Вуковић,Емилија Средојевић и Нина Максимовић),док је екипа из Пријепоља била трећа
(Сара
Шкодрић,Ивана
Николић
и
Милада
Савичић).
Организатори су наградили и Страхињу Павловића као најмлађег учесника,а Јована
Аћимовић
је
добила
награду
за
највећу
уловљену
рибу.
Ученици су упознали нове другове, разменили са њима знања и искуства и показали им
природу свога краја.
У раду секције и организацији такмичења нам помажу: Риболовачко удружење
,,Златибор“,СО Чајетина,Спортски Савез,родитељи ученика и представници медија.
Циљ је да се у наредној школској години ово олимпијада прошири на цео регион и да се
укључе и друге општине из западне Србије,као и да наши чланови одлазе на њихова
такмичења.

3. ПЛАНИНАРСКА СЕКЦИЈА
Руководилац секције- Рада Глишовић- Чајетина
Наташа Меловић Чантрић – ИО Златибор
Марко Џамбасовић – ИО Јабланица
Радмила Мијаиловић- ИО Златибор
Нада Ковачевић- ИО Златибор
Душица Јевтовић- ИО Златибор

Пешачки излети се, због временских услова, углавном организују у јесењим и
пролећним данима. С обзиром да смо током априла и маја суботом надокнађивали
изгубљене наставне дане (због продужетака новембарског празника и зимског распуста)
и због других објективних околности, нисмо имали на располагању велики број субота
којима смо могли да реализујемо пешачења. Комбиновали смо рад у учионици
(промоција), планинарску оријентацију (тренинг и такмичење) и пешачење. Пешачке
туре су организоване у околини насељеног места. Иначе, за даље локације и стазе,
потребна нам је подршка у виду превоза до почетне тачке и назад до куће.
105

У овој школској години остварили смо сарадњу са ПК „Торник“, а у циљу
популаризације и промоције планинарских активности и обогаћивања садржаја. У том
смислу, деца су имала прилику да се упознају са новом спортском дисциплином –
планинарском оријентацијом. Показали су велико интересовање за бављењем овом
активношћу. То је комбинација физичке спретности, умећа читања мапе, као и
оријентације и сналажења у природи.
Реализовани су следеће активности:
- пешачки излет на Градину (обележен Дан пешачења) у сарадњи са разним
спортским клубовима и ПК „Торник“,
- пешачки излет у ближу околину (Тић поље),
- пешачки излет на Чукер,
- популаризација и промоција планинарства и планинарске оријентације у просторијама
школе,
- тренинг у планинарској оријентацији (терен у Чајетни: СЦ Рајевац - Главица Оманица - Шиповик - центар Чајетине)
- школско такмичење у планинарској оријентацији (терен на Караули)
- пешачки излет у ближу околину (Караула)
У овој школској години, током зимских месеци, реализовали смо већи број часова на
отвореном (скијање, санкање), па се може рећи да је остварена корелација више
наставних предмета (планинарска секција, физичко васпитање, слободне активности).
Секција ће са радом наставити и у наредној школској години са новим садржајима.

4.МАТЕМАТИЧКА СЕКЦИЈА
Руководилац секције –Милица Дабић

У рад Математичке секције били су укључени сви надарени ученици као и ученици који
су пожелели да прошире своја знања из математике.Чланови секције су били
ученициII1(6 ученика)и ученици II2(19 ученика).
У току ове школске године реализовано је 35 часова секције.
Математика је део свакодневног живота.Свака животна ситуација је једна математичка
активност,јер човек кроз свако искуство још од најранијег искуства
опажа,мисли,просвећује се и све више схвата свет који га окружује.
Математичка секција има за циљ популаризацију математике.На овој секцији ученици су
се дружили са математиком на интересантан и креативан начин.Секција је инспирисала
надарене ученике при решавању занимљивих задатака и развила такмичарски
дух,пажњу,концентрацију и логичко расуђивање решавањем математичких задатака који
су примењиви у свакодневном животу.
На часовима Математичке секције су рађени задаци са напредног нивоа,решавани
проблемски задаци(методом дужи,графичке шеме,лажне претпоставке),слагана
палидрвца,рађени задаци са такмичења ,,Мислиша“ од претходних година. Ученици су
показали посебно интересовање за Математички квиз који је рађен после сваке обрађене
теме.
Ученици Математичке секције су узели учешће и на математичком
такмичењу,,Мислиша“,где је Урош Владисављевић освојио похвалу.
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5.ЛИКОВНА СЕКЦИЈА
Руководилац секције –Јелена Караклајић

Слободне активности у основној школи представљају облик васпитно-образовног
деловања којим се омогућује ученику да открије, задовољи и даље развије интересовања,
склоности и способности за поједине области живота, рада и стваралаштва. Њима се
битно доприноси социјализацији потреба и мотива деце, свестраном и слободном
васпитању ученика.
Ликовна секција млађих разреда негује ликовно стваралштво деце, припрема
изложбе у част школских и државних празника, прати савремена ликовна кретања.
Ликовну секцију одабрало је 11 ученика другог разреда. За ликовну секцију
опредељују се претежно даровити ученици. Њихов рад се заснива на интересовањима за
проширивање и продубљивање умења и вештина у ликовном стваралаштву. Ученици у
додатном раду сами бирају средства за рад у реализацији ликовног садржаја.
У највећој мери смо се припремали за Еко вашар у Чајетини, радили смо на
изради разних предмета од глине, папира, картона и наравно цртежа.

6 . НАРОДНА ТРАДИЦИЈА
Руководилац секције –Зорица Ђорђевић

Секција је настала из потребе да се развије и негује наша традиција и уз то развија дечја
пажња, интересовања, радозналост.
Тако је током ове школске године радила секција Народна традиција коју је водила
учитељица Зорица Ђорђевић.Секција је почела са радом у септембру. Било је укључено у
првом полугодишту 10, а у другом 12 ученика.Одржано је 36 часова. На часовима
секције смосе упознавали са играма које су се некада играле, песмама које су се певале,
причама које су се некада причале. Затим смо се упознали са разним обичајним радњама
које су се одигравале приликом неких важних послова у пољу: жетва,берба кукуруза,
берба грожђа.
Сазнали смо о народним обичајима везаним за празнике (крсне славе, поворке, бадњак,
Божић, Богојављање, Свети Сава, Ускрс, Ђурђевдан, Биље и биљобери...)
Ученици су се упознали са значајем и традицијом мешења хлеба у нашим крајевима и
сами се опробали у тој вештини; мешењем и украшавање славског колача, мешењем
божићних хлебова, василица и младенчића. Упознали смо се са значајем разноврсног
биља почев од веровања у њихове магијске моћи па до рецептуре о лековитости, где су
сами кували и дегустирали разне чајеве. Такође смо се упознали са ручним радовима
наших бака, народном ношњом, одећом, обућом,фризурама, украсима и накитом из
давне прошлости.
.
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Закључак је да је циљ секције постигнут а то је:
-

-

да ченици умеју да препознају приче, бајке, песме и легенде из прошлости.
да су научили основне елементе дечјег фолклора (игре као и кратке текстуалне
форме: пословице, загонетке, питалице, брзалице, успаванке).
ученици су научили које су то обичајно-обредне радње везане за сезонске
послове, као и обичаје и обреде везане за основне и опште празнике (славски
колач, гостопримство, Бадње вече, положајник, светосавске приредбе, фарбање
ускршњих јаја, ђурђевдански венчићи...).
савладали су и усвојили декоративне елементе главних фолклорних празника
(верских и сезонских).
стекли су елементарна знања о главним народним мотивима (биљке и хлеб).
Научили да препознају ручне радове, народне ношње, нарочито оне које потичу
из локалне средине.
научили су разноврсне старе игре и умеју да их повремено и сами играју.
ученици умеју да препознају разлику између фолклорног и актуелног окружења.

V-VIII разред
1.ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА
Руководиоци секције –Мр. Зорица Милосављевић- професор биологије
Снежана Тучић - професор биологије

ЗЛАТИБОР
Извештај еколошке секције, Златибор за 2021/2022.
ИМЕ И
ПРЕЗИМЕ

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ И РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ:
Еколошка секција

РАЗРЕД

ДАТУМ

Снежана Тучић
1. Корак ближе здрављу-излет поводом
Дана пешачења у организацији ПСС-а
и ПК ,,Торник"
Сарадња Eколошке, Планинарске секције,
Историјске секције и ОФА, родитеља.
2. Упознавање чланова еколошке секције
са планом рада еколошке секције

септембар
Чланови
еколошке
секције од 5.
до 8. разреда

септембар

октобар
Планирано је 36
часова, али је
укупно одржано
44 часа
Еколошке
секције на

3. Обележавање Дана чистих планина
шетњом до споменика на Шуматном
брду
4. Обележавање Дана заштите Динарида
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Златибору и 8 у
Јабланици.
Наведене су
теме и
активности у
оквиру
Еколошке
секције- нешто
од наведеног се
радило више
часова

у сарадњи са Парком природе
Златибор- предавање о
биодиверзитету Парка природе
Златибор
5. Поводом Обежавање Светског дана
здраве хране- Радионицу одржале
наставнице биологије: Зорица
Милосављевић, Снежана Тучић и
наставница физичког васпитања
Јелена Миљковић.
Интердисциплинарна настава : Биологија,
ОФА, Српски језик, Грађанско и Верска
настава, Ликовна култура.
Радионици присуствовао родитељ:
Татјана Марјановић.
6. Поводом обележавања Дана чистог
ваздуха ( 3.11.) акција пошумљавања у
сарадњи са ЈКП Златибор.
7. Испитивање количине нитрата у
изворској води- пројекат у оквиру Еко
школе
Са три локације смо узимали узорке воде:
воду са чесме на Ђуровића гробљу , воду са
чесме у школи у Јабланици, изворску воду из
Јевремовића.
Воду смо узорковали крајем месеца, а
количину нитрата помоћу нитратног теста
мерили на Еколошкој секцији са ученицима
на Златибору и ученицима у Јабланици, сваки
пут са другим разредом, како би се што више
деце укључило у пројекат.
Осим мерења количине нитрата у
узоркованој води са ученицима смо
разговарали о значају воде за живот, шта
загађује воду за пиће, како можемо да
штедимо воду,.....
8. Циркуларна економија- израда
новогодишњег накита рециклажом
сијалица.
9. Прављење и кићење новогодишње
јелке - рециклажа картона (
циркуларна економија)
10. Прављење новогодишњег паноа- Апел
да се не секу младе јеле и смрче за
новогодишње празнике.
11. Обележавање Светског дана шума и
Светског дана вода

октобар

октобар

новенбар
током
целе
године

децембар
децембар
март

мај

јун
јун
јун
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Квиз знања- Шумa.
У Гугл учионици је постављен квиз и
презентација о води, како би чланови
Еколошке секције могли да погледају.

јун

12. Акција " Зелена Србија"- озелењавање
и пошумљавање Србије у сарадњи са
ЈКП Златибор, председником општине
и амбасадором Белгије
13. Излет- Предео изузетних одлика
Клисура Ђетиње
Интердисциплинарна настава:
еколошка секција, историјска секција,
географска секција- упознавање
ученика са географским одликама,
биодиверзитетом и културним
наслеђем Клисуре Ђетиње
14. Сађење цвећа у сарадњи са ЈКП
Златибор
15. Припрема за Еко вашар
16.
Еко квиз
Еко квиз у организацији Еко школе "
Миливоје Боровић" Мачкат
17. Излет у Парк природе ЗлатиборЧавловац
Кроз пројекат WWF-а : Повезивање
школа
са
заштићеним
подручјима
остварена је сарадња са управљачима
Парка природе Златибор.
18. Еко вашар у парку у Чајетини
Све активности које су реализоване у
оквиру Еколошке секције су приказане на
сајту школе и фејсбук страници школе.

ЧАЈЕТИНА
Обележавање еколошких датума
Реализовани часови су: Дан чистих планина у сарадњи са Дневним боравком за децу са
сметњама у развоју ,,Зрачак“, Дан здраве хране у сарадњи са Дневним боравком за децу
са сметњама у развоју ,,Зрачак“, Дан климатских промена и Дан рециклаже кроз
радионичарски рад. За светски дан здравља организован је јавни час у градској
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библиотеци у сарадњи са Саветом за одрживи развој и едукацију (учествовале су све
образовне институције, медији, Зелени савет, КЈП ,,Златибор"). Дан биодиверзитета је
обележен садњом цвећа у парку у сарадњи са градским зеленилом- КЈП ,,Златибор" и
садњом четинарских биљака у школском дворишту у Чајетини у сарадњи са ,,Србија
шуме“-Парк природе Златибор.
Дан заштите животне средине је обележен заједно са планинарском секцијом (шетња,
дружење у правцу Мушвета и уређење простора око пута). Све информације о
реализованим часовима су објављиване на сајту школе.
Реализација радионица
Током септембра и октобра је са ученицима петог и шестог разреда реализовано 10
радионица, а са ученицима седмог и осмог разреда је одржано 8 радионица. Радионице
су реализоване у сарадњи са децом са сметњама у развоју ,,Зрачак“, КЈП ,,Златибор“ ПУ
,,Радост" у Чајетини.
Кроз радионице чланови секције су стекли знања о примарној селецији отпада,
рециклажи, циркуларној економији, значају и очувању природних ресурса. Резултати
радионица су изложени током реализације пројектног дана Еко-школе под називом Ековашар у градском парку у Чајетини.
Реализовани пројекти
У оквиру Еко-школе је реализован пројекат ,,Свака лименка се рачуна“ . Почео је да се
реализује током претходне школске године током које се прикупљају лименке и продају
током школске године. На крају првог полугодишта је завршен пројекат, а на основу
количине продатих лименки школа је освојила треће место и новчану награду у износу
од 50.000 динара на основу којих су направљене ђачке клупе за једну учионицу.
У оквиру Еко-школе је реализован конкурс ,,Еко-општине“ у који су се укључиле Еколошка
секција Чајетине и Златибора и наставница Ивана Милојевић која је активности секције превела
на француски језик.

Медији
Рад еколошке секције укључује представнике других институција и организација и тиме
утиче на промоцију школе у локалној заједници. Већина активности је објављено на
сајту школе (https://www.osdimitrijetucovic.edu.rs/), а о раду секције су снимане и
емитоване вести на локалној ТВ (Златибор прес) и на регионалној ТВ пет.
2 .РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА
Руководилац секције – Јагода Јеремић, професор српског језика
Секцију похађају ученици од петог до осмог разреда. Ове године су то били ученици петог и
шестог разреда.
Предвиђени број часова за школску 2021/2022. годину је 36. Број одржаних часова у току
2021/2022. године је 41.
Извршен је одабир ученика који су заинтересовани да похађају Рецитаторску секцију. Даљи рад
секције реализовао се према плану за наведену школску годину и према унапред одређеним
циљевима.
Ученици су редовно похађали секцију. Имали су прилику да се упознају са појмовима
артикулације, интонације, дикције, логичког акцента, и да стечено знање примене на конкретним
примерима песама омиљених песника. Поред предвиђених активности, ученици су
учествововали у различитим културним манифестацијама, као и на различитим литерарним
конкурсима.
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ТАБЕЛА 1: Број ученика по разредима
РАЗРЕД
ПЕТИ
ШЕСТИ
Укупно:

БРОЈ УЧЕНИКА
7
7
14

ТАБЕЛА 2: РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ
Редни
број
1.

Активност/манифестација Опис
активности
Вече завичајних песника
Активност је
посвећено Михаилу
реалзована у
Ћуповићу
сарадњи са
Библиотеком
«Љубиша Р.
Ђенић» поводом
годишњице
смрти Михаила
Ћуповића
Дружење деце песника
Дружење је
(«Добричино праскозорје») реализовано у
сарадњи са
Библиотеком
«Љубиша Р.
Ђенић» у
Чајетини и
представницима
установа
културе из
Кнића, у знак
сећања на
песника
Добрице Ерића

Учесници,
реализатори
Чланови
Рецитаторске
секције,
наставница
српског језика
Јагода
Јеремић,
библиотекари,
песници
Чланови
Рецитаторске
секције,
наставница
српског језика
Јагода
Јеремић;
библиотекари,
песници

3.

Манифестација «Песничке
ватре златиборске»

Чланови
4.10.2021.
секције,
Културни центар
наставница
на Златибору
Јагода Јеремић

4.

Представљање књиге
«Мењај свет» Ленке
Смиљанић

2.

Читање и
слушање
поезије,
разговор са
песницима,
књижевни
сусрет са
Матијом
Бећковићем
Књижевно вече
са гостима
песницима
Мирјаном
Ранковић
Луковић и
Тодом
Николетићем

Чланови
Рецитаторске
секције,

Место и време
13.9.2021.
Библиотека
«Љубиша Р.
Ђенић» Чајетина

29.9.2021.
Библиотека
«Љубиша Р.
Ђенић» у
Чајетини

7.10.2021.
Библиотека
«Љубиша Р.
Ђенић»
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5.

Литерарно-ликовне
радионице- Изокренута
прича/Измени причу

6.

Обележавање глобалне
недеље образовања (родна
равноправност)

7.

Литерарно-ликовни
конкурс поводом
Међународног дана
климатских промена,
представљање радова на
седници Еко-одбора
Рецитал «Служба Светог
Саве» Матије Бећковића

8.

9.

Јавни час «Иво Андрић»

10. Изложба слика «Чудесни
Андрић»

11. Новогодишња приредбе са
корисницима ДБ "Зрачак"

Радионице су
реализоване у
оквиру Пројекта
«Образовање за
права детета», са
циљем
превенције
насиља и
дискриминације.
Радионица о
родној
равноправности
Учешће на
конкурсу,
представљање
радова на
седници Екоодбора
Реализацица
рецитала у
сарадњи са
Храмом
Преображења
Господњег на
Златибору
Јавни час
поводом
обележавања 60
година од
добијања
Нобелове
награде за
књижевност
Изложба
поводом
обележавања 60
година од
добијања
Нобелове
награде за
књижевност
Приредба
поводом Нове
године

Чланови
Рецитаторске
секције,
Наставница
Јагода
Јеремић,
координатор
Вршњачког
тима
Чланови
Рецитаторске
секције,
корисници ДБ
«Зрачак»
Чланови
рецитаторске
секције,
представници
Еко-одбора

27. и 28.10.2021.
Школа

Чланови
Рецитаторске
секције,
свештенство
Храма

26.11.2021.
Храм, Златибор

Чланови
Рецитаторске
секције,
наставница
српског језика
и
књижевности
Јагода Јеремић
Чланови
Рецитаторске
секције,
наставница
српског језика
и
књижевности
Јагода
Јеремић,
библиотекари
Чланови
Рецитаторске
секције,
наставница
Јагода
Јеремић,
корисници ДБ
«Зрачак»,
чланови Хора

10.12.2021.
Школа

17.11.2021.
ДБ «Зрачак»

19.11.2021.
Школа, Екоодбор

10.12.2021.
Библиотека
«Љубиша Р.
Ђенић» у
Чајетини

24.12.2021.
ДБ «Зрачак»
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12. Осмомартовска приредба са
корисницима ДБ "Зрачак"

Приредба
поводом Осмог
марта

13. Општинска смотра
рецитатора-рецитал

Рецитал

14. Јавни час-Светски дан
здравља

Јавни час у
сарадњи са
Саветом за
одрживи развиј
и едукацију
општине
Чајетина

15. 44. Лимске вечери дечије
поезије-вече финалиста

Песничко вече
финалиста
*Ученица је
освојила прву
награду.

16. Приредба поводом Дана
школе

Приредбарецитал,
драматизација

17. Јавни час "Уметност
наслућивања"

Представљање
стваралаштва
ученика

Чланови
Рецитаторске
секције,
наставница
Јагода
Јеремић,
корисници ДБ
«Зрачак»,
чланови Хора
Чланови
Рецитаторске
секције,
представници
Дома културе
Чланови
Рецитаторске
секције,
наставница
Јагода
Јеремић,
представници
Савета, Дома
здравља,
Еколошке и
Информатичке
секције
Чланица
Рецитаторске
секције,
наставница
српског језика
и
књижевности
Јагода Јеремић
Чланови
Рецитаторске
и Драмскокитерарне
секције,
наставнице
Јелена
Маринковић и
Јагода
Јеремић,
чланови Хора
и наставник
Марко
Кутлешић
Чланови
Рецитаторске
секције,
Литерарноновинарске,
Драмске,
Драмско-

8.3.2022.
ДБ «Зрачак»

24.3.2022.
Дом културе у
Чајетини

7.4.2022.
Библиотека
«Љубиша Р.
Ђенић»

11.4.2022.
Дом културе
«Пиво
Караматијевић» у
Прибоју

12. и
13.5.2022.године
Библиотека
«Љубиша Р.
Ђенић»,
Дом културе у
Чајетини

23.6.2022.
Културни центар
на Златибору
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18. Еко-вашар

литерарне,
Ликовне
секције
Презентација
Чланови
24.6.2022.
еколошких
Рецитаторске
Градски парк у
актвности школе секције,
Чајетини
Еколошке
секције,
Информатичке
секције, Екоодбора

Рецитаторска секција је током школске 2021/2022 године имала добру сарадњу са
другим секцијама у школи, а посебно са Драмском секцијом, Информатичком секцијом и
Еколошком секцијом. Такође, изузетно добра сарадња постигнута је са установама
културе у Чајетини- Библиотеком „Љубиша Р. Ђенић“ и Домом културе. Сарадња је
традиционално одржана са ДБ „Зрачак“ и са Еко-одбором школе.
Све активноси су редовно представљане на сајту школе, Фејсбук страници, ученичком
порталу „Димитрије“, као и од стране локалних медија-портала „Златибор прес“ и
интернет портала „Златибор ТВ“.
На крају школске године сумирани су резултати и ученици су имали прилику да изразе
свој став о часовима, као и да предложе шта би се могло реализовати наредне школске
године. Утисци су веома позитивни и жеља за оваквим активностима изнедрила је многе
идеје за следећу наставну годину. Ученици су се изјаснили да им прија што се на секцији
негују спонтаност и аутентичност.
Закључак је да јавни наступи помажу ученицима да преброде трему и да изграде своје
самопоуздање, а сам рад у секцији да формирају критичко и креативно мишљење.
3.НОВИНАРСКО ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА
Руководилац секције : Марија Вуловић професори српског језика и књижевности
Сарадник : Самир Аслани , новинар
Рад секције подразумева и рад на терену, анкете, интервјуе, припрему и реализацију
књижевних вечери поводом обележавања 8. марта, Дана књиге (23.4), Дана писмености
(24.5), као и учешће у реализацији тематске недеље посвећене знаменитим женама нашег
краја, учешће на литерарним конкурсима („Светски дан вода“, ,,Међународни дан
здравља“, „Лимске вечери поезије“, „Деца међу нарцисима“…), осмишљавање и
реализацију интегративних јавних часова, посету значајним културним догађајима и
манифестацијама унутар локалне заједнице (,,Песничке ватре златиборске“) и низ других
активности.
У раду секције учествовало је 15 ученика петог и шестог разреда. Секција
обухвата теоријски и практични део. Ученици су научили шта је новинарство, овладали
техником писања вести, интервјуа, репортаже и извештаја. Захваљујући техничкој
подршци Самира Асланија ученици су научили да користе камеру и самостално снимили
двадесетак видео прилога, укључујући видео-честитке и кратке филмове.
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Учествовали смо у манифестацији ,,Добричино праскозорје“ (септембар 2021),
када је, у библиотеци ,,Љубиша Р. Ђенић“ у Чајетини, уприличено дружење са
завичајном песникињом Мирјаном Ранковић Луковић и децом - песницима из Кнића, као
и у традиционалној манифестацији ,,Песничке ватре златиборске“ организованој у
Културном центру на Златибору – сусрет са песником Матијом Бећковићем и глумицом
Иваном Жигон.
Чланови секције активно су се укључили у пројекат Друштва историчара Србије
,,Погледај, послушај, прочитај“.
Наставили смо прошлогодишњу сарадњу са ,,Спортским журналом“ шаљући
прилоге за подлистак ,,Пламенко“.
Снимљен је новогодишњи ,,Ђачки дневник“ и видео-честитка (zlatibor.tv, фејсбук
страница школе).
У склопу обележавања Дана жена реализовано је, сада већ традиционално,
литерарно вече посвећено мајкама на коме су представљени литерарни радови наших
ученика. Присуствовали су родитељи, наставници и представници медија (zlatibor.tv,
фејсбук страница школе).
Обележен је Дан књиге (23. април) кроз интегративни час са историјском
секцијом - ,,Сећање на жртве Холокауста“, уз присуство родитеља и наставника
(zlatibor.tv, фејсбук страница школе).
Међународни Дан словенске писмености 24. мај обележен је кроз афирмацију
ученичког стваралаштва. У реализацији часа ,,Чувајмо ћирилицу“ учествовао је
свештеник Давид Селаковић, родитељ ученика.
Чланови новинарско-литерарне секције осмислили су и реализовали јавни час
,,Уметност наслућивања“ у Културном центру на Златибору 23. јуна 2022.
Интегративном часу су присуствовали родитељи, новинари и наставници (zlatibor.tv,
фејсбук страница школе).
,,Како се постаје песник“ – традиционалним дружењем са завичајном песникињом
Мирјаном Ранковић Луковић која је посетила школу на Златибору завршили смо ову
школску годину.
Сарађивали смо са еколошком, ликовном и историјском секцијом.
Учествовали смо на бројним литерарним конкурсима, а ученик Давид Јовашевић
два пута је награђиван (друга награда на конкурсу ,,Дан климатских промена“ и прва
награда на конкурсу поводом обележавања Дана здравља). Ученици су учествовали и на
ускршњем конкурсу ,,Христос – пут истине и живот“ на коме је ученица Вања Туцовић
освојила другу, а ученик Петар Лекић 3. награду.
У раду секције активно су учествовали родитељи ученика, а сарадња са локалном
заједницом (Библиотека ,,Љубиша Р. Ђенић“, Културни центар Златибор) била је,
традиционално, веома добра.
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4.ДРАМСКО ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА
Руководилац
књижевности

секције : Јелена Маринковић,

професори српског

језика и

Радило се по плану и програму усвојеном на почетку школске године уз измене, у
складу са актуелним догађањима у школи и интересовањима ученика. У раду су
учествовали ученици седмог и осмог разреда.
Активности:
- У оквиру Пројекта „Образовање за права детета“ одржана је литерарно-ликовна
радионица „Насиље у књижевним делима“ (измени причу); радови ученика су изложени
у ходнику школе;
- Учествовали смо у Пројекту Друштва историчара „Погледај, послушај, прочитај“ –
ученици су представљали књиге Историјског архива Ужице; радови ће бити приказани у
Градском културном центру у Ужицу наредне школске године;
- Посета Биоскопу "Арт" у Ужицу; гледање филма "Лето када сам научила да летим"
(филм је снимљен по истоименом роману Јасминке Петровић);
- Припрема и извођење приредбе поводом обележавања Дана школе.
Закључујемо да је рад у секцији подстицао и усмеравао креативност ученика, развијао
самопоуздање, откривао њихове таленте и склоности према глуми, писању, изражајном
казивању и сценском наступу. Наставница је похвалила и наградила ученике за
ангажованост, креативност, истрајност и дисциплину током рада.
5. ГЕОГРАФСКА СЕКЦИЈА
Руководилац секције Јелена Турудић ,наставница географије

Географска секција започела је са радом у ИО Златибор у току школске 2021/22.
године. Предвиђено је отварање бесплатног сајта (wordpress.com) којим би управљала и
уређивала наставница док би сарадници на сајту (блогу) били сви заинтересовани
ученици 7. и 8. разреда. Сарадници на блогу имали су задатак да истражују интересантне
приче, фотографије, клипове, да употпуне својим доживљајума уколико су посетили неко
интересантно место или државу. Приче су прослеђивали у гугл учионицу наставници на
преглед. Уколико нека прича није задовољавајућег квалитета није употребљена на блогу.
Са поносом представљам овогодишњу замисао Географске секције/блога као једну
иновативну идеју која је спроведена у дело. На блогу су могли да се прочитају следећи
текстови: Руске приче, Моје путовање у Беч, Универзум, Пут са мојим оцем. Руске приче
– прича друга, Велики Крф и Литијум, поједине поткрепљене адекватним сликама које
су употпуниле утисак. Могло је да буде још више прича и занимљивости да су ученици
унели дозу личног доживљаја. Те приче су остале у гугл учионици као неупотребљене.
Блог је посетило за девет месеци, колико до сада траје блог, 1229 људи, што ученика, што
родитеља и правих љубитеља географије широм света. Наше приче читане су у Србији,
Босни и Херцеговини, Хрватској, Немачкој, Ирској, Сједињеним Америчким Државама и
у Русији.
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Рад секције је употпуњен реализацијом излетa “Предео изузетних одлика
Клисура Ђетиње”, реализован 21.5.2022. године, у ком су учествовали ученици 5,.6.,7. и
8. разреда и Еколошка секција са наставницом Снежаном Тучић, Историјска секција са
настваницом Аном Васиљевић и педагошкиња школе Јелена Жугић, иако није био у
плану рада секције.
Закључак је да је план рада секције извршен у потпуности иако је дошло до малог
одступања од првобитног плана. Ученици су приказали значајну заинтересованост за
секцију, за другачији начин рада на предмету и за коришћење нових дигиталних
садржаја.
6.СЕКЦИЈА ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА
Руководилац секције Ивана Милојевић, наставница француског језика
Извештај о раду секције
Активности / Начин
теме
реализације

Носиоци
активности

Место

Време
Реализација
реализације

Представљање
Ученици, чланови
плана,
Школа
секције, наставник
сугестије

септембар

Истраживачки
рад ученика

Ученици, чланови
Школа
секције, наставник

октобар

Елементи
позоришта,
позоришне
технике

Игре улога,
забавне
игрице,
пројекција
филма „ Мали
Принц“

Ученици чланови
секције,
Наставник,
родитељ

Школа

новембар

Увежбавање
одломака из
дела „Мали
Принц“

Избор
текстова,
изговор,
интонација

Ученици чланови
секције,
наставник

Школа

децембар

Рад на тексту,
Избор улога и
Ученици чланови
иѕговор,
драмских
секције,
интонација,
одломака
наставник
сцена

Школа

фебруар

План рада
секције

Упознавање са
животом и
делом Антоана
де СентЕгзиперија са
акцентом на
дело „Мали
Принц“

реализовано

реализовано

реализовано

реализовано

реализовано
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Избор
активности у
току месеца
франкофоније,
израда паноа,
Обележавање
посета нижим
месеца
разредима,
франкофоније
занимљивости
о „ Малом
Принцу“ и
његовом
аутору
Ишчитавање
дела и избор
порука,
Избор
изговор на
најзначајнијих
српском и
порука из дела
„ Мали Принц“ француском,
припрема за
излазак на
сцену

директор,
наставник у
сарадњи са
родитељима“

Школа
Чајетина,
ИО
Златибор

Ученици чланови Школа
секције,наставник,

Предствљање
на сцени
изабраних
делова текста и
порука ( у
оквиру
обележавања
Дана школе)

Драматиѕација
изабраних
делова текста
и порука на
српском и
француском

Ученици чланови
секције,наставник,
директор,
координатор Тима
за културнр
делатности,
родитељи

Евалуација
рада секције

Анализа,
сугестије

Ученици чланови
секције,наставник

Припрема за
учешће у Еко
вашару

договор око
прављења
сувенира за
Еко вашар

Ученици чланови
секције,наставник
у сарадњи са
родитељима

реализовано
март

реализовано
април

Школа или
нека друга
установа,
мај
Дом
културе,
библиотека
Школа

школа

јун

јун

реализовано

реализовано

нереализовано;
уместо ових
активности
припреман је и
реализован
наступ у
Културном
центру на
Златибору

Закључак:
Циљ секције француског језика“ Мали Принц“ је приближавање значаја овог дела
ученицима, обрада одређених делова на француском, истраживачки рад ученика о
животу аутора и његовом најпознатијем делу. На тај начин ученици ће проширивати
своју интеркултурну компетенцију, такође и лингвистичку кроз вежбање изговора.
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Циљ рада секције је постигнут, одломци из дела су два пута приказани пред публиком, у
школи на Златибору и у Културном центру на Златибору у оквиру литерарно-драмске
вечери. Вест о овом догађају је објављена на фејсбук страници школе, као и на локалним
медијима.
7 .ПЛАНИНАРСКА СЕКЦИЈА
Руководилац
књижевности

секције : Ксенија Бојовић,

наставница

српског

језика и

Чланови секције придружили су се Дану пешачења Планинарском клубу
,,Торник“ и тако подржали акцију Планинарског савеза Србије. Акција је изведена 11.9.
2021. године (Златибор – Чајетина – Градина – Златибор).
Следећа активност тицала се упознавања чланова Планинарске секције са
основама планинарења и планинарске оријентације. Предавање су одржали начелник
Планинарског клуба ,,Торник“, Марко Луковић и председник клуба, Марко Џамбасовић.
Последица ове обуке била је велика заинтересованост чланова секције за
планинарску оријентацију и учлањење у Клуб, па је у мају на Караули на Златибору
најпре одржана обука, а затим и такмичење у овој атрактивној дисциплини. Ученици су
научили да се сналазе уз помоћ карте и компаса у природи. Најбољи међу њима добили
су прилику да се опробају на такмичењу које је одржано на Авали и одатле донели прве
медаље – пионирке Николина Мићић, Софија Бућић и Милена Бујишић биле су
шампионке у својој категорији, али нису биле једине које су се вратиле са медаљама.
Невена Браловић, Драгана Костић и Јована Мићић биле су треће, а Алекса Митровић,
Радивоје Станојчић и Андрија Тошић били су четврти.
Задовољни оваквим успехом и полетни, ученици су имали тренинг средином јуна
у Чајетини. Старт је био из Спортског центра ,,Рајевац“. На овај начин ученици су се
припремали за најважнију трку у сезони.
Пред сам крај школске године учествовали смо и на Државном првенству у Овчар
бањи и поново се вратили окићени медаљама – осмакиње Невена Браловић, Драгана
Костић и Јована Мићић биле су треће, док су ученице из седмог разреда Марија и Ивана
Мандић Анђела Јечменица биле вицешампионке. Ученици Павле Арсић, Никола Стикић
и Сергеј нешић били су други. Сви ученици такмичили су се у категорији пионира.
На последњем часу сумирали смо утиске са акција и такмичења, срећни и
задовољни због постигнутог успеха. Иако је школска година готова, планинаре очекује
трка на домаћем терену у августу.
10.СЕКЦИЈА „РУССКИЙ КРУЖОК“
Руководилац секције
књижевности

Ана Нонин Јанковић,

наставница

руског

језика и

У школској 2021 / 22.години одржана су 34 часа секције. Чланови секције су биле
ученице 7 / 3 и 7 / 4. На почетку године смо се договориле да поделима рад на 2 дела :
- развијање језичких вештина, најпре граматичких знања и умећа превођења са руског на
српски језик
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- снимање филма
За први део су исказале интересовање Мина Радибратовић и Елена Шкодрић. Током
рада смо се бавили вежбањем сналажења у непознатом тексту, или у виду теста или
усмено, као и израдом различитих граматичких тестова са детаљном анализом и
дискусијом о уоченим језичким појавама.
Други део рада је обављен у неколико фаза. Први смо се договарале о томе шта уопште
желимо да радимо и ученице су се изјасниле да би волеле да направе некакву представу
или да сниме филм. Након мог изношења неколицине предлога одлучиле смо да
обележимо 350 година од рођења Петра Великог, снимајући неку врсту емисије праћене
драмским сценама. Сценарио је урађен уз инсистирање на што већем уделу ученица у
његовој изради, ја сам само вршила ситне корекције и бележила их. Улоге су подељене,
након чега се приступило снимању. Нажалост, тада су ученице показале извесну дозу
неодговорности, нису доносиле костиме у школу на дан снимања, нису припремиле
текст и слично. Због тога је снимљена само 1 сцена, али су све ученице исказале жељу да
следеће године наставимо где смо стали .
11 .ХОР И ОРКЕСТАР
Руководилац секције – Марко Кутлешић

У протеклој школској години због епидемије није било интензивних проба и певања,
ученици су тек од децембра по одобрењу и попуштању мера се укључивали у рад .Од
другог полугодишта је интензивнији рад у смислу активнијег певања али и наступи су
били проређени Хор и оркестар је обухватио ученике следећих разреда и одељења ;
VI1 - 5 девијчица и 13 дечака СНА
VI2- 1 девојчица и 4 дечака СНА
VII1- 5 девојчица и 2 дечака СНА
VII2- 11 девојчица и 3 дечака СНА
VII3- 1 девојчица
СЕКЦИЈА
VIII- 9 девојчица и 9 дечака СЕКЦИЈА
Укупно 63 члана, 32 девојчице и 31 дечака у хору и орк
.Они који свирају инструменте: 3 клавира ,3 виолине, 1 хармоника и 2 бубња :
Клавир : 3 ученика у VI разреду ,
Виолина: 1 ученица у V разреду и 2 ученицe у VI разреду
Хармоника: 1 ученик u VII
Бубањ : 2 ученикa VI . укупно 8 инструменталиста
Пробе су биле у школи али акценат је на другом полугодишту . Ученици
инструменталисти који иду и у МШ били су пребукирани испитима ,такмичењеима и
осталим обавазама у обе школе. Певачи су се показали на приредби за Дан школе и Дани
ветерана МУПа
Мањи хорски састав је у складу са мерама о безбедности наступио за наше другаре из
Зрачка у истој школи у Чајетини
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Зкључак је и ове године да је била веома тешка и девастирајућа за Музичку културу и
секције али је опет било јавних наступа за разлику од прошле.Надамо се да ћемо наредне
године привући још деце музици и да можемо радити слободно без икакавих
рестрикција,Похвале за труд и рад свих младих музичара
12. САОБРАЋАЈНА СЕКЦИЈА
Руководилац секције :
Ирена Кнежевић, наставник Техничког и информатичког образовања

Саобраћајна секција се организује за ученике V и ученике VI и VIII разреда,
пошто су у питању различити нивои такмичења. Недељни фонд часова за Саобраћајну
секцију је 1+1, што на годишњем нивоу представља 36+36 часова (V један час и VI један
час ).
Секција у V разреду је почела са радом 17. септембра, а у VI - 15. септембра 2021.
године. До 24. јуна 2022. године, одржана су по 33 часа у V и VI разреду. Мањак се
појавио због одласка предметног наставника на боловање.
У оквиру секција, ученици су проширили своја знања која стичу на редовним
часовима овог предмета. Ученици петог, као и шестог разреда (пошто ученици VIII
разреда нису показали интересовање за похађање ових часова) су кроз занимљивости са
Интернета, сазнали више о саобраћају, његовом настанку, узроцима и последицама
његовог развоја, правилима и прописима... Основни циљ секције је да сазнају
занимљивости које су везане за наставне садржаје који се у оквиру предмета изучавају.
Ове школске године, интересовање за такмичење није показао ни један ученик.

13. ИСТОРИЈСКА СЕКЦИЈА
Руководилац секције Ана Васиљевић , наставнца историје

У раду историјске секције учествовавали су ученици од петог до осмог разреда из
Издвојеног одељења школе на Златибору и из матичне школе у Чајетини. Часови и
ученици који су учествовали у раду секције су вођени у електронском дневнику у
мешовитој групи, под називом историјска секција. Зависи од активности које су
спровођене, али стални број деце учесника секције је био око 30.
На почетку школске године, чланови секције са наставником су се договорили о раду
секције и активностима, које ће бити обухваћене ове године.
Чланови секције су се прикључили Дану пешачења, коју су заједно спровеле
планинарска, еколошка и спортска секција.
Потом смо се бавили насловним странама новина из историјске епохе, коју проучавамо.
Учествовали смо у пројекту „ Друштва историчара града Ужица „ Погледај, послушај и
прочитај“. У оквиру пројекта сарађивали смо са информатичком и литерарно- драмском
секцијом. Снимили смо кратке филмиће о књигама, које су у издаваштву Историјског
архива града Ужица. Прва књига, коју смо обрадили била је „ Сломљена крила
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Златибора“. Имали смо ту част да нашу школу посети и писац књиге Дејан Ђерић. Затим
смо снимили филмић о књизи и „ Животопис" Максима Евгеновића и „ Самоуки
рукопис“ Миладина Радовића.
Посетили смо и Витешку манифестацију на Старом граду у Ужицу, где смо сазнали
много тога о витешким врлинама.
Обележили смо неке значајне историјске датуме, као што је 80- годишњица од јапанског
напада на Перл Харбур. Такође обележили смо Дан сећања на жртве геноцида и
холокауста 22. април, заједно са новинарском секцијом.
Учествовали смо у Међународном квизу о знаменитим Србима.
Посетили смо манифестацију „ Ноћ музеја“ и заједно са географском и еколошком
секцијом смо направили излет кроз изузетне пределе клисуре реке Ђетиње до неолитског
насеља.
Чланови историјске секције су били изузетно активни током ове школске године, надамо
се да ћемо истим темпом закорачити и у наредну школску годину.
14. РОБОТИЧКА СЕКЦИЈА
Руководилац секције Биљана Чоловић , наставник технике и технологије

Роботичка секција је наставила са радом и у школској 2021/22.години. Одржани су сви
планирани часови. Роботичка секција ОШ “Димитрије Туцовић” постоји већ пет година.
Прве роботе школа је добила кроз пројекта “Битка за знање” Фонда Б92, а ове школске
године школа је добила и дрон. У раду роботичке секције учествовало је 20 ученика
старијих разреда.
Секција постоји већ дужи низ година али је увек проблем време и простор. Онда
смо одлучили у сарадњи са Иновационим бизнис центром да одржавамо часове суботом.
Деца су показала велико интересовање за часове роботике и радо су долазила на блок
часове који су одржавани и просторијама Иновационог центра и на отвореном.
На часовима секције ученици су учили како да програмирају мБот роботе кроз
програм мБлок. Кроз лекције ученици су савладали основне команде везане за кретање,
приказивање визуелних сигнала и комуникацију између робота. Поред рада са мБот
роботима ове године роботичка секција је један део часова посветила раду са дроновима
и ученици су савладали основне команде управљања дроном. Остварена је изузетна
сарадња Удружењем Дигитални документациони центар у реализацији наставе
роботичке секције, као и са Аслани Самиром, који је пружио несебичну подршку у
реализацији планираних задатака.
15. ИНФОРМАТИЧКА СЕКЦИЈА
Руководилац секције Наташа Јевтовић , наставник информатике и рачунарства

Информатичка секција - у школској 2021/22. години реализовано је 58 часова
секције, што је доста више од планираног броја (36), због великог интересовања ученика
за рад и реализовања нових идеја. У оквиру секције реализоване су планиране теме
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програмирање, мултимедија и веб дизајн, интернет, рачунарска графика. Секцијом су
обухваћени ученици виших разреда школе, који су показали велико интересовање за рад.
 Ове године је први пут реализован пројекат ,,Вршњачка едукација – Паметно и
безбедно”, у оквиру ког су ученици седмог разреда били едукатори ученицима
3,4,5. и 6. разреда. Припремљене су презентације на дату тему, који стоје у холу
школа, флајери саа слоганима, анкете на које су ученици одговарали, а и употреба
микробита за гласање. Потом су резултати анкете анализирани, уз помоћ
процената и дијаграма.
 Први пут ове године је програмирано на дрону, што се показало веома успешним.
 Ученици су у оквиру Ученичког портала ,,Димитрије“ допринели и разним новим
идејама.
 Остварена је сарадња и са другим секцијама: рецитаторском, еколошком...
 Реализовани су часови програмирања у програму Пајтон, на Микробит уређајима
и на дрону;
 Ученици су учествовали на такмичењима ,,Дабар“ и из рачунарства;
 Ажурирали рад сајта Ученички портал ,, Димитрије“https://dimitrijeinfo.wordpress.com/
 Ученици Инфо-репортери су правили репортаже на занимљиве теме, вршили
обраду видео снимака и фотографија;
 Репортажа ,,Са Ленком Смиљанић“ – Информатичка секција;
 Репортажа ,,Иво Андрић, српски нобеловац“ – Информатичка секција и
Рецитаторска секција;
 Репортажа ,,Радионице – С децом око света“ – Информатичка секција;
 Пројекат „Погледај, послушај и прочитај“- реализација 3 видео-филма- пројекат
Друштва историчара Ужица, oдобрен на конкурсу Града Ужица. Пројекат у
школи води наставница Ана Васиљевић, уз помоћ наставница Јелене Маринковић
и Наташе Јевтовић. У пројекат су укључени ученици Историјске, Драмсколитерарне и Информатичке секције;
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 Учешће у реализацији видеа ,,Културно историјско наслеђе Немањића“ – школска
слава Свети Сава;
 Репортажа ,,Путовање дроном“ – реализација употребом дрона;
 Репортажа ,,Ђачка лабораторија – хемијски вулкан“ у сарадњи са наставницом
хемије Александром Митић;
 Репортажа ,,Лет око школе“- реализација употребом дрона;
 Репортажа ,,А, чиме се ти бавиш?“, са наставницом верске наставе.
 Реализација пројекта ,,Вршњачка едукација-Паметно и безбедно“ – ученици
седмог разреда едукују ученике 3, 4, 5. и 6. разреда- реализовано је 14. часова
 Еко – вашар – реализација репортаже, прављење позивнице, мултимедија

 На Ученичком порталу су објављене све ове и разне друге активности ученика,
наставника, у циљу промоције њиховог рада и рада школе, као и професионална
оријентација за ученике осмог разреда и упис у средње школе, у сарадњи са
Коодинатором тима Александром Митић и педагогом Јеленом Жугић.
 У току ове школске године објављено је доста вести на Ученичком порталу и
јутјуб каналу.
Такмичења:
 Међународно такмичење из рачунарске и информатичке писмености
„Дабар“
Реализовано је Школско такмичење у нашој школи за ученике од 5. до 8. разреда
од 15.11. до 19.11.2021.године. Ученици 5. и 6. разреда сврстани су у категорију
,,Дабарчић“, а 7. и 8. разреда у категорију ,,Млади дабар“. Учествовало је око 50 ученика,
ученици су показали велику заинтересованост за овај вид такмичења. Најбоље пласирани
ученици награђени су похвалницама за учешће.
 Такмичење из рачунарства
На Квалификацијама за Окружно такмичење из рачунарства, учествовали су:
Лука Борић-8. разред
Оливера Будимлић-8. разред
Вук Средојевић-6.разред
*Лука Борић је освојио треће место на Општинском такмичењу.
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16. МАКЕТАРСКО – МОДЕЛАРСКА СЕКЦИЈА
Руководилац секције :
Ирена Кнежевић, наставник Техничког и информатичког образовања
Душица Чумић , наставник Техничког и информатичког образовања
Биљана Чоловић , наставник Техничког и информатичког образовања

Макетарско-моделарска секција се организује за ученике VII разреда, пошто једино
они показују интересовање за израду макета/модела. Недељни фонд часова за секцију је
1 час, што на годишњем нивоу представља 36 часова.
Секција је почела са радом 16. септембра 2021. године. До 24. јуна, одржана су 33
часа. Мањак се појавио због одласка предметног наставника на боловање.
У оквиру Макетарско-моделарске секције, ученици развијају своју прецизност
при раду, креативност, маштовитост, моторику, користе мере заштите при раду...
Пошто ученици који долазе на секцију нису били заинтересовани за такмичење,
пошто би морали додатно да уче и припремају теоријски део везан за предмет,
такмичење се није организовало.
Макетарско-моделарска секција је организована и реализована за ученике VII
разреда на Златибору. Недељни фонд часова за секцију је 1 час, што на годишњем нивоу
представља 36 часова.
Последњи час секције је био посвећен ЕКО вашару и продаји и промоцији
ученичких радова.
У оквиру Макетарско-моделарске секције,
ученици развијају,исказују и
практично примењују своју прецизност при раду, креативност, маштовитост, моторику
и користе мере заштите при раду. Ученици су имали прилику и да виртуелно посете
Музеј науке (Science Museum, London), као и уживо да посете Музеј макета на Златибору
чији је оснивач Самир Аслани. Такође, ученици су реализовали тематски дан заједно са
наставницама Технике и технологије Б.Чоловић и Д.Чумић. Часови Макетарскомоделарске секције су реализовни кроз видео презентацију о Боси Росић (део емисије
Квадратура круга), а потом су добили упутства како да плету наруквице од разнобојних
вуница, на основи од картона, које су касније биле изложене не Еко вашару
Такмичење у вези секције се није реализовало ,пошто ученици који долазе на
секцију нису били заинтересовани, као ни часови додатне наставе (нису планирани , па
самим тим нису ни одржавани).
Макетарско-моделарска секција је у току школске године била ангажована на уређењу
школског простора у оквиру пројекта „Буди писмен“. Овај пројекат је реализован као
интердисциплинарни. Ученици петог разреда су прикупљали, заједно са предметним
наставником српског језика и књижевности Маријом Вуловић, језичке недоумице и
најчешће правописне грешке. Након селекције одређен број примера је исписан
техничким писмом као припрема за штампу. Тим за донације обезбедио је средства тако
да ће одабрани примери бити одштампани и залепљени на степенице у школама у
Чајетини и на Златибору. Реализација је приведена крају и цео пројекат ће бити завршен
у оквиру школске године 2021/22. Натписе ће постављати ученици седмог разреда,
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чланови макетарско – моделарске секције који су добар део часова искористили за
уређење школског простора.
Такође ученици су радили на исцртавању школског дворишта, прављењу и
постављању зидних полица за излагање радова који су настали на часовима технике и
технологије. Осим тога, бивши ученик наше школе Дарко Деспотовић, монтер суве
градње демонстрирао је ђацима рад са ригипс плочама, тако да су ученици узели учешће
у реконструкцији једног дела зида у кабинету за Технику и технологију (ригипс –
глетовање – кречење). План је да се настави са практичним примерима где ће ђаци уз
упитства и помоћ професионалаца учити о материјалима и израчунавањима и начину
уградње. Уједно на овај начин ће се вршити и професионална оријентација.

17. СЕКЦИЈА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА
Руководилац секције :
Ана Рацковић, наставник енглеског језика

Секција је и ове године радила пд насловом The English Corner. Одржано је свих
планираних 36 часова, учествовали су ученици шестих и седмих разреда, уз повремено
укључивање и осмака.
Угостили смо Џона Капела у октобру , на представљању књиге о спашавањуприпадника
савезничке војске у Другом светском рату, у октобру месецу, што је била изванредна
прилика да ђаци вежбају свој говорни енглески. Састајали смо се и причали о актуелним
тетама , углавном, с обзиром да су полазници секције итетако упућени да прате медије
који емитују садржај на енглеском језику. Обрадили смо и делове америчке и британске
књижевности, одломке интересантнијих књижевних дела интерпретирали уживо, кроз
сценске вежбе.
Теме које смо обрађивали су биле и флексибилне, прилагођаван је садржај и актуелним
дешавањима, али и интересовањима ђака, уз међусобно поштовање и подржавање
различитих ставова и преференци , било да је у питању мода, спорт , музика..
Непресушан извор инспирације за све је представљала Краљевска породица, коју смо
пратили кроз релевантне новинске чланке.
Бавили смо се и радионицама кративног писања на различите теме, и из тога је
произашао одзив на учешће у конкурсу издавачке куће Pearson на тему савлађивања
наставног градива у времену онлајн наставе. Саво Вујовић је послао есеј који је
награђен, и свечано му је уручена награда у просторијама Задужбине Илије М.Колараца
у Београду, 4.априла 2022.
Није реализована завршна приредба-јавни час о коме се доста разговарало, јер је
школска година потрајала нешто дуже, деца су била уморна, оптерећена завршним
тестовима, испитивањима и изгубили су интересовање које су имали на почетку, што им
није замерено ни у ком случају, с обзиром да су својим радом и залагањем, допринели
промоцији енглеског језика у нашој школи и давали свој максимум онда када су били у
могућности.
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Договорено је да се с радом настави и следеће године, и то ће ученицима свакако бити
омогућено.

18. СЕКЦИЈА СНОУ БОРД
Руководилац секције :
Марко Кутлешић, наставник музичке културе

Сноуборд секција броји 8 девијчица из Чајетине и 8 девојчица са Златибора
7 дечака из Чајетине и 2 дечака са Златибора /укупно 25
сноубордера
Деца су узраста од 4 разреда до 8 разреда. Тренинзи су одржавани на стази код школе
на Златибору, Обудојевици и Торнику .Почетници иду на благу стазу а такмичари и
напредни иду на Торник скицентар.
Тренинзи су били активни и напорни у време оба распуста , радним данима као и
викендима, што је резултирало да наша секција освоји 1,место на државном првенству
које је одржано на С.Планини Фебруару ове године. Наши ученици су наступали на
КУПу Златибор88 и ВиаСтарс Београд на Копаонику . Узето је преко 30 медаља али
треба издвојити успех са првенства Србије где следећи ученици освајају :
1, место Мићо Удовичић
2.место Марта Мирковић
2. Петар Борић ук
3.место Мина Станковић
3.Илија Пантовић ук
3.место Миа Радибратовић ,
многе медаље су узете и на куповима на којим смо учествовали. По завршетку сезоне
ученици активно пешаче и планинаре .Последњи тренинг је био у селу Стубло где је 12
сноубордера превалило 8 километара великог успона и напорног терена дочекани су на
одмаралишту уз пригодан ручак.
План нам је да лето проведемо активно у тренинзима и да следећу школску годину
кренемо још активније и са бољим амбицијама .
Сарадња родитеља је била на завидном нивоу и из њихових похвала и мишљења
произилази да ће све свише деце прићи овој грани снежног спорта од следеће године
.Родитељи су пуни хвале за организацију и време које је посвећено њиховој деци
Ја,лично сам презадовољан и потрудићу се да омасовим секцију јер имамо све
могућности и потенцијале да будемо и даље први како код нас тако и ван граница наше
земље .Подвлачим по ко зна који пут да смо ми једина секција у Србији и на Балкану
што је за сваку похвалу менаџменту наше школе
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9.1.2. ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА
Ове школске године такмичења ученика нису одржана према плану ,уз малу корекцију
термина због поклапања појединих такмичења.
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

РАЗРЕД

ОПШТИНСКО
(ПРЕДМЕТ)

ПЛАСМАН НА
ОКРУЖНО
ОСТВАРИЛИ
(ПРЕДМЕТ)

РЕПУБЛИЧКО

ЛУКА БОРИЋ

8.

МАТЕМАТИКА
1.место

МАТЕМАТИКА
3.место

БИОЛОГИЈА
1.место

БИОЛОГИЈА
1.место

БИОЛОГИЈА
Пласман на
републичко
такмичење

ИНФОРМАТИКА И
РАЧУНАРСТВО
3.место
БИОЛОГИЈА
1.место

БИОЛОГИЈА
3.место

РУСКИ ЈЕЗИК
(посебна категорија)
1.место

РУСКИ ЈЕЗИК
(посебна категорија)
1.место

БИОЛОГИЈА
Пласман на
републичко
такмичење
РУСКИ ЈЕЗИК
(посебна
категорија)
2.место

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
2.место

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
2.место

ИСТОРИЈА
3.место
ХЕМИЈА
3.место
ГЕОГРАФИЈА
2.место
КЊИЖЕВНА
ОЛИМПИЈАДА
2.место

МАРИАМ ФОМИНА

АЛЕКСА МИТРОВИЋ

8.

8.

БИОЛОГИЈА
3.место
ИСТОРИЈА
3.место

МИЛИЦА БУЋИЋ

8.

ВУЈИЦА ДРАГОВИЋ

8.

ВУКАШИН СЕКУЛИЋ

8.

ТАТЈАНА БОЖОВИЋ

7.

ГЕОГРАФИЈА
2.место
ГЕОГРАФИЈА
1.место
ИСТОРИЈА
2.место
ГЕОГРАФИЈА
2.место
КЊИЖЕВНА

КЊИЖЕВНА

Пласман
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ОЛИМПИЈАДА
3.место

АНЂЕЛА КНЕЖЕВИЋ

7.

ИСТОРИЈА
3.место
МАТЕМАТИКА
3 .место
СРПСКИ ЈЕЗИК
2.место

ЕЛЕНА ШКОДРИЋ

7.

МИНА РАДИБРАТОВИЋ

7.

7.

АНИЦА РАДИБРАТОВИЋ

7.

7.

СРПСКИ ЈЕЗИК
1.место

Пласман СРПСКИ
ЈЕЗИК

ХЕМИЈА
2.место

СРПСКИ ЈЕЗИК

СРПСКИ ЈЕЗИК
2.место

КЊИЖЕВНА
ОЛИМПИЈАДА
2.место

ХЕМИЈА
1.место

ХЕМИЈА
2.место

МАТЕМАТИКА
2.место

КЊИЖЕВНА
ОЛИМПИЈАДА
2.место
ХЕМИЈА
3.место
СРПСКИ ЈЕЗИК
2.место

ХЕМИЈА
3.место
СРПСКИ ЈЕЗИК
3.место

НИКОЛИНА ТОДОРОВИЋ

КЊИЖЕВНА
ОЛИМПИЈАДА

ХЕМИЈА
3.место
МАТЕМАТИКА
3.место
КЊИЖЕВНА
ОЛИМПИЈАДА
3.место

2.место

МИЛЕНА БУЈИШИЋ

ОЛИМПИЈАДА
2.место

СРПСКИ ЈЕЗИК
3.место

Пласман СРПСКИ
ЈЕЗИК

Пласман
КЊИЖЕВНА
ОЛИМПИЈАДА

СРПСКИ ЈЕЗИК
2.место

Пласман СРПСКИ
ЈЕЗИК

СТЕФАН ЋИРОВИЋ

7.

БИОЛОГИЈА
1.место

БИОЛОГИЈА
3.место

БИОЛОГИЈА
Пласман на
републичко
такмичење

САВО ВУЈОВИЋ

7.

ГЕОГРАФИЈА
2.место

ГЕОГРАФИЈА
1.место

СРПСКИ ЈЕЗИК

СРПСКИ ЈЕЗИК
3.место

ГЕОГРАФИЈА
Пласман
на
републичко
такмичење

3.место
ЈАНКО ГУКИЋ

7.

ХЕМИЈА
3.место

ФИЛИП УРОШЕВИЋ

7.

ГЕОГРАФИЈА
3.место

АЛЕКСАНДАР ЛЕКИЋ

7.

ГЕОГРАФИЈА
2.место
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ВУК СРЕДОЈЕВИЋ

6.

СРПСКИ ЈЕЗИК
3.место

СРПСКИ ЈЕЗИК
3.место

ИСТОРИЈА
3.место
АНЂЕЛА РАЈЕВАЦ

6.

ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИЈА
2.место

ЈЕЛИЦА ОТАШЕВИЋ

6.

МИХАИЛО ШУЋУРОВИЋ

6.

ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИЈА
3.место
МАТЕМАТИКА
3.место

ФИЗИКА
1.место

ВАЊА ВУЛОВИЋ

6.

ИСТОРИЈА
2.место

ИСТОРИЈА
3.место

БИОЛОГИЈА
1.место

БИОЛОГИЈА
2.место

ОП.СМОТРА
РЕЦИТАТОРА
1.место
БИОЛОГИЈА
1.место

БИОЛОГИЈА
2.место

ИСТОРИЈА
1.место

ИСТОРИЈА
3.место

БИОЛОГИЈА
1.место

БИОЛОГИЈА
1.место

ЈАНА БУЋИЋ

6.

МИЛОШ МИТИЋ

6.

МАТЕМАТИКА
3.место
ВУКАШИН ВИЛОТИЈЕВИЋ

НОВАК ЂУРОВИЋ

6.

6.

СРПСКИ ЈЕЗИК
3.место
МАТЕМАТИКА
2.место
БИОЛОГИЈА
1.место

ПЛАСМАН
ФИЗИКА

ФИЗИКА
3.место
СРПСКИ ЈЕЗИК
2.место

БИОЛОГИЈА
2.место

СРПСКИ ЈЕЗИК
3.место

МИХАЈЛО РАЈЕВИЋ

6.

ИСТОРИЈА
2.место
МАТЕМАТИКА
3.место

ИСТОРИЈА
2.место
МАТЕМАТИКА
МИСЛИША
1.место

ИСТОРИЈА
3.место

ИСТОРИЈА
2.место

ПЛАСМАН НА
РЕПУБЛИЧКИ
НИВО
МИСЛИША

ФИЗИКА
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3.место
ПЕТАР ЛЕКИЋ

6.

БИОЛОГИЈА
1.место

ФИЗИКА
2.место

СРПСКИ ЈЕЗИК

СРПСКИ ЈЕЗИК
2.место

1.место
МАТЕМАТИКА
1.место
ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИЈА
1.место
БИОЛОГИЈА
1.место

КАТАРИНА СКОРКОВИЋ

6.

ЈАНКО РАДИШИЋ

6.

ЈАНА ЂУРОВИЋ

5.

ЛАНА СПАСОЈЕВИЋ

5.

СРПСКИ ЈЕЗИК

АНКА СИНЂЕЛИЋ

5.

3.место
СРПСКИ ЈЕЗИК
3.место

АЛЕКСА ВЕЉОВИЋ

5.

ЛЕНКА СМИЉАНИЋ

5.

ЈОВАНА КУЗЕЉЕВИЋ

5.

ФИЗИКА
3.МЕСТО

БИОЛОГИЈА
3.место

СРПСКИ ЈЕЗИК
2.место

МАТЕМАТИКА
3.место
ОП.СМОТРА
РЕЦИТАТОРА
1.место
ИСТОРИЈА
1.место

СМОТРА
РЕЦИТАТОРА
2.место
ИСТОРИЈА
1.место

БИОЛОГИЈА
3.место

БИОЛОГИЈА
1.место

МАТЕМАТИКА
3.место
НАТАЛИЈА ЛАКЕТИЋ

5.

БИОЛОГИЈА
2.место

БИОЛОГИЈА
2.место

СРПСКИ ЈЕЗИК
3.место
МИА РАДИБРАТОВИЋ

5.

МАРИЈА ПОПОВИЋ

5.

ПЕТАР БОРИЋ

5.

ЈАНКО ПАВЛОВИЋ

4.

ТАРА РАКИЋ

3.

СТЕФАН ЈАНКОВИЋ

3.

ИВОНА ЂУРОВИЋ

3.

ТЕОДОРА ПОЛИЋ

3.

ВЕЉОВИЋ ИСКРА

2.

МАТЕМАТИКА
3.место
МАТЕМАТИКА
3.место
МАТЕМАТИКА
1.место
МАТЕМАТИКА
1.место
МАТЕМАТИКА
3.место
МАТЕМАТИКА
2.место
МАТЕМАТИКА
1.место
МАТЕМАТИКА
1.место

СРПСКИ ЈЕЗИК
3.место

МАТЕМАТИКА
1.место

МАТЕМАТИКА
МИСЛИША
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2.место
ВУКАН ДАМЊАНОВИЋ

1.

МИНА РАДИШИЋ

1.

НИКОЛИНА ДИДАНОВИЋ

1.

МАТЕМАТИКА
МИСЛИША
3.место
МАТЕМАТИКА
МИСЛИША
3.место
ОП.СМОТРА
РЕЦИТАТОРА
1.место

Ове школске године 50 ученика је освојило 123 награде на свим нивоима
такмичења ( општински ниво – 76 награда, окружни ниво -45 награда, републички
ниво -13 пласмана , од тога 2 награде).

9.1.3.ОСТАЛА ТАКМИЧЕЊА:
МИСЛИША
- Ученици од првог до осмог разреда (пријављено 53 ученика) учествовали су на
такмичењу из математике „Мислиша 2022.“ У организацији Математичког друштва
„Архимедес,, .
1.Ђуровић Новак

6.разред ПРВА НАГРАДА

Наставник математике
Вања Смиљанић

2.Дамњановић Вукан 1 .разред - ТРЕЋА НАГРАДА Учитељица Нада Ковачевић

3.Радишић Мина

1 .разред -ТРЕЋА НАГРАДА Учитељица Зорица Грујичић

4.Вељовић Искра

2 .разред -ДРУГА

НАГРАДА Учитељица Зорица Ђорђевић

ПОХВАЛЕ :
Владисављевић Урош -2. разред
Ђуровић Ивона – 3. разред
Полић Теодора – 3. разред
Ђуровић Јана – 5. разред
Поповић Марија – 5. разред
Вилотијевић Вукашин – 6. разред
Шућуровић Михаило -6. разред
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СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА:
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ У МАЛОМ ФУДБАЛУ
Окружно такмичење у малом фудбалу- ученици наше школе су заузели 2. место.
Стефан Токовић- 6.разред
Марко Младеновић -6.разред
Стефан Ахметовић -6.разред
Момчило Јаворац- 8.разред
Данило Јечменица – 7.разред
Душан Лазовић- 8.разред
Зоран Чумић- 8.разред
Матеја Вукомановић- 8.разред
Бојан Милојевић- 8.разред
Лазар Ћалдовић- 7.разред
Тренер Стеван Стојановић

ЕКО КУП - Риболовачка олимпијада
Детаљи о Еко купу дати су у извештају о раду риболовачке секције.
ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ - СНОУБОРД на Старој планини
Миа Радибратовић , 5.разред -3. место
Марта Мирковић, 8.разред -2. место
Милена Бујишић, 7.разред -3. место
Мина Радибратовић 7.разред -3. место
Мићо Удовичић, 7. разред, - 2. место
Мина Станковић, 8.разред-3. место
Тренер – Марко Кутлешић

КРОС РТС-а
Ученици млађих разреда Основне школе ,,Димитрије Туцовић“ у Чајетини, и ове године
су трчали у оквиру кроса РТС-а ,,Кроз Србију“. Уз покровитељство Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, традиционални крос је одржан 13. маја 2022.
године. У трци је учествовало око 180 ученика, а најуспешнији су били:
Први разред-девојчице:
1. Гордана Ивановић I2
2. Миа Јанковић I2
3. Дуња Матовић I2
Први разред-дечаци:
1. Милош Бућић I1
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2. Лазар Стаматовић I1
3. Срђан Жунић I2
Други разред-девојчице:
1. Ивана Димитријевић II2
2. Нина Гавовић II1
3. Анастасија Петрић II2
Други разред-дечаци:
1. Душан Токовић II1
2. Слободан Милинковић II1
3. Вук Јоксимовић II1
Трећи разред-девојчице:
1. Милица Марковић III1
2. Неда Шкодрић III1
3. Ања Милосављевић III2
Трећи разред-дечаци:
1. Ђорђе Лазић III2
2. Вук Чумић III1
3. Михајло Гледовић III1
Четврти разред-девојчице:
1. Ирена Видић IV2
2. Јана Марковић IV1
3. Тара Арсић IV1
Четврти разред-дечаци:
1. Давид Јевремовић IV2
2. Матија Грујичић IV1
3. Урош Павловић IV2

Такмичења у ПЛАНИНАРСКОЈ ОРИЈЕНТАЦИЈИ
Такмичење одржано на Авали :
– пионирке Николина Мићић, Софија Бућић и Милена Бујишић биле су
шампионке у својој категорији, али нису биле једине које су се вратиле са медаљама.
Невена Браловић, Драгана Костић и Јована Мићић биле су треће, а Алекса
Митровић, Радивоје Станојчић и Андрија Тошић били су четврти.
Државно првенство у Овчар бањи– осмакиње Невена Браловић, Драгана
Костић и Јована Мићић биле су треће, док су ученице из седмог разреда Марија и
Ивана Мандић Анђела Јечменица биле вицешампионке. Ученици Павле Арсић,
Никола Стикић и Сергеј Нешић били су други. Сви ученици такмичили су се у
категорији пионира.

СИМ – Спортске игре младих
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СИМ игре су одржане на Златибору 19.маја 2022. у сарадњи са Спортским савезом
Чајетина. Циљ овог такмичења је дружење ,фер плеј и популаризација спорта. Наши
ученици су се одазвали у великом броју , као и деца из других школа у окружењу. Деца
су такмичила и уживала у овом савршеном спортском дану

НЕДЕЉА СПОРТА
- Прва недеља спорта одржана је у оквиру Дечије недеље
- Друга недеља спорта одржана је поводом Дана школе

КВИЗОВИ
КВИЗ ОПШТЕ КУЛТУРЕ -5. разред
Екипу 5-1 чинили су :
1.Ленка Смиљанић
2. Магдалина Лазић
3. Јована Кузељевић

5-4 на Златибору су чинили:
1. Миа Радибратовић
2. Наталија Лакетић
Финалисти , 5-1 и 5-4 ,одмерили су снаге у уторак , 21. јуна у школи на Златибору.
Победила је екипа 5-1 из Чајетине ! Екипа 5-4 је била у измењеном саставу и чинила је
Миа Радибратовић и. Трећи члан је био одсутан, што није спречило ову екипу да
заблиста и изгуби са минималном разликом у поенима.

- КВИЗ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА
Spelling quiz
Knowledge quiz

1. разред Златибор
2. разред Златибор
3.разред Златибор

Knowledge quiz
Наставница Јелена Бијелић
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КВИЗ ,, НАУЧИ СЕ ЧОВЕЧЕ- САОБРАЋАЈНИ ЗНА(Л)ЦИ,,
Наша школа је у овом квиз-такмичењу учествовала са 2 екипе :
Екипа А
Јована Кузељевић, 5.разред
Вук Средојевић,6.разред
Јанко Гукић, 7.разред
Богдан Радовић, 8.разред
Екипа А је освојила 1. место на ОПШТИНСКОМ нивоу такмичења
Екипа Б
Катарина Дидановић, 5.разред
Јован Марић,6.разред
Аница Радибратовић, 7.разред
Катарина Марић, 8.разред
Наставница Маја Радибратовић
Екипа Б је освојила 1. место на РЕПУБЛИЧКОМ нивоу такмичења. Такмичење је
снимано у телевизијском студију у Београду.

КОНКУРСИ, ФЕСТИВАЛИ:
ЛИТЕРАРНИ И ЛИКОВНИ КОНКУРСИ:

- „ 44. Лимске вечери дечје поезије“ – Вања Вуловић 6-1 – 1. награда;
-Литерарни конкурси
-„Светски дан вода“,
-,,Међународни дан здравља“,
„Деца међу нарцисима“
- СВЕТОСАВСКИ КОНКУРС –литерарни конкурс , Саво Вујовић , ученик
7.разреда са Златибора је освојио награду;
- Невенов фестивал деце песника –Ленка Смиљанић, ученица 5.разреда је
похваљена за песму ,,Зрачак ,, која је објављена у публикацији ,, Лирски
путић,,
- Конкурс ,,Еко општина“
Конкурс се реализује у сарадњи са Француским институтом и у сарадњи са
ученицима који уче француски језик и наставницом француског језика. Урађена
је и послата презентација на француском језику;
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-Конкурс ,,Маскота за КЈП ,,Златибор“ у коме су учествовали учитељи и
наставници са великим бројем ученика и радова. Изабрани су најбољи радови
и маскоте а најбољи ученици су награђени, а награде је обезбедило КЈП
,,Златибор“. За маскоту је изабрана Нарциса, рад наше Јоване Кузељевић,
ученице петог разреда.
-Ускршњи конкурс ,,Христос – пут истине и живот“ на коме је ученица
Вања Туцовић освојила другу, а ученик Петар Лекић 3. награду.
- ЕКО квиз

ТАКМИЧЕЊЕ У БЕСЕДНИШТВУ –посвећено Десанки Максимовић, одржано је у
ОШ ,, Алекса Дејовић ,, у Севојну .Нашу школу представљала је Петра Божић, ученица
7.разреда, са Златибора, а једна од чланица жирија била је Јагода Јеремић, наша
наставница српског језика и књижевности.
-ученик Давид Јовашевић - друга награда на конкурсу ,,Дан климатских
промена“ и прва награда на конкурсу поводом обележавања Дана здравља.
ОПШТИНСКЕ НАГРАДЕ
Поводом Дана Општине Чајетине, награђени су наши ученици, носиоци Вукове
дипломе као и ученици који су имали пласман на републичка такмичења.
9.2. ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈА И ИЗЛЕТА
Разред

Датум /време
реализације

Место / релација

Први

Није реализовано због ВС

Други

Није реализовано због ВС

Трећи

Није реализовано због ВС

Четврти

Није реализовано због ВС

Пети

Није реализовано због ВС

Ученици ИО
Јабланица

Шести

Није реализовано због ВС

Седми

Није реализовано због ВС
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Осми
Ученици ИО
Јабланица 8.
разред

Није реализовано због ВС

9.3.ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТУ
НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

УЧЕНИКА

ОД

Реализацију овог плана прати тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља ,
злостављања и занемаривања. Све активности се налазе у извештају овог тима.
9.4. ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ
Циљ: Циљ професионалне оријентације је развијање спремности ученика да стиче
знања и искуства о себи и свету рада, да објективно процењује своје потребе,
способности, интересовања и особине личности у односу на захтеве жељених занимања.
У школској 2021/22. током првог полугодишта , остваривао се кроз редовну наставу,
часове одељењске заједнице часове информатике и рачунарставаи ликовне културе. .
Такође, урађена је и презентација о факторима избора занимања која је прослеђена
ученицима а доступна је и на школском сајту.ППС су биле на располагању ученицима
осмог разреда којима је био потребан саветодавни рад о упису у средњу школу. Што се
тиче посета и промоције средњих школа, нашу школу су посетили представници средње
Угоститељско-туристичке школе из Чајетине и промовисала своје смеровеОстале средње
школе су слале промотивне материјале који су били достављени ученицима . Ученици
су, заједно са педагогом, имали прилику да присуствују Сајму образовања који је
организован у Дому културе у Чајетини,на коме су учествовале све средње школе из
општине Ужице и шире. Извештај о реализацији прати Тим за професионалну
оријентацију ученика.
9.5. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
Циљеви програма здравстве заштите су:
 Стицање знања, формирање ставова у вези са здрављем и здравим начином
живота
 Унапређивање хигијенских и радних услова у школи и елиминисање негативних
утицаја на здравље
Програмом здравстве заштите обухваћени су ученици од I-VIII разреда, а програмске
садржаје реализују здравствени и просветни радници уз повремено укључивање
родитеља који су стручни за ову област.. Реализацију активности у оквиру овог плана
прати Тим за здравствену заштиту ученика .
9.6. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ

Родитељски састанци
У сваком одељењу планирано је да се одржи по један родитељски састанак:
 на почетку школске године,
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после сваког тромесечја,
на полугодишту
за родитеље ученика 8.разреда
за родитеље ученика 1.разреда

Током године, било је и ванредних родитељских састанака у појединим
одељењима.

Индивидуални пријем родитеља
-

-

Сваки наставник обезедио је један термин недељно за индивидуални пријем
родитеља (распоред индивидуалних састанака са родитељима, стављен је на увид на
огласну таблу школе и представља део Годишњег плана рада школе).
Саветодавни и индивидуални разговори са стручним сарадницима.

9.7. САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ
Школа прати и укључује се у дешавања на територији јединице локалне
самоуправе и заједно са њеним представницима планира и реализује садржај и
начин сарадње, нарочито о питањима од којих зависи развитак школе.
Особа задужена за сарадњу са локалном самоуправом – директор школе.
Сарадња са локалном самоуправом је на високом нивоу у свакој области. Сарадња
се одвијала остваривање материјалних услова за обављање основне делатности,
обележавање Дана општине, сарадњи у оквиру пројеката локалне заједнице,
културне и јавне делатности школе.
9.8 ПЛАН ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА

Садржај рада
Евидентирање ученика који имају потребу
за социјалном подршком
Сарадња са Центром за социјални рад и
другим институцијама које се баве
социјалном подршком
Организација хуманитарних акција у циљу
прикупљања средстава за потребе
сиромашних ученика
Саветодавни рад са ученицима
Саветодавни рад са родитељима

Носиоци послова
Одељењске
старешине,секретар
,психолог школе
Током године

Време извршења
Почетак школске
године
Секретар школе и
стручни сарадници
Наставници
грађанског и верске
наставе, ученички
парламент
ПП служба
ПП служба,одељењске
старешине

Начини праћења реализације програмасоцијалне заштите и носиоци праћења:
• О реализација програма води се евиденција кроз записнике у које се евидентира
свака активност; материјали са стручних предавања и радионица.
Носиоци праћења: стручни сарадници школе
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У оквиру овог програма евидентирани су ученици који имају потребу за
социјалном подршком. До података смо дошли увођењем социјалне карте
школе. Сарађивали смо са Центром за социјални рад и Црвеним крстом кроз
заједничке активности .

9.9. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
О реализација програма води се евиденција кроз записнике Еколошке секције у које се
евидентира свака активност; материјали са стручних предавања и радионица.
Носиоци праћења су директор и координатор ЕКО-школе и наставници задужени за
еколошку секцију.
9.10. ПЛАН РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ
У билиотеци ради Недељка Јовановић - наставник српског језика . У оквиру
плана рада школске библиотеке издавала је књиге корисницима,оспособљавала је
ученике за самостално коришћење фонда, сарађивала са Градском библиотеком и
Домом културе.
9.11. ПЛАН КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ
ПЛАН КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ ШКОЛЕ
Активности / теме

Начин
реализације

Носиоци
активности

Место

Време
реализације

Свечани пријем првака

пријем првака

Учитељи првог
разреда

Школе на Златибору и
у Чајетини

Септембар
Реализовано

Учлањење ученика
првог разреда у
библиотеку

свечани пријем

Учитељи првог
разреда

Библиотека „Љубиша
Р.Ђенић“

Октобар
Реализовано

приредба,
маскенбал,
украшавање
дворишта

Учитељи и
наставнице
српског језика
(5.разред)

Школе на Златибору и
у Чајетини

Октобар
Реализовано

Представљање радова
чланова литерарне
секције

јавни час

Стручно веће
(Литерарна
секција)

Школа на Златибору

Октобар
Реализовано

Савиндан

приредба

Стручна већа

Школа у Чајетини

Дан мајки

Јавни час

Знамените жене нашег
краја

Тематска
недеља

Дечја недеља

Стручна већа и
секције
Стручна већа и
секције

Школа на Златибору
Школа

Дан школе

приредба

Стручна већа

Дом културе у
Чајетини, библиотека
„Љубиша Р.Ђенић“

Фестивал пољског цвећа

изложба

Стручно веће
ликовне
културе

Библиотека „Љубиша
Р.Ђенић“

Јануар
Реализовано
Март
Реализовано
Реализовано
Мај
Реализовано
Мај
Реализовано
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Стручно веће
ликовне
Јун
Сликарско-поетско вече Јавни час
Школа на Златибору
културе и
Реализовано
српског језика
Начини праћења реализације плана Културних активности школе и носиоци праћења:
• О реализација програма води се евиденција кроз записнике у које се евидентира свака активност.
Носиоци праћења: Тим за културне делатности

9.12. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШКОЛСКОГ СПОРТА

АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВРЕМЕ

Недеља спорта
(Дечја недеља)

Наставници физичког
васпитања

октобар

Акција „ Сви на
снег“

Наставници физичког
васпитања

фебруар

Недеља спорта
(Деца међу
нарцисима)

Наставници физичког
васпитања

мај

Организација
школске
олимпијаде у
пецању

Руководилац
риболовачке секције

Током
школске
године

Излет

Наставници разредне
наставе

октобар

Ски куп
„Авантура“

Наставници физичког
васпитања

јануар

Крос РТС-а

Наставници физичког
васпитања и ССЧ

мај

Мале олимпијске
игре за децу од 1.
до 4. разреда

Наставници разредне
наставе

Мај или јун

Школска
олимпијада за
ученике од 5.до 8.
разреда

Наставници физичког
васпитања и ССЧ

СПОРТСКЕ ИГРЕ
МЛАДИХ

Наставници физичког
васпитања и ССЧ

ЕВИДЕНЦИЈА
Записник стручног већа
за физ.васпитање
Реализовано
Записник стручног већа
за физ.васпитање
Реализовано
Записник стручног већа
за физ.васпитање
Реализовано –Дан
школе
Записници секције
Реализовано
Записник реализације
наставника разредне
наставе
Реализовано
Записник стручног већа
за физ.васпитање
Реализовано
Записник стручног већа
за физ.васпитање
Реализовано
Записник реализације
наставника разредне
наставе
Није реализовано

Мај или јун

Записник стручног већа
за физ.васпитање
Није реализовано

јун

Записник стручног већа
за физ.васпитање
Реализовано
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Начини праћења реализације плана реализације Школског спорта и носиоци праћења:
• О реализација програма води се евиденција кроз записнике у које се евидентира свака
активност.
Носиоци праћења: Стручно веће за физичко васпитање и наставник разредне наставе
задужен за спортске активности – Душица Јевтовић

10.УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
10.1. ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
Координатор рада УП – Ивана Милојевић, наставница француског језика
Извештај о раду Ученичког парламента за 2021/2022.
На основу члана 98.Закона о основама система образовања и васпитања у школи је
оформљен Ученички парламент који ученицима омогућава демократски начин
удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у
доношењу одлука које се и њих тичу. Парламент се састоји од по два ученика сваког
одељења седмог и осмог разреда који бирају председника и заменика и бирају се за сваку
школску годину.

Основна школа“ Димитрије Туцовић“
Активности / теме

Начин
реализације

Израда плана рада
Парламента за
школску 2021/22.

Израђивање
програма

Тренинг о правима
детета у оквиру
Пројекта
„Образовање за
права детета“

Радионице

1.Конституисање
Ученичког
парламента

одржавање
одељењских
заједница (7.
и 8. разред)
на којима ће
бити
изабрани
чланови
парламента

2.Избор
председника
парламента
3.Избор 2 члана УП
који ће
присуствовцати
седницама

Носиоци
активности
Координатор
УП,
педагог,
психолог,
директор,
координатор
Вршњачког
тима
Координатор
пројекта,
педагог,
чланови
Вршњачког
тима и
Ученичког
парламента
Координатор,
Одељењске
старешине

Чајетина
Место

Време
реализације

реализација
реализовано

школа

септембар
2021.

школа

септембар/окт реализовано
обар 2021.

Школа

септембар
2021.

1.реализовано
2. реализовано
3. реализовано
4. реализовано
5. реализовано
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школског одбора;
избор чланова УП
који ће
учествовати у раду
Тимова
4. Усвајање
Пословника о раду
УП .

састанак
чланова
парламента

5. Изношење
мишљења о
Извештају о раду
школе,годишњем
плану рада и
школском
програму

Координатор,
секретар
школе,
школски
педагог

Састанак
чланова Уп са
директорком

Координатор
УП, директор

1.Посета Општини
Чајетина у оквиру
Дечје недеље
2.Изношење
мишљења о
слободним
активностима у
школи и спортским
такмичењима
3.Реализација
обуке на тему»
Права детета»
4. Упознавање са
Извештајем о
самовредновању
рада школе

Знање - једна од
основних животних
вредности; зашто
учити?

Родна равнопрност

Посета УП
општини
Одржавање
састанка
Реализовање
обуке

Координатор,
Председник
УП
ПР општине,
директор

Школа

септембар
2021.

1. реализовано
2. реализовано
3. реализовано
4. реаизовано

Општи
на
Чајетин
а

октобар 2021.
Координаатор
, председник
УП
Координатор Школа
пројекта
„Образовање
за права
детета“,
педагог

Посета
чланова УП
часу
одељењске
Заједнице 5. и
6. разреда

Координатор
УП,
ПП служба,
одељењске
старешине

школа

Реализовање
предавања за
чланове УП

Координатор
УП, Савет за
РР Општине
Чајетина

школа

Реализација
радионице

Координатор
УП,
школски
психолог

новебар 2021.

децембар
2021.

реализовано;
уместо 5. и 6,
анкетирани су
ученици 7. и 8.
разреда
реализовано у
оквиру
пројектне
недеље у
новембру
нереализовано

Понашање у
кризним
ситуацијама

школа

јануар 2022.
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Упознавање
чланова УП са
успехом на крају
другог
класификационог
периода,
дисциплина
ученика
Обавештавање
ученика о
питањима од
посебног значаја за
њихово
школовање,
нарочито ученике
осмог разреда,
мишљење о избору
уџбеника
Знање - једна од
основних животних
вредности; зашто
учити? Бивши
ученици садашњим
ученицима(вршњач
ка едукација)

Обавештавање
ученика осмог
разреда о
календару уписа у
средње школе,

реализовано
Присуствова
ње седници
наставничког
већа

Координатор
УП,
Председник
УП,

Одржавање
састанка

Координатор
УП,
Председник
УП,
Школски
педагог,
секретар
школе

Организација
трибине

Одржавање
састанка

- Договор о
матурској вечери
Присуствовање
седницама
Школског одбора,
Учешће у раду
школских тимова
- активно учешће у
процесу планирања
развоја школе и у
самовредновању
школе

Наставн
ичка
канцела
рија

фебруар 2022.

реализовано

школа

Координатор
УП, директор,
Председник
УП, психолог,
педагог,
координатор
Вршњачког
тима
координатор,
председник
парламента ,
Тим за
професионал
ну
оријентацију, школа
директор,
представник
Савета
родитеља 8.
разреда

април 2022.

уместо
вршњачке
едукације
реализована је
трибина за
родитеље у
библиотеци у
Чајетини
реализовано

мај 2022.

реализовано
Присуство
седницама и
састанцима
Тимова

Координатор
УП, секретар
школе,
координатори
Тимова

школа

Континуиран
о током
школске
2021/22.
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Евалуација
активности
Ученичког
парламента у
школској 2021/22.
- Мишљење
чланова УП о
кандидатима за
ђака генерације

реализовано
Одржавањеса
станка

Координатор,
председник
УП,
секретар
школе

школа

јун 2022.

реализовано
Подстицање
волонтеризма

Уређење простора
(у Чајетини и на
Златибору) за
потребе УП

Предавања,
радионице

Уређене и
опремљене
две учионице

Координатор,
председник
УП,
Директор,
координатор
Тима за
уређење
школског
простора,
Координатор
УП,
Председник
УП,

школа

континуирано
током
2021/22.
нереализовано
услед одсуства
координатора
Тима за
уређење
шолског
простора због
боловања

Закључак је да је Ученички парламент у току 2021/ 22. реализовао највећи број
активности; неке активности није било могуће реализовати због одсуствовања услед
коришћења боловања координатора УП и других актера укључених у активности
парламента. Чланови УП су присуствовали седницама школског одбора и појединим
седницама Наставничког већа, активно сарађивали са руководством школе, сами
иницирали састанке са директорком, учествовали у раду школских тимова. И ове
школске године УП активно учествује у пројекту „ Образовање за права детета“ у оквиру
кога су реализоване активности у циљу веће партиципације ученика. Посебан акценат је
стављен на развијање свести о родној равноправности и њеној имплементацији у
школском животу, као и важност образовања кроз спровођење и обраду анкета и
реализацију трибине за родитеље.
На овај начин је УП дао значајан допринос у раду школе и целокупне локалне
заједнице и успешно вршио улогу која му је намењена: заступање интереса ученика и
партиципирање у одлукама које се тичу ученика. Активности УП су медијски
пропраћене од стране локалних медија и објављене на школском сајту, фејсбук страници
школе, локалним медијима: ТВ Чајетина, Вила АС.
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10.2. ЦРВЕНИ КРСТ
Хуманитарна акција прикупљања наовогодишњих пакетића за децу организована је
током децембра. У акцији су учествовала сва одељења наше школе у организацији
Ученичког парламента. Сарадња са Црвеним крстом је спроведена и кроз реализацију
програма здравствене заштите.
10.3.ВРШЊАЧКИ ТИМ ЗА БОРБУ ПРОТИВ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА,
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
Координатор Вршњачког тима Јагода Јеремић
За период септембар- јун школске 2021/2022. године планиране су следеће
активности:
Формирање Вршњачког тима и избор чланова
Израда годишњег плана рада Вршњачког тима
Представљање плана рада Тима за заштиту ученика од дискриминације,
злостављања и занемаривања и његових надлежности и чланова формираном
Вршњачком тиму
- Права детета за време пандемије вируса Ковид 19-дилеме и запажања из угла деце
- Обележавање Међународног дана знаковног језика (23. 09) и Међународне недеље
глувих
- Упознавање чланова Вршњачког тима са Међусекторским локалним протоколом за
превнцију и заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања, као и са члановима
Међусекторског тима
- Тренинг о правима детета у оквиру Пројекта „Образовање за права детета“ (за чланове
УП, акценат је на ученицима шестог разреда)
- Представљање националне платформе „Чувам те“
- Обележавање Међународног дана борбе против насиља над децом (19.11) и Светског
дана дечијих права (20.11)
Израда паноа са корацима у препознавању и реаговању на примећено вршење
дискриминације и насиља
Родна равноправност: Знамените жене нашег краја- тематски дан
- Радионица: Волонтеризам- обележавање Међунеродног дана волонтера (5.12)
- Радионица: Конфликт-уочавање и превазилажење
- Радионица: Насиље и дискриминација- како их препознати и шта урадити
- Обележавање Међународног дана породице (15.5)- Литерарни конкурс на тему:
Мој животни ослонац; Ово је мој корен.
- Евалуација рада тима; извештај о раду
***Све планиране активности су реализоване, осим обележавања Међународног дана
знаковног језика (23. 09) и Међународне недеље глувих, због актуелне ситуације са
пандемијом КОВИД 19 и болести екстерног предавача.
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Координаторка Вршњачког тима је оформила Гугл учионицу за Вршњачки тим, којој су
приступили сви ученици. Укупно су одржана 2 састанка, комуникација је код појединих
активности текла онлајн, најчешће преко Вибер групе, а уживо у мањим групама.
Из сваког одељења школе у Чајетини и школе на Златибору одабран је по један ученик
од петог до осмог разреда. Ученици су бирани уз сугестије одељењских старешина и
учитеља (за ученике петог разреда). Критеријуми за одабир чланова Тима били су:
развијена емпатија и одговорност, могућност разумевања проблематике теме, способност
преношења важних информација вршњацима и позитивног утицаја на вршњаке,
препознавање проблематичних ситуација. Тим чини укупно 16 ученика: 8 ученика из
Чајетине и 8 ученика са Златибора, структура по половима: девојчице- 10, дечаци- 6.
Активности које су реализоване, а нису планиране:
***Ликовно-литерарне радионице- Текст у слици „Насиље у књижевним делимакако јунак/јунаку може да буде бољи/боље“. Радионице су одржане на часовима
секција (српски језик и књижевност) у оквиру пројекта „Образовање за права
детета“. Пројекат „Образовање за права детета“ се реализује у нашој школи од
2019. године уз подршку Песталоци дечије фондације из Швајцарске, у сарадњи са
Ужичким центром за права детета.
*** Студијска посета „деца-деци“, трансфер знања старих школа на нове школе,
хоризонтално учење о правима детета у оквиру Пројекта „Образовање за права
детета“
*** Мале акције УП и ВТ након ОПД тренинга- „Израда едукативног материјала за
подршку у учењу. Пројекат „Образовање за права детета“ се реализује у нашој
школи од 2019. године уз подршку Песталоци дечије фондације из Швајцарске, у
сарадњи са Ужичким центром за права детета.
***Предавање на Савету родитеља о превенцији вршњачког насиља
(Партиципација родитеља)
***Радионица-акција за младе: 16 дана активизма у борби против насиља над
женама, у оквиру пројекта „Моћ промене-превенција родно заснованог насиља у
Републици Србији“ (за ученице и ученике седмог и осмог разреда; у реализацији
Удружења грађана „Златиборски круг“).
*** Јавни догађај „Жива библиотека“ у сарадњи са Удружењем грађана
„Златиборски круг“, Удружењем „Феномена“ из Краљева и повереником за
заштиту права грађана,
***Радионица са темом трговине људима у организацији Центра за права детета, у
оквиру пројекта „Оснаживање деце да препознају и пријаве трговину људима у
Републици Србији“.
Ученици су током школске године својом укљученошћу у рад тима стекли доста знања и
вештина за реаговање у одређеним ситуацијама, за препознавање проблема и спремни су
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да допринесу развоју своје школе у овој области. Закључак је да чланови Вршњачкот
тима веома одговорно доживљавају своју улогу у школи и друштву, препознати су од
стране својих другова који им се обраћају за помоћ.

11. ПРОЈЕКТИ КОЈИ СУ СЕ РЕАЛИЗОВАЛИ У ШКОЛИ
током 2021-22.
1.Пројекат „Образовање за права детета“ реализује Ужички центар за права детета у
сарадњи са организацијама цивилног друштва и основним школама у Србији, уз
подршку Песталоци дечје фондације из Швајцарске. Координатор школског пројекта
Јагода Јеремић, наставница српског језика и књижевности. Пројекат је завршен током
ове школске године. О реализацији часова у оквиру пројекта „Образовање за права
детета“
је написан извештај за прво полугодиште и налази се у пројектној
документацији.
2. Од септембра 2013. године школа је укључена у Међународни програм Еко-школа.
Сваке године се прави и усваја годишњи план Еко-школе у оквиру кога се реализују
бројне активности, конкурси, пројекти у којима се укључује велики број деце и
запослених. Еко школа има Еко-одбор који планира активности и прати њихову
реализацију а у њега је укључено осам наставника и учитеља, директорка школе и
психолог школе. Осим запослених у школи у рад Еко одбора су укључени и ученици,
представници локалне заједнице и родитељи.
У оквиру овог програма ове школске године се реализују два пројекта:
2.1. ,,Свака лименка се рачуна“ који се састоји од акција прикупљања лименки и
продаје на крају првог и другог полугодишта и реализације предавања и радионице на
тему рециклаже лименки.
2.2. "Планирање безбедности воде и санитација у региону Балкана,,
Носиоци пројеката су Зорица Милосављевић и Снежана Тучић.
Сваке године се реализују бројне активности, конкурси, пројекти у којима су укључени
велики број запослених и ученика. Еко школа има Еко-одбор који планира активности и
прати њихову реализацију, а у њега су укључени, осам наставника и учитеља,
директорка школе и психолог школе. Осим запослених у школи, у рад Еко одбора су
укључена 4. ученика: два осмог разреда и два седмог разреда, један родитељ и три
представника из Локалне заједнице (медији, удружење грађана и КЈП ,,Златибор“ ).
Као и сваке године, у септембру се врши организовање рада Еко-патрола коју чине
по два ученика сваког одељења у Чајетини и на Златибору. Мајице за чланове Екопатрола је донирала локална самоуправа, одсек за екологију.
Тема Еко-школе је ове школске године, као и претходне: отпад. Предавања и
радионице о отпаду: селекцији, рециклажи, циркуларној економији су реализоване како
на редовним часовима, тако и на часовима секција. Све активности су фотографисане, а
вести о реализованим часовима су објављене на сајту и фејсбук страници школе.
На часовима еколошке секције, ликовне културе, грађанског васпитања, литерарне
секције, на редовним часовима код неких наставника, свих учитеља су обележени важни
еколошки датуми и реализовани конкурси и радионице у сарадњи са институцијама из
Локалне заједнице, као и са родитељима.
У оквиру Еко школе реализовани конкурси, акције:
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-Конкурс ,,Еко општина“
Конкурс се реализује у сарадњи са Француским институтом и у сарадњи са ученицима
који уче француски језик и наставницом француског језика. Урађена је и послата
презентација на француском језику, а резултати конкурса још нису објављени.
- Конкурс ,,Маскота за КЈП ,,Златибор“ у коме су учествовали учитељи и наставници
са великим бројем ученика и радова. Изабрани су најбољи радови и маскоте а најбољи
ученици су награђени, а награде је обезбедило КЈП ,,Златибор“.
-Обележавање свих важних еколошких датума у сарадњи са Домом здравља у
Чајетини, Црвеним крстом, Дневним боравком за децу са сметњама у развоју ,, Зрачак“,
Саветом за одрживи развој и едукацију, Зеленим саветом, ПУ у Чајетини и на Златибору,
Библиотеком ,,Љубиша Р. Ђенић“, КЈП ,,Златибор“ ,,Србија шуме, Парк природе Златибор“,, свим Основним школама на територији општине учешћем у Еко-квизу,
родитељима.
-Обележавање пројектног дана Еко школе под називом Еко –вашар који се
реализовао задњег наставног дана, а припрема се током школске године су учествовали
сви учитељи са Златибора и Чајетине који су са ученицима припремали радове. Већина
учитеља је сарађивала са родитељима и организовали су заједничке радионице. Од
наставника су учествовали: Снежана Пашић, Слађана Кузељевић, Наташа Јевтовић,
Јагода Јеремић, Ирена Кнежевић. Зорица Милосављевић и Снежана Тучић су на
часовима Еколошке секције припремале радове за Еко вашар.
При реализацији Еко вашара остварена је сарадња са Културно спортским центром
Чајетина и КЈП ,,Златибор“ који су помогли у реализацији догађаја, његовој промоцији,
промоцији одрживог развоја уопште. Еко вашар омогућава развој креативности ученика,
промоцију рециклаже и циркуларне економије.
Међународни програм Еко-школа је програм који повезује школу са бројним
институцијама и организацијама. У реализацију планираних активности поред ученика и
наставног особља се укључују и родитељи, али и друге образовне институције са
територије општине.
Активности у оквиру Еко-школе се медијски промовишу на ТВ Златибор, Златибор
прес, ТВ 5, Радио Луна, сајту и Фејсбук страници школе.

.
3.Пројекат Друштва историчара из Ужица „ Погледај, послушај и прочитај“ се
реализује се од септембра 2021. године до априла 2022. Носилац активности у школи је
Ана Васиљевић, уз подршку и помоћ наставнице српског и књижевности Јелене
Маринковић и наставнице информатике и рачунарства Наташе Јевтовић. Обухваћени су
ученици који похађају историјску секцију, информатичку и драмско- рецитаторску.
.
*** сва документација о реализацији пројектних активности налази се код
координатора у пројектној документацији.
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12. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА
12.1.РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ВАСПИТАЧА,
НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА

Евиденцију о ваншколском стручном усавршавању води Тим за професионални развој.
Унутаршколско усавршавање наставници воде у оквиру портфолија.
12.2.Реализација одржаних угледних часова:
НАСТАВНИК

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

Марија Вуловић

Правопис – исцртавање
правописних правила
(Буди писмен)
21. фебруар, Дан матерњег
језика
Интердисциплинарни час /
пројектна настава
„Сликарско-поетско вече“

РАЗРЕД

5. и 6.
разред

Ксенија Бојовић

Јелена
Маринковић

Јагода Јеремић

Милош Црњански: ,,Наша
небеса“ (,,Крф, плава гробница“
– одломак)
Интердисциплинарни час /
пројектна настава
Правопис – исцртавање
правописних правила
(Буди писмен) 21. фебруар, Дан
матерњег језика
Угледни час / пројектна настава
(јавни час)
Сликарско – поетско вече
Угледни интердисциплинарни
час (продукт пројектне натаве):
„Буди писмен“
21. фебруар, Дан матерњег
језика
„Поход на Мјесец“ Бранко
Ћопић, обрада (примена
технике „Шест шешира“ и
елемената образовања за права

Фебруар
реализовано
Јун
Реализовано

5. и 6.
разред

Душица Јевтовић

РЕАЛИЗАЦИЈА

Непланирано –Иво
Андрић -60 година
од Нобелове
награде;
Час је ваш, покажи
шта знаш.

7. разред

Март
Реализовано

7. разред

Фебруар
Реализовано

7. и 8.
разред

Јун
Реализовано

5.
7.
8. разред

Фебруар
Реализовано у
априлу

5. разред

Септембар
Није реализовано
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детета);
Угледни интердисциплинарни
час (продукт пројектне натаве):
„Буди писмен“, правописна
правила (са ликовном културом,
5.разред
грађанским васпитањем,
техником и технологијом)
21. фебруар, Дан матерњег
језика

Фебруар
Реализовано, није
као
интердисциплинарни
час
Јун
Реализовано

Ана Рацковић

Јавни интердисциплинарни час
(продукт пројектне наставе):
„Сликарско-поетско вече“ (са
грађанским васпитањем,
страним језицима, ликовном
културом, музичком културом,
информатиком и рачунарством)

5. и 6.
разред

"Weird Food"

8. разред

Recycle, resuse , reduce

7. разред

Let's fight against stereotypes

8. разред

Spelling quiz

2. разред

Knowledge quiz
Knowledge quiz

3. разред
4. разред

Weather - обрада

4. разред

"У кухињи"

7. разред

3. и 4.
разред

Непланирано :
Најзанимљивији
књижевни лик из
овогодишње лектире
Децембар
Реализовано
Није реализовано
Непланирано :
Дивље животиње
Није реализовано
Непланирано
Златокоса и три
медведа
Јун
реализовано
реализовано
реализовано
Мај
Није реализовано
Непланирано :
Златокоса и три
медведа
Децембар
Реализовано
Март
Није одржано
Март
Није реализовано

5. и 6.
разред

Новембар
Није реализовано

Јасмина Бамбур

Јелена Бијелић

Оливера
Радосављевић
Ана Нонин
Јанковић
Марина
Мијаиловић
Ивана Милојевић

Сюрприз - Придеви
(деклинација) Обрада
Интердисциплинарни час са
наставницом енглеског језика
(Јелена Бијелић)
Како на бржи и ефикаснији
начин научити речи страног

5. разред
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језика

Владе Смиљанић

Данка Ковачевић

Угледни час,
интердисциплинарни час и
пројектна настава - тема
,,Истраживање - Безбедност на
интернету, дигитално насиље и
анализа података“
(информатика и рачунарство и
математика)

6. разред

Разломци - утврђивање

5. разред

Математички квиз

6. разред

Мај/јун
Реализовано

Мај
Није реализовано
Реализовано
Здрави
стилови
живота

Октобар
Није реализовано
Реализовано:
-Игра бројевима...
Погоди!

Мицана Пантелић Решавање линеарних једначина
са једном непознатом и Судоку

8. разред

-Математика у игри
и играчкама Еквивалентне
неједначине
-

Наташа Јевтовић

Сузана Цицварић

Зорица
Милосављевић

Угледни час,
интердисциплинарни час и
пројектна настава - тема
,,Истраживање - Безбедност на
интернету, дигитално насиље и
анализа података“
(информатика и рачунарство и
математика)

Реализовано

6. разред

Бројевни изрази,, утврђивање

5. разред

Значај животиња и биљака за
5. разред
човека – утврђивање
Основни чиниоци угрожавања
6. разред
живих бића-утврђивање
Вируси, вирусне болести,
7. разред
имунитет и вакцине-утврђивање

Реализовано
Није реализовано
Није реализовано
Јун
Реализовано
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Снежана Тучић

Заштита воде, ваздуха,
земљишта и биљног и
животињског света
Интрердисциплинарни часбиологија, географија, хемија,
8. разред
историја, информатика
(Зорица Милосављевић,
Снежана Пашић, Александра
Митић, Слађана Кузељевић,
Наташа Јевтовић)
Климатске промене и понашање
у складу са климатским
6. разред
параметрима

Слађана
Кузељевић

Други српски устанак

7. разред

Јасмина Диковић

Вулканизам и земљотреси

5. разред

Јелена Турудић

“Пут око света у време
пандемије”
Интрердисциплинарни час
(историја, ралунарство и
информатика, физичко и
здравствено васпитање, верска
настава...)

7. и 8.
разред

Снежана Пашић
Живковић

,,Природне одлике Северне
Америке"

7. разред

Ана Васиљевић

Први светски рат

7.разред

Александра
Митић

Мера киселости раствора - pH
вредност

7. разред

Слободан
Лазовић

Механички рад и енергија

7. разред

Мај
Реализовано

Мај
Реализовано
Новембар
Одржано Дрпска
револуција и
Солунски фронт
Децембар
Није одржано
Непланирано :
Састављање
електрични кола.
Коришћење фазног
испитивача и мерење
електрични
величина
мултиметром
Април
Мај
Реализовано у јуну
Фебруар
Није реализовано
Рализовано Заштита
воде, ваздуха,
земљишта и биљног
и животињског света
Јун
Није одржано
Непланирано :
Свакодневни живот
у средњем веку
Мај
Јун
Реализовано
Април
Није реализовано
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Миливоје
Богдановић

Спојени судови - обрада

6. разред

Душица Чумић

Кућне електричне инсталације
(Техника и технологија)

8. разред

Биљана Чоловић

Рачунарски софтвери за
симулацију рада електричних
кола

8. разред

Ирена Кнежевић

„Појам, врсте, намена и
конструкција робота“

7. разред

Стеван
Стојановић

Угледни и интердисциплинарни
час:
Еволуција човека (географија,
8. разред
биологија, физичко и
здравствено васпитање, верска
настава...)

Владимир
Вучићевић

Кошарка, пивотирање

Даница Јевтић
Шишовић
Марко Кутлешић
Весна Петровић
Нада Ковачевић

Угледни час / пројектна настава
(јавни час)
Сликарско – поетско вече
..Коробушка“ – руска народна
песма
обрада
Биљке и животиње –
утврђивање (Свет око нас)
Научили смо азбуку (Српски
језик)

Зорица Грујичић

Дивље животиње (Свет око нас)

Јелена
Караклајић

Додавање лопте у паровима у
ходу (Физичко васпитање
„Пролећна песма“ Станко
Коруновић

Милица Дабић

Непланирано :
Притисак
Мај
Реализовано
Фебруар
Реализовано
Новембар
Реализовано
Одређивање цене
трошкова и
вредности урађеног
модела.
Креирање рекламе за
израђени
производ,
систематизација
Март
Није реализовано
Непланирано :
Управљање
процесима и
стварима на даљину
помоћу ИКТ
Јун
Није реализовано

6. разред

Мај
Реализовано

7. и 8.
разред

Јун
Реализовано

6. разред

Април
Није реализовано

1. разред
1. разред
1. разред
2. разред
2. разред

Април
реализовано
Децембар
Реализовано
Март
Није реализовано
Реализована друга
наставна јединица
Јануар
Реализовано
Април
Реализовано
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Душица Јевтовић

Наставна јединица: „Јесен“,
Станко Коруновић/обрада

2. разред

Зорица Ђорђевић

Занимања људи у селу и граду
(Свет око нас)

2. разред

Рада Глишовић

Доживљаји Мачка Тоше,
Бранко Ћопић, обрада
(Српски језик)

3. разред

Новембар
Реализовано
Новембар
Реализовано у
октобру
Март
Није реализовано
Непланирано : Језера

Наташа
Тодоровић

Радмила
Мијаиловић

Обим правоугаоника и квадрата
– утврђивање
(Математика)
Час посвећен Михајлу Пупину,
обрада
(Српски језик)
Начини преношења и мере
заштите од заразних болести и
болести које преносе животиње,
обрада
(Природа и друштво)
Шуме, обрада
(Природа и друштво)

3. разред

Мај

3. разред

Новембар
Реализовано

3. разред

Октобар
Реализовано

3. разред

Април
Није реализовано
Фебруар
Није реализовано
Непланирано :
-Позориште на небу,
Драган Алексић
(РТС час);
-Композиција,
линија, гратаж

Наташа Меловић
Чантрић

Одећа као начин
споразумевања, обрада

3. разред

Стевка Лазовић

Врабац и ласте - Лав Толстој

4. разред

Мај
Реализовано

4. разред

Јануар
Реализовано

Петар Јевремовић

Обрад Рајевац
Марко
Џамбасовић

Материјали - промене
материјала, обрада
(Природа и друштво)
Једначине са множењем и
дељењем у скупу NO.
Израчунавамо непознати
чинилац
(Математика)
Мерење масе – обрада
(Математика)

4. разред

Фебруар
Реализовано

3. разред

Мај
Реализовано
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12.3.РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ 2021/2022.
Пројектну наставу су реализовали учитељи трећег и четвртог разреда у Чајетини и на
Златибору ( јер имају по плану 36 часова годишње). Закључак Тима за развој
међупредметних компетенција и предузетништва је да је у другом полугодишту
реализовано много више часова пројектне наставе него што је планирано, самосталних и
у сарадњи са колегама или другим институцијама. Ово узети у обзир и обратити пажњу
приликом израде плана за следећу школску годину, као и реализације часова пројектне
наставе због оптерећености ученика, а и наставника.
Реализовани часови пројектне наставе :

Разред

5.
разред

5.
разред

5.
разред
5.
разред

Назив
наставне Интердисциплинарни часови (навести
јединице-пројектне
са којим предметом је заједно Датум
наставе
реализована пројектна настава)

Здрави стилови живота

Здрава исхрана

Осна симетрија свуда

Москва
Франкофонија

5
разред
5.
разред

биологија, физичко васпитање, историја,
географија, математика
( Снежана Тучић, Зорица Милосављевић,
Јелена Миљковић, Ана Васиљевић,
Снежана Пашић, Мицана Пантелић, Данка
Ковачевић)
(јачање међупредметне компетентенцијеОдговоран однос према здрављу)
Физичко васпитање
Ликовна култура
(Јелена Миљковић, Стеван Стојановић,
Даница Јевтић Шишовић)
(јачање међупредметне компетентенцијеОдговоран однос према здрављу)
Математика,
Ликовна
култура,
Информатика и рачунарство
( Владе Смиљанић, Даница Јевтић
Шишовић, Наташа Јевтовић)
Руски језик
(Ана Нонин)
Француски језик
(Ивана Милојевић)

Those lovely creatures - Енглески јези
Wild Animals
( Јасмина Бамбур)
(Свет
дивљих
животиња )

мај
реализовано у
јуну

Септембар
реализовано у
октобру
мај-јун
није
реализовано
април/ мај
није
реализовано
март
Реализовано
прво
полугодиште
реализовано
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6.
разред

6.
разред

6.
разред

6
разред
6
разред

Јануар
Није
реализовано
биологија, историја,математика
Ана
( Снежана Тучић,Ана Васиљевић, Мицана
Опште
одлике
Васиљевић
Пантелић, Данка Ковачевић)
средњевековне културе
реализовала
Свакодневни
живот
у
средњем веку
физичко васпитање
корелација са историјом
Јануар
Спорт кроз историју
(Стеван
Стојановић,
Владимир Није
Вучићевић, Ана Васиљевић)
реализовано

"Послови и вештине"
Француски пејзажи и
архитектура
Кретање од куће до
школе

6
разред

Притисак

7.
разред

Први светски рат

7.
разред

"У кухињи"

7.
разред

Мали Принц

7.
разред

Вируси,
болести,
вакцине

вирусне
имунитет и

друго
полугодиште
Бамбур, Ана
Није
реализовано
Француски језик, техника и технологија
март
( Ивана Милојевић, Ирена Кнежевић, Реализовано
Биљана Чоловић)
Физика
Октобар
( Миливоје Богдановић)
Није
реализовано
Физика
Мај
( Слободан Лазовић)
Реализовано
историја, српски језик и књижевност,
биологија, географија, музичка култура,
математика, грађанско васпитање
Јун
(Ана Васиљевић,Ксенија Бојовић, Јелена
Реализовано
Маринковић,
Снежана
Тучић,Јелена
Турудић, Марко Кутлешић, Мисана
Пантелић, Данка Ковачевић)
2.полугодишт
Руски и Енглески језик
е
(Ана Нонин, Јасмина Бамбур, Ана
Руски језик,
Рацковић)
реализовано
Француски и Српски јези
децембар
(Ивана Милојевић, Јелена Маринковић, реализовано
Ксенија Бојовић)
Биологија, хемија,
информатика и мај-јун
рачунарство,
француски
језик, Реализовано
математика, историја
(
Зорица
Милосављевић,Александра
Митић,
Наташа
Јевтовић,
Ивана
Милојевић, Ана Васиљевић)
(јачање међупредметне компетентенцијеОдговоран однос према здрављу)
Руски и Енглески језик
(Ана Нонин, Јасмина
Рацковић)
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7.
разред

7.
разред

7
разред

5-8.
разред

5-8.
разред

8.
разред

Физичко васпитање
Април
У здравом телу, здрав Ликовна култура
дух
(Јелена
Миљковић,
Стеван Реализовано
Стојановић,Владимир Вучићевић, Даница
Јевтић Шишовић
(јачање међупредметне компетентенцијеОдговоран однос према здрављу)
Реализовано
Домаћинство
Израда
макета
са
(Александра Митић)
Буџет
за
моделима за вежбање
четворочлану
на уређењу стана
породицу за
недељу дана
Кочење аутомобила
Физика
Мај
( Миливоје Богдановић)
Није
(јачање међупредметне компетентенције- реализовано ;
Одговоран однос према здрављу)
Реализовано :
Спојени
судовиобрада
Српски језик и књижевност, Грађанско
васпитање, Ликовна култура, Техника и
Правопис – исцртавање технологија
правописних правила
(Јелена Маринковић, Јагода Јеремић,
(Буди писмен)
Ксенија Бојовић, Марија Вуловић,
Душица Јевтовић,Слађана Кузељевић,
Даница
Јевтић
Шишовић,
Ирена
Кнежевић, Биљана Чоловић)
Српски језик и књижевност, Грађанско
васпитање, Ликовна култура, Музичка
Сликарскопоетско култура
вече
(сви наставници Српског језика, Даница
Јевтић
Шишовић,Ксенија
Бојовић,
Слађана Кузељевић, Марко Кутлешић)
географија, биологија, верска настава,
техничко васпитање, информатика
Еволуција човека
(Јелена Турудић, Снежана Тучић, Данило
Жупић, Биљана Чоловић,

8.
разред

Историја Русије

8 1,2

Француска кухиња

Руски језик
(Ана Нонин)

фебруар
(Дан матерњег
језика)
Реализовано

Јун
Реализовано

Април
реализовано у
марту
Јануар
/
фебруар
реализовано

Француски језик ( Ивана Милојевић)
Новембар
Планирано је да се одржи у сарадњи са реализовано у
средњом туристичком школом у Чајетини мају

159

8.
разред
5-8
разред,
Јаблан
ица

8.
разред
8
разред

биологија, географија, хемија, историја,
Заштита воде, ваздуха, информатика
земљишта и биљног и (Зорица Милосављевић, Снежана Пашић,
животињског света
Александра Митић, Слађана Кузељевић,
наташа Јевтовић)
Лековите биљке мога биологија, географија, историја,српски
краја
језик, математика, ликовно, руски и
енглески језик, хемија, информатика
( Снежана Тучић, Јасмина Диковић,
Слађана Кузељевић, Душица Јевтовић,
Сузана Цицварић, Александра Костић,
Марина Милосављевић, Јелена Бјелић,
Иван Митић)
Обрада података – Математика, информатика и рачунарство
анализа
резултата (Владе Смиљанић, Наташа Јевтовић)
завршног испита
Скрипта за малу матуру Физика
( Миливоје Богдановић)

Мај
реализовано
Октобар
Рализовано у
јуну

Апри
реализовано
Мај
реализовано

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ЧАСОВИ : 25
Наставник

/

Одељење

наставници
Јелена

Миљковић,

5/3и5/4

Зорица

Наст.

Време

Јединица

реализације

Здрава

15.10.

исхрана

Милосављевић,
Снежана

Тучић,

Даница Ј.Шишовић,
Данило

Жупић,

Марија Вуловић
Ивана

Милојевић,

7/1

Мали принц

13.12.

Александра Митић,

8 / 1, 8 / 2, 8

Заштита воде,

31.05

Зорица

/ 3, 8 / 4

ваздуха,

01.06.2022.

Јелена Маринковић
/

У одељењу
8 / 2 Јелена

Милосављевић,

земљишта

и

Жугић,

Снежана

Пашић,

биљног

и

Иван

Снежана

Тучић,

Наташа

Јевтовић,

животињског

Митић

света
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Слободан Лазовић,
Слађана Кузељевић,
Ана Васиљевић
Марија

Вуловић,

Ксенија

Бојовић,

Јагода

Јеремић,

5, 6, 7. и

Уметност

8.разред

наслућивања

6/1

Појам државе

23.06.2022.

Јавни час

Јелена Маринковић,
Даница

Јевтовић

Шишовић
Снежана

Пашић,

Слађана Кузељевић

и

25.03.2022.

настанак

првих држава
Снежана

Пашић,

7/1и7/2

Вируси,

Зорица

вирусне

Милосављевић,

болести,

Наташа

имунитет

Ивана

Јевтовић,
Милојевић,

09.06.2022.

и

вакцине

Ана Васиљевић
Снежана
Јелена
Мицана

Тучић,

5/4

Здрави

Миљковић,

стилови

Пантелић,

живота

03.06.2022.

Снежана Пашић
Слађана Кузељевић,

8/5

Јасмина Диковић

Историјско

–

09.09.2021.

географски
развој Србије,
величина

и

територијална
организација
7/5

Република
Грчка
и
Италијаосновне
географске
карактеристик
е

20.09.2021.
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Крсташки
ратови
Срби
у
дијаспори
Османско
царство
за
време највећег
успона
Обележавање
Светског дана
и
Светског
дана
чистих
руку

02.12.2021.

25.03.2022.

7.разред

Појам државе
и
настанак
првих држава
Огледи
са
електропанели
ма
Коришћење
интерфејса за
управљање
помоћу
рачунара
Пут око света

5/2

Писање писма

мај 2022.

5.разред

Безбедност на
интернету и
предузетништ
во
Дизање
и
ношење
лоптица
на
различите
начине
Угроженост и
заштита живог
света

јун 2022.

6/5
8/5
6/5

Слађана Кузељевић,

5/3и5/4

Слободан Лазовић,
Јелена

Миљковић,

Снежана Тучић
Слађана Кузељевић,

6/5

Снежана Пашић
Ирена

Кнежевић,

8/1

Наташа Јевтовић
8/1

Наташа Јевтовић,
Јелена Турудић,
Ана Васиљевић,
Снежана Тучић,
Ксенија Бојовић,
Биљана Чоловић,
Даница
Јевтић
Шишовић,
Марко Кутлешић,
Јелена Миљковић
Наташа
Јевтовић,
Јагода Јеремић
Наташа
Јевтовић,
Ирена Кнежевић
Јелена Караклајић

Јасмина Диковић

5/5

02.06.2022.
09.06.2022.

15.10.2021.

април 2022.
април 2022.

јун 2022.

Јавни час

није
достављено

није
достављено
162

Рационално
коришћење
ресурса
на
Земљи
и
очување
и
заштита
животне
средине
Еволуција
човека

7/5

Снежана Тучић

8/4

није
достављено

Јелена

18.03.2022.

Турудић,
Слађана
Кузељевић,
Ана
Васиљевић

5

–

-

8.разред

Лековите
биљке
мога
краја

Јасмина

1.6.2022.

Гојгић,

Јабланица

Маја
Радибратов
ић,

Марко

Џамбасовић
, Владимир
Вучићевић
7–3и
/4

7

Велики рат у
Србији

20.

и

22.6.2022.
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13. УСПЕХ УЧЕНИКА
13.1.

УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

Успех ученика за целу школску годину дат је у виду табеле у прилогу овог
извештаја. На основу Правилника о похваљивању и награђивању ученика
Наставничко веће ОШ„Димитрије Туцовић“ за ђака генерације прогласило је
ученика ЛУКУ БОРИЋА 8-2 одељење из Чајетине .
У овој школској години носиоци дипломе «Вук Караџић» су :
1. ИРЕНА ЛОЈАНИЦА 8-1
2. ЛУКА БОРИЋ 8-2
2. АНЂЕЛА КУЗЕЉЕВИЋ 8-2
3. МИЛИЦА БУЋИЋ 8-2
4. ЈАНА ШКОДРИЋ 8-2
5. ТИЈАНА ПЕТРОВИЋ 8-2
6.АНГЕЛИНА ЛУЧИЋ 8-3
7.АЛЕКСА МИТРОВИЋ 8-4
8. ТАМАРА РЊАКОВИЋ 8-4
Ове године фондација Аћимовић је доделила две стипендије и то ученицама
ЛУКИ БОРИЋУ И ТИЈАНИ ПЕТРОВИЋ.

13.2. ЗАВРШНИ ИСПИТ
Осми разред је завршило 93 ученика. Завршни испит је полагало 93 ученика
наше школе. Завршни испит се састојао из три теста – српски језик, математика и
комбиновани тест. Испити су одржани 27.28. и 29. јуна 2022.године.Завршни испит су
сви ученици наше школе , заједно са ученицима ОШ ,,Миливоје Боровић ,, из Мачката
и ОШ ,, Саво Јовановић Сирогојно ,, из Сирогојна полагли у просторијама спортске хале
у Чајетини из безбедносних разлога. Сви ученици су уписани у средње школе у првом
уписном кругу. Извештај о ЗИ израдиће Тим за самовредновање.
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14.САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ
14.1.РЕАЛИЗАЦИЈА
АКЦИОНОГ
ПЛАНА
ЗА
ОБЛАСТИ
:
ЕТОС,
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ ЉУДСКИМ И
МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА И ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
Извештај о реализацији акционих планова саставни је део Извештаја о самовредновању
за школску 2021/22. годину

14.2. ИЗВЕШТАЈ САМОВРЕДНОВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2021 /22.

ОБЛАСТИ ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА и ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

Извештај о самовредновању рада школе израђен и усвојен. Саставни је део Извештаја о
раду школе а дат је као посебан документ.

15. ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
Извештај операционализованог плана за 2021/22. годину је саставни део овог извештај а
дат је као прилог.

16. ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ
16.1. ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ
Школа је спроводила интерни маркетинг континуирано , током наставне године.
Ученици и запослени су обавештавани о свим облицима рада, постигнутим резултатима
чиме су се се афирмисале позитивне вредности и ученици подстицали на веће успехе.
У току школске године о делатности школе (такмичењима, јавним наступима, смотрама
и сл.) ученици и запослени су били обавештавани преко одељењских старешина, књиге
обавештења, огласне табле, школских паноа, на седницама Наставничког већа и
Ученичког парламента, школског сајта и фејсбук странице школе.
16.2. ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ
Упознавање шире средине о делатности школе у току школске године вршило се
свим облицима сарадње школе са родитељима и друштвеном средином уопште.
Екстерни маркетинг вршен је и кроз приредбе поводом важних школских датума,
изложбама слика и књижевним вечерима.Посебна пажња се поклања континуираној
сарадњи са локалним медијима (ТВ „Златибор прес“, Интернет телевизија
„Златибор ТВ“, недељник „Вести“ ) преко којих су резултати у свим областима деловања
школе доступни и широј друштвеној заједници.Школа је промовисала резултате свог
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рада кроз Фејсбук страну и школски сајт, као и сајта информатичке секције.Велику улогу
у промовисања рада школе има Тим за маркетинг школе.

17. ЗАКЉУЧАК
Можемо рећи да је и ова школска година била тешка, како за наставнике , тако и за
родитеље и ученике. Велики број ученика и наставника је одсуствовао због епидемије
Ковид 19, али смо успели да одржимо континуитет наставе. Школску годину је
обележила и добра сарадња са родитељима и локалном заједницом ,као и успеси и
постигнића наших ученика на свим нивоима школских и спортских такмичења.Трудили
смо се ,да на разне начине, промовишемо успехе и таленте наших ученика.
У остваривању планираних задатака допринели су и донатори којима се још једном
захваљујемо:
1. Фондацији Аћимовић
2. Комуналном јавном предузећу из Чајетине
3. Скијалиштима Србије
4. Oпштини Чајетина
5. Групи родитеља са Златибора
6. Марку Бујишићу -Роломонт Златибор
7. ЕКО школи
8. Ротари клубу Београд
9. Видосаву Марићу
10. Спортском центру Чајетина
11. Голд гондоли
12. Савезу за школски спорт

У Чајетини,
септембар 2022.

Председник Школског одбора
Јелена Жугић
_______________________
Директор школе
Милка Васиљевић
-----------------------------------------166
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