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1. УВОД 

 

Основна школа „Јоца Милосављевић“ у Багрдану је једна од десет основних школа 

на територији града Јагодине. Школа обухвата подручје шест села: Багрдан, Милошево, 

Стрижило, Ловци, Доњи Рачник и Горњи Рачник. У селима која територијално покрива 

школа, према попису становништва из 2011. године живи укупно 3538 становника. Први 

писани трагови о постојању школе на овом простору датирају из 1836. године, када Петар 

Радовановић у свом Извештају о обиласку школа у Кнежевини Србији наводи да у 

ондашњем Окружју крагујевачком постоји шест школа, међу њима и школа у Багрдану. 

 

Слика 1: Шематски приказ структуре ОШ „Јоца Милосављевић“ у Багрдану 

Данашњу структуру ОШ „Јоца Милосављевић“ чини матична школа у Багрдану где 

се настава одвија у два засебна објекта (млађи разреди у старој школској згради, а старији 

разреди у новој згради) и пет издвојених одељења: осморазредна школа у Милошеву, те 

четвороразредне школе у Стрижилу, Ловцима, Доњем Рачнику и Горњем Рачнику. 

Најближе матичној школи је издвојено одељење у Доњем Рачнику, удаљено 3 km, док је 

најудаљеније 10 km од матичне школе издвојено одељење у Горњем Рачнику. 

2. УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/20. 

 

2.1.Материјално-технички услови рада школе 

У циљу даљег побољшања услова рада у школи накнадно утврђене активности 

реализовале су се у оквиру финансијског плана кроз текуће поправке и одржавања и 

улагања у основна средства која су предвиђена финансијским планом.  
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У Багрдану се налази матична школа коју похађају ученици од 5.до 8. разреда. Такође, 

у Багрдану постоји и реновирана стара школа коју похађају ученици млађих разреда ( од 

1. до 4. разреда). Поред поменутих, матична школа располаже и издвојеним одељењима 

који се налазе у: Милошеву (похађају је ученици од 1. до 8. разреда), Ловцима (похађају је 

ученици 1., 2. и 3. разреда), Стрижилу (похађају је ученици  1., 3. и 4. разреда), Д.Рачнику 

(похађају је ученици од 1. до 4. разреда), Г.Рачнику (похађају је ученици 2., 3. и 4. 

разреда). 

 

Преглед наставних средстава и опреме: 

 

НАЗИВ НАСТАВНОГ СРЕДСТВА: БРОЈ: 

1. Хармоника 2 

2. Касетофон 5 

3. Штампач (ласерски)  2 

4. Компјутер 15 

5. Пројектор 5 

6. Микроскоп 2 

7. Фотокопир машина 2 

8. ЦД плејер 3 

9. Лаптоп 16 

 

 ОБЈЕКТИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

 Назив објекта Бр. просторија 

Матична 

школа, 

Багрдан 

 

 

 

 

Учионице 8 

Канцеларија директора школе 1 

Канцеларија стручног сарадника-педагога 1 

Канцеларија секретара школе 1 

Канцеларија за наставнике 1 

Информатички кабинет 1 

Библиотека 1 

Ђачка кухиња 1 

Стара 

школа, 

Багрдан 

Учионице 2 

Канцеларија за наставнике 1 

Фискултурна сала 1 

Одељење вртића Пионир 1 

Издвојено 

осморазредно 

одељење, 

Милошево 

Учионице 4 

Канцеларија за наставнике 1 

Фискултурна сала 1 

Информатички кабинет 1 

Ђачка кухиња 1 
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Издвојено 

одељење, 

Ловци 

Учионице 3 

Канцеларија за наставнике 1 

Библиотека 1 

Ђачка кухиња 1 

Одељење вртића Пионир 1 

Издвојено 

одељење, 

Стрижило 

Учионица 4 

Просторија за припремну наставу 1 

Канцеларија за наставнике 1 

Библиотека 1 

Ђачка кухиња 1 

Издвојено 

одељење, 

Д.Рачник 

Учионице 2 

Канцеларија за наставнике 1 

Ђачка кухиња 1 

Издвојено 

одељење 

Г.Рачник 

Учионица 1 

Канцеларија за наставнике 1 

 

2.2. Кадровски услови рада школе 

Школска година је почела кадровски потпуно стручно заступљена. У школи ради  33 

наставника. Од тог броја наставника имају 6 вишу школу, а високу стручну спрему 27. 

Детаљнији списак кадровске структуре запослених саставни је део Годишњег плана рада 

школе за 2019/2020.годину. 

3. ОРГАНИЗАЦИЈА  ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНО РАДА 

3.1. Ритам радног дана и рад по сменама 

Настава је организована у једној преподневној смени за ученике од 1. до 8. разреда у 

Багрдану и за ученике од 1. до 4. разреда у Ловцима, Стрижилу, Горњем Рачнику и Доњем 

Рачнику. У подручној школи у Милошеву настава је почињала од 8.30h за ученике 

старијих разреда, а за ученике млађих разреда поподне од 14.00h (табела у прилогу). 

16.03.2020. Одлуком Владе Републике Србије и проглашењем ванредне ситуације у 

земљи због епидемиолошке ситуације изазване пандемијом КОВИД-19 вируса, 

привремено је обустављен непосредни образовно-васпитни рад у основним и средњим 

школама. 17.03.2020. школе у Србији су почеле са радом на даљину, тј. почела је 

реализација образовно-васпитног рада учењем на даљину (Допис МНПНТ број:601-00-

9/2020-01 од 16.03.2020.). Школа је поступала по препорукама Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја и Школске управе Јагодина. 20.03.2020.одржана је прва 

онлајн седница Педагошког колегијума школе на којој су разматрани предлог 

организације образовно-васпитног рад у току трајања ванредног стања и предлог за израду 

извештаја о активностима школе у односу на упутство МНПНТ о организовању наставе на 

даљину. 
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Сатница радног дана у школи: 

 

 

 

Час 
Багрдан (старији) 

Милошево 

(старији) 

Багрдан, Ловци, 

Стрижило, Г. И Д. 

Рачник (млађи) 

Милошево 

(млађи) 

Почетак kрај почетак kрај почетак kрај почетак kрај 

1. 
8.

00
 8.

45
 8.

30
 9.

15
 8.

00
 8.

45
 14.

00
 14.

45
 

2. 
8.

50
 9.

35
 9.

20
 10.

05
 8.

50
 9.

35
 14.

50
 15.

35
 

3. 
9.

45
 10.

30
 10.

15
 11.

00
 9.

55
 10.

40
 15.

50
 16.

35
 

4. 
10.

45
 11.

30
 11.

15
 12.

00
 10.

50
 11.

35
 16.

40
 17.

25
 

5. 
11.

35
 12.

20
 12.

05
 

12.50 
11.

40
 12.

25
 17.

30
 18.

15
 

6. 
12.

25
 13.

10
 12.

55
 13.

35
 12.

30
 13.

15
 18.

20
 19.

05
 

 

За ученике основне школе, Министарство је припремило едукативне садржаје за 

учење на даљину, који су били емитовани на Радио телевизији Србије, Канал 3, а касније и 

на Каналу 2. Сви емитовани садржаји били су доступни за неограничен број прегледа на 

порталу РТС Планета. Шест дана у недељи, почев од уторка 17.марта 2020.године, од 

08:00 часова, биле су емитоване наставне јединице општеобразовних предмета, по 

распореду који је био доступан преко сајта наше школе, сајта Министарства, као и на 

www.rasporednastave.gov.rs. Касније су наставне једнинице емитоване пет дана у 

недељи.Наставници разредне и предметне наставе су усклађивали своје оперативне 

планове на недељном нивоу и прилагођавали их настави на даљину.Пратили су своје 

распореде часова и прилагођавали их и садржајно часовима преко јавног сервиса. 

Креирали су нове садржаје и материјале за рад на даљину. Наставници су били у 

свакодневној комуникацији на даљину са родитељима, ученицима, колегама, стручном 

службом и директором школе и постигли су висок квалитет рада у отежаним условима за 

рад. Сатница радног дана радом на даљину била је знатно дужа од уобичајене сатнице у 

школи. 

4. НАСТАВА 

Годишњи и недељни фонд часова по предметима  

4.1.1. Разредна настава: 

http://www.rasporednastave.gov.rs/
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Р
ед

н
и

 

б
р

о
ј:

 
 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 

I 

разред 

НЕД. 

Фонд 

I 

разред 

ГОД. 

Фонд. 

II 

разред 

НЕД. 

Фонд. 

II 

разред 

ГОД. 

Фонд 

III 

разред 

НЕД. 

Фонд. 

III 

разред 

ГОД. 

Фонд 

IV 

разред 

НЕД. 

Фонд 

IV 

разред 

ГОД. 

Фонд 

1.  Српски језик 5 180 5 180 5 180 5 180 

2.  Енглески 

језик 

2 72 2 72 2 72 2 72 

3.  Математика 5 180 5 180 5 180 5 180 

4.  Свет око нас 2 72 2 72 / / / / 

5.  Природа и 

друштво 

/ / / / 2 72 2 72 

6.  Ликовна 

култура 

1 36 2 72 2 72 2 72 

7.  Музичка 

кулура 

1 36 1 36 1 36 1 36 

8.  Физичко 

васпитање 

- - - - 3 108 3 108 

9.  Физичко и 

здравствено 

васпитање 

3 108 3 108 - - - - 

10.  Верска 

настава 

1 36 1 36 1 36 1 36 

11.  Грађанско 

Васпитање 

1 36 1 36 1 36 / / 

12.  Народна 

традиција 

- - - - 1 36 1 36 

13.  Од играчке до 

рачунара 

- - - - 1 36 1 36 

14.  Пројектна 

настава 

1 36 1 36 - - - - 

 

4.1.2. Предметна настава: 

Р
ед

н
и

 

б
р

о
ј;

 

 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 

 

Vразре

д 

НЕД. 

фонд 

 

Vразре

д 

ГОД. 

фонд 

 

VI 

разред 

НЕД. 

фонд 

 

VI 

разред 

ГОД. 

фонд 

 

VII 

разред 

НЕД. 

фонд 

 

VII 

разред 

ГОД. 

фонд 

 

VIII 

разред 

НЕД. 

фонд 

 

VIII 

разред 

ГОД. 

фонд 

1.  

СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

5 

 

180 

 

4 

 

144 

 

4 

 

144 

 

4 

 

136 

2. ЛИКОВНА К. 2 72 1 36 1 36 1 34 

3. МУЗИЧКА К. 2 72 1 36 1 36 1 34 
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4. ИСТОРИЈА 1 36 2 72 2 72 2 68 

5. ГЕОГРАФИЈА 1 36 2 72 2 72 2 68 

6. МАТЕМАТИКА 4 144 4 144 4 144 4 136 

7. БИОЛОГИЈА 2 72 2 72 2 72 2 68 

8. ТИО / / / / / / 2 68 

9. ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ 
/ / / / / / 2 68 

10. ИЗАБРАНИ 

СПОРТ 
/ / / / / / 1 34 

11. ХЕМИЈА / / / / 2 72 2 68 

12. ИНФОРМАТ. 

И РАЧУНАРИ 
1 36 1 36 1 36 1 34 

13. ФИЗИКА / / 2 72 2 72 2 68 

14. ВЕРСКА 

НАСТАВА 
1 36 / / / / / / 

15. ФРАНЦУСКИ 

ЈЕЗИК 
 

2 

 

72 

 

2 

 

72 

 

2 

 

72 

 

2 

 

72 

16. РУСКИ 

ЈЕЗИК 
 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

2 

 

72 

17. ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК 
2 72 2 72 2 72 2 72 

18. ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИЈА 
2 72 2 72 2 72 / / 

19. ФИЗИЧКО И 

ЗДРАВСТВЕНО 

ВАСПИТАЊЕ 

3,5 126 3,5 126 3,5 126 / / 

20. ЦРТАЊЕ, 

СЛИКАЊЕ И 

ВАЈАЊЕ 

1 36 1 36 1 36 / / 

21. ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ 
1 36 1 36 1 36 1 36 

 

4.2.ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА ПРЕМА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ КОЈИ УЧЕНИЦИ УЧЕ 

Страни  

језик 

Место Разред/одељење Број 

одељења 

Енглески 

језик 

Багрдан I- III II-IV V/1, VI/1,VII/1,VIII/1, VIII/2 7 

Милошево II-IV I-III  V/2,VI/2,VII/3,VIII/3 6 

Ловци III I-II  2 

Стрижило I-IV II-III  2 

Доњи Рачник I-III II-IV  2 

Горњи Рачник II,III,IV  1 
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Изборни страни језик 

Руски 

језик 

Багрдан   VIII/2 1 

Француски 

језик 

Багрдан   V/1,  VI/1, VII/1, VIII/1, VIII/2 5   

Милошево   V/2, VI/2, VII/2, VIII/3 4 

 

4.3. Реализација додатне и допунске наставе 

Допунска настава је током првог полугодишта школске 2019/2020. године 

реализована од стране наставника разредне наставе као и наставника предметне наставе, а 

након идентификације ученика који су испољавали тешкоће у савладавању програма из 

појединих предмета. Такође, је реализована додатна настава за припрему ученика за 

такмичења из Француског језика и Историје. Наставници су водили евиденцију о 

одржаним часовима додатне и допунске наставе у електронском дневнику (есДневник). 

Увидом у есДневник број одржаних часова у првом полугодишту је следећи:  

 

Наставни 

предмет 

 

Други облици 

непосредног 

образовно-

васпитног рада 

 

 

Наставници 

Разредне наставе 

 

Разред 

 

Број 

одржаних 

часова 

Српски језик 

 

Допунски рад Иван Миловановић III 6 

Додатни рад  Иван Миловановић I / 

Математика 
Допунски рад Иван Миловановић III 9 

Додатни рад  Иван Миловановић I / 

Српски језик 

 

Допунски рад 
 
Јасмина Милојевић 

I 7 

III / 

Додатни рад  Јасмина Милојевић I, III / 

Математика 
Допунски рад 

 
Јасмина Милојевић 

I 2 

III 3 

Додатни рад  Јасмина Милојевић / / 

Српски језик 

 

Допунски рад 
Драганка Димитријевић I 

 
/ 

IV 7 

Додатни рад Драганка Димитријевић I, IV / 

Математика 
Допунски рад 

Драганка Димитријевић I / 
IV 8 

Додатни рад Драганка Димитријевић I, IV / 

Српски језик 

 

Допунски рад 
 
Зорица Јанковић 

I 11 
II 11 

Додатни рад Зорица Јанковић I, II / 

Математика 
Допунски рад 

 
Зорица Јанковић 

I 10 
II 10 

Додатни рад Зорица Јанковић I,II / 

Српски језик Допунски рад Драгана Васиљевић- I 5 
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 Гетић III 5 

Додатни рад 
Драгана Васиљевић-

Гетић 
I,III / 

Математика 
Допунски рад 

Драгана Васиљевић-
Гетић 

I 4 
III 6 

Додатни рад 
Драгана Васиљевић-
Гетић 

I,III / 

Српски језик 

 

Допунски рад 
Ивана Матић II 11 

IV 11 

Додатни рад Ивана Матић II,IV / 

Математика 
Допунски рад 

Ивана Матић II 10 
IV 10 

Додатни рад Ивана Матић II,IV / 

Српски језик 

 

Допунски рад 
Славица Јовановић II 6 

IV 8 

Додатни рад Славица Јовановић II,IV / 

Математика 
Допунски рад 

Славица Јовановић II 12 
IV 13 

Додатни рад Славица Јовановић II,IV / 

Српски језик 
Допунски рад 

 
Ивана Дрецун 

II 7 
III 7 

Додатни рад Ивана Дрецун II,III / 

Математика 
Допунски рад 

 
Ивана Дрецун 

II 9 
III 9 

Додатни рад Ивана Дрецун II,III / 

Српски језик 
Допунски рад 

Снежана Станојевић II / 
IV 4 

Додатни рад Снежана Станојевић II,IV / 

Математика 
Допунски рад 

Снежана Станојевић II / 
IV 4 

Додатни рад Снежана Станојевић II,IV / 

Српски језик 
Допунски рад 

 
Весна Јанковић 

II 11 
III 11 
IV 3 

Додатни рад Весна Јанковић II,III,IV / 

Математика 
Допунски рад 

 
Весна Јанковић 

II 10 
III 11 
IV 2 

Додатни рад Весна Јанковић II,III,IV / 

Српски језик 
Допунски рад Маја Миловановић III 9 

Додатни рад Маја Миловановић III / 

Математика 
Допунски рад Маја Миловановић III 10 

Додатни рад Маја Миловановић III / 

УКУПНО: 

Допунски рад 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

 122 

МАТЕМАТИКА   152 

 

Наставни 

предмет 

 

Наставници 

предметне 

наставе 

Други облици 

непосредног 

образовно-

васпитног рада 

 

Разред 

 

Број 

одржаних 

часова 
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Српски језик 

Ђуричић Стана 
Допунски рад 

V/1,VI/1, VIII/1,VIII/2 
/ 

Додатни рад / 

Јована Јовановић 
Допунски рад 

V/2,VI/2,VII/1,VII/2,VIII/3 
16,15, 

Додатни рад 15 

Енглески 

језик 
Витковић Дејан 

Допунски рад 
од V до VIII  

/ 

Додатни рад / 

Енглески 

језик 
Радисављевић Јелена 

Допунски рад 
од I до IV разреда 

/ 

Додатни рад / 

Француски 

језик 
Јелена Антић Лазић 

Допунски рад 
V/1,V/2,VI/1,VI/2,VII/1,VII/2, 

VIII/1, VIII/2, VIII/3 

4,4,3,3 

Додатни рад 17,23 

Руски језик Јанковић Славе Допунски/додатни рад VIII/2 / 

Математика 

Ђорђевић  
Невена 

Допунски рад 

VI/1, VI/2, VII/1, VII/2 

7 

Додатни рад 
/ 

Данијела Бошковић 

Допунски рад 

V/2, V/1, VIII/3, 

VIII/1,VIII/2 

4,1,4,2 

Додатни рад 
2 

Историја Ћирковић Јована 
Допунски рад 

од V до VIII разреда 
/ 

Додатни рад 17 

Географија Алексић Драгана 
Допунски рад 

од V до VIII разреда 
/ 

Додатни рад / 

Физика Јевтић Споменка 
Допунски рад VI/1,VI/2,VII/1,VII/2, 

VIII/3,VIII/1,VIII/2 

/ 
Додатни рад / 

Хемија Јовић Гордана 

Допунски рад VII/1,VII/2 ,VIII/1,VIII/2, 
VIII/3 

 

/ 

Додатни рад / 

Биологија Ристић Мирјана 
Допунски рад 

од V до VIII разреда 
/ 

Додатни рад / 

УКУПНО 

Допунски рад 
 

 
 53 

 

Додатни рад 
 

 
 74 

 

Након преласка на реализацију образовно-васпитног рада учењем на даљину 

(17.03.2020.) наставници разредне и предметне наставе су допунски и додатни рад 

реализовали у складу са потребама и могућностима. Евиденција о реализованим часовима 

је доступна у есДневнику. 
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4.4. Реализација предметне наставе за ученике 4. разреда  

На основу члана 35. Закона о основном образовању и васпитању („Сл.гласник РС“, 

55/2013, 101/2017, 27/2018-др. закон и 10/2019) „Школа је дужна да за ученике четвртог 

разреда организује часове предметне наставе ради упознавања ученика са предметним 

наставницима који ће реализовати наставу у петом разреду“, и „у сарадњи учитеља и 

одговарајућих наставника предметне наставе“,. Такође, „часове предметне наставе за 

ученике четвртог разреда реализују сви наставници предметне наставе из става 1. овог 

члана, по два пута годишње у току школске године, односно једанпут у току 

полугодишта“, с тим у вези у првом полугодишту школске 2019/2020. године 

организовани су часови по следећем распореду: 

РАСПОРЕД  ОДРЖАНИХ ЧАСОВА ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ ЗА УЧЕНИКЕ 

ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА -БАГРДАН 

Уторак 

21.01.2020. 

Среда 

22.01.2020. 

1. час Физичко и здравствено 
васпитање- Милан Милановић 

1. час 
 

Ликовна култура- Љиљана 
Милосављевић 

2. час Математика- Данијела 

Бошковић 

2. час Српски језик-Стана Ђуричић 

 
3. час 

Биологија-Ристић Мирјана  
3. час 

Енглески језик-Дејан Витковић 

4. час Информатика и рачунарство- 
Благојевић Петар  

4. час Музичка култура-Душица Грујић 

5. час  

 

Техника и технологија- Горан 

Станић 

5. час  

 

Историја-Јована Ћирковић 

6. час Француски језик- Јелена 
Антић-Лазић 

6. час Географија- Драгана Алексић 

 

У другом полугодишту школске 2019/2020., није било могуће организовати часове 

предметне наставе за ученике четвртог разреда, због епидемиолошке ситуације у земљи, а у складу 

за препорукама о безбедности ученика и свих запослених у школи. 

 

4.5. Реализација осталих облика образовно-васпитног рада 

Часови одељењског старешине реализовани су једанпут недељно. Разматране су 

теме од интереса са ученике и рад одељењске заједнице. Одељењске старешине су водиле 

евиденцију о одржаним часовима у есДневницима својих разреда. Након преласка на рад 

на даљину, одељењке старешине су још интезивније биле у контакту са својим ученицима 
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и њиховим родитељим и обезбеђивале им потребне информације и подршку у 

организацији учења на даљину. 

Ваннаставне активности реализоване су у областима науке, технике, културе, 

уметности, медија и спорта за ученике првог циклуса основног образовања и васпитања. 

Ваннаставне активности за ученике другог циклуса реализоване су кроз друштвене, 

уметничке, техничке, хуманитарне, културне као и друге активности у складу са 

просторним и људским ресурсима школе. Саставни део овог Извештаја су остварене 

ваннаставне активности кроз посебне извештаје. 

Екскурзије нису реализоване по плану у другом полугодишту, због 

епидемиолошке ситуације у земљи и праћења препорука Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја РС. 

4.6. УЧЕНИЦИ 

 

4.7. Бројно стање ученика на почетку и на крају школске 2019/2020. 

године 

На почетку школске 2019/2020. године уписано је укупно 195 ученика у 20 

одељења од првог до осмог разреда у матичној школи у Багрдану и пет издвојених 

одељења у Милошеву, Ловцима, Стрижилу, Доњем и Горњем Рачнику. На крају 

школске године евидентиран је 191 ученик. 

4.8. Полна структура ученикаод првог до осмог разреда 
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4.9. Успех ученика на крају школске 2019/2020. године 

РАЗРЕД Одлични 

Врло 

добри Добри Довољни 

Позитиван 

успех Недов. Понав Неоце. Прваци УКУПНО 

I Багрдан         0       4 4 

I Милошево         0       4 4 

I Стрижило         0       1 1 

I Ловци         0       6 6 

I Д. Рачник         0       3 3 

I Г. Рачник         0       0 0 

ПРВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 

II Багрдан 1 1 

  

2         2 

II Милошево 2 

 

2 1 5         5 

II Стижило 1 

   
1     

 

  1 

II Ловци 1 2 

  

3         3 

II Д. Рачник 4 

   
4         4 

II Г.Рачник 1 

   
1         1 

ДРУГИ 10 3 2 1 16 0 0 0 0 16 

III Багрдан 2 1 

  
3         3 

III Милошево 1 

   

1         1 

III Стрижило 1 

 

2 

 
3      1   4 

III Ловци 10 3 1 

 
14       

 

14 

III Д.Рачник 4 

   
4         4 

III Г.Рачник 

 

1 

  

1         1 

ТРЕЋИ 18 5 3 0 26 0 0 1 0 27 

IV Багрдан 1 2 

  

3         3 

IV Милошево 3 

 

2 

 
5         5 

IV Стрижило 2 

 

3 

 

5     1   6 

IV Ловци 

    
0         0 

IV Д.Рачник 2 2 

  
4         4 

IV Г.Рачник 1 

   

1         1 

ЧЕТВРТИ 9 4 5 0 18 0 0 1 0 19 

МЛАЂИ 37 12 10 1 60 0 0 2 18 80 

V/1Багрдан 9 3 4 

 
16 

  

1   17 

V/2 Милошево 2 

 

2 

 

4 

   

  4 

ПЕТИ 11 3 6 0 20 0 0 1   21 

VI/1Багрдан 5 7 10 

 

22 

   

  22 

VI/2 Милошево 2 

   
2 

   

  2 

ШЕСТИ 7 7 10 0 24 0 0 0   24 

VII/1Багрдан 9 4 9 

 
22 

   

  22 

VII/2Милошево 2 1 1 

 

4 

   

  4 

СЕДМИ 11 5 10 0 26 0 0 0   26 

VIII/1Багрдан 2 6 8 

 
16 

   

  16 

VIII/2Багрдан 2 6 10  18     18 
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VIII/3 

Милошево 3 1 2 

 
6 

   

  6 

ОСМИ 7 13 20 0 40 0 0 0   40 

СТАРИЈИ 36 28 46 0 110 0 0 1   111 

УКУПНО 73 40 56 1 170 0 0 3 18 191 

 

Двоје ученика млађих разреда је упућено на полагање разредних испита. Нису се 

појавили на организованој припремној настави у августу, као и на само полагање испита, 

тако да је констатовано да се један ученик  Г. Ј. трећег разреда преводи у четврти разред, а 

ученик 4. разреда Г. С. понавља разред. Једна ученица 5.разреда  А. М. је такође упућена 

на полагање разредних испита у августу, исте је положила, остварила добар успех и 

уписала се у наредни 6. разред. 

Број недовољних оцена по предметима 

Ученици млађих разреда нису имали недовољне оцене, али је двоје ученика било 

неоцењено. Једна ученица петог разреда је била неоцењена. Сво троје ученика је упућено 

на полагање разредних испита. 

 

4.10. Укупан број изостанака на крају школске 2019/2020. године 

ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА МЛАЂИХ РАЗРЕДА НА КРАЈУ ш.г.2019/2020. 

Разред Оправдани Неоправдани Нерегулисани 

I Багрдан 3 0  

I Милошево 5 0  

IСтрижило 0 0  

I Ловци 15 0  

I Доњи Рачник 0 0  

I Горњи Рачник нема ученика 1. раз. 0  

УКУПНО на нивоу 

разреда 

23 0 0 

IIБагрдан 4 0  

II Милошево 47 0  

IIСтрижило 0 0  

II Ловци 10 0  

II Доњи Рачник 0 0  

II Горњи Рачник 0 0  

УКУПНО на нивоу 

разреда 

61 0 0 

III Багрдан 0 0  
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III Милошево 0 0  

IIIСтрижило 122 150 0 

III Ловци 83 0  

III Доњи Рачник 19 0  

III Горњи Рачник 0 0  

УКУПНО 

нанивоуразреда 

224 150 0 

IVБагрдан 8 0  

IV Милошево 0 0  

IVСтрижило 360 535  

IV Ловци нема ученика 4.раз /  

IV Доњи Рачник 0 0  

IV Горњи Рачник 0 0  

УКУПНО 

нанивоуразреда 

368 535 0 

УКУПНО СВИ 676 685 0 

 1361 

 

ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА СТАРИЈИХ РАЗРЕДА НА КРАЈУ ш.г.2019/2020. 

Разред Оправдани Неоправдани Нерегулисани Укупно на 

нивоу одељења 

V/1Багрдан 916 198 0 1114 

V/2 Милошево 148 0 0 148 

УКУПНО на 

нивоу разреда 

1064 198 0 1262 

VI/1Багрдан 1375 0 0 1375 

VI/2 Милошево 64 0 0 64 

УКУПНО на 

нивоу разреда 

1439 0 0 1439 

VII/1Багрдан 1213 4 0 1217 

VII/2Милошево 130 0 0 130 

УКУПНО 

нанивоуразреда 

1343 4 0 1347 

VIII/1Багрдан 1354 60 0 1414 

VIII/2 Милошево 1697 6 0 1748 

VIII/3Милошево 368 6 0 374 

УКУПНО 

нанивоуразреда 

3419 72 0 3536 

УКУПНО СВИ 7265 274 0 7584 

 7584 
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4.11. Владање ученика на крају школске 2019/2020. године 

Сви ученици млађих разреда остварили су примерно владање на крају школске 

2019/2020.године. 

109 ученика старијих разреда остварило је примерно владање, док је један ученик VIII/1 

остварио добро (3) владање, a једнан ученик V/1, остварио је задовољавајуће (2). 

4.12. Награде и похвале за ученике у школској 2019/2020. години 

Похваљени су сви ученици који су остварили одличан успех на крају школске. 

На такмичењу Mислиша похваљени су учениципрвог разреда: Јовановић Алекса и  

Брајковић Виктор и ученици трећег разреда: Божиновић Ива и Јаковљевић Лена. 

- Ученици трећег разреда у ИО Ловци су учествовали на општинском такмичењу из 

математике. 

Ученици који су постигли резултате из историје, добили су признања од стране 

Историјског архива „Средње Поморавље“-Јагодина. Ученици који су добили признања су: 

 Тамара Обреновић, ученица VII/2 разреда, ИО Милошево 

 Тара Петковић, ученица VII/2 разреда, ИО Милошево  

 Марта Јевтић, ученица VII/2 разреда, ИО Милошево. 

 

Успех ученика на Општинским и Окружним такмичењима у школској 

2019/2020. години: 

 

 Тамара Обреновић 7.разред- 3. место на Општинском такмичењу из историје. 

 

Носиоци Вукове дипломе 

 

Са посебним задовољством желимо да похвалимо најбољег у предходних 8. 

година који је током свог школовања имао одличан успех са свим петицама и примерно 

владање. 

 Ученик носиолац Вукове дипломе је: Немања Марјановић, ученик 8/1 разреда. 
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4.13. Извештај о реализацији међународног такмичења ДАБАР 

ЈУНИОР 2019/2020. 

Школско такмичење ОШ „Јоца Милосављевић“ Багрдан 

Дабар је међународно такмичење из рачунарске и информатичке писмености за 

ученике основних и средњих школа. Његов главни циљ је повећање интересовање ученика 

за рачунарство и информатику. Такмичење је први пут организовано у Литванији 2004. До 

сада организовано у више од 60 земаља широм света. У Србији је први пут такмичење 

организовано школске 2013/2014. године. У школској 2019/20. години у Србији се 

такмичило укупно 53.099 такмичара. У категорији Јуниор 1 (ученици 1. и 2. разреда) 

учествовало је укупно 3.514 ученика, а у категорији Јуниор 2 (ученици 3. и 4. разреда) 

укупно 5.467 ученика. 

Међународно такмичење из рачунарске и информатичке писмености „Дабар јуниор“, 

у ОШ „Јоца Милосављевић“ у Багрдану реализовано је на школском нивоу у периоду од 

среде 27. до петка 29. новембра 2019. године. У такмичењу су учествовали ученици 

комбинованог одељења првог и трећег разреда у Багрдану (учитељ Иван Миловановић) и 

ученици трећег разреда у Ловцима (учитељица Маја Миловановић). Координатор 

школског такмичења је био Иван Миловановић. 

Разред (категорија) Багрдан Ловци укупно 

Први разред (Јуниор 1) 4 / 4 

Трећи разред (Јуниор 2) 3 6 9 

укупно 7 6 13 

1. Табеларни преглед учесника по разредима и одељењима 

 

Остварени резултати: 

Први разред: 

1. Михајло Стевановић 76 бодова 

2. Андрија Прокић  66 бодова 

3. Марија Вучинић  55 бодова 

4. Марина Станковић 36 бодова 

 

Трећи разред: 

1. Вања Тодоровић  79 бодова 

2. Ђина Јовановић  64 бода 

3. Виктор Петровић 56 бодова 
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4. Илија Петровић  52 бода 

5. Ива Миловановић 44 бода 

6. Неда Брајковић  35 бодова 

7. Лука Ивановић  32 бода 

8. Матија Живановић 28 бодова 

9. Василије Спасојевић 24 бода 

координатор школског такмичења 

Иван Миловановић 

4. 14. ПРИПРЕМНА НАСТАВА 

У школској 2019/2020. години реализована је припремна настава за ученике 8. 

разреда из Багрдана и Милошева, укупно за 40 ученика. Припремна настава је реализована 

по накнадно утврђеном плану а ради успешније реализације завршних испита из српског 

језика и књижевности, математике и комбинованог теста. По проглашењу ванредног 

стања у земљи, наставници и ученици су припремну наставу реализовали на даљину. 

Наставници математике, српског језика и књижевности (у Милошеву), физике, хемије, 

биологије, географије и историје су у периоду од априла, маја и јуна 2020. године 

организовали часове припремне наставе за ученике. Наставница српског језика и 

књижевности у Багрдану је припремну наставу реализовала у школи. Испунили су и 

законску обавезу (члан 32. Закона о основном образовању и васпитању „Сл. гласник РС“, 

бр. 55/2013, 101/2017, 27/2018-др.закон и 10/2019.). Реализовану припремну наставу, 

наставници су евидентирали у есДневник. Наставници су реализовали и припремну 

наставу за ученике који су се припремали за такмичења, као и за ученике 3., 4. и 5. разреда 

који су полагали разредне испите.  

4. 15.  ЗАВРШНИ  ИСПИТИ 

Пробни завршни испит за школску 2019/2020.годину организује се у складу са 

Правилником о календару образовно-васпитног рада у основној школи за школску 

2019/2020. годину ("Службени гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/19 , 13/19 и 3/20). 

Први пробни завршни испит био је онлајн тест који је реализован преко платформе 

https://www.mojaucionica.gov.rs/. 

Планирани терминим онлајн тестирања су били: 

 22. април 2020. – тест из српског/матерњег језика 

 23. април 2020. – тест из математике 

 24. април 2020. – комбиновани тест 

https://www.mojaucionica.gov.rs/
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Након технички потешкоћа при самом приступу пробном онлајн тесту из матерњег језика, 

продужено је време израде и доступност самих тестова.Наредна два дана, ученици су 

пробне тестове радили у прецизно одређеним терминима за ученике ван територије АП 

Војводина и ван територије Града Београда како не би дошло до поновног преоптерећења 

система.Уз поновљене техничке проблеме ученици су ипак успели да приступе тестовима 

и њиховим решавањима. 

Након прекида ванредног стања, у складу са препорукама надлежних органа и 

институција Министарство просвете, науке и технолошког развоја организовало је 

02.06.2020. године у школском простору пробни завршни испит за ученике осмог разреда 

решавањем теста из математике на начин који осигурава безбедност и здравље ученика 

и запослених. На пробном завршном испиту, ученици и наставници, пролазили су кроз 

утврђене процедуре у полагању завршног испита, с обзиром на то да је пробни завршни 

испит верна симулација завршног испита (време доласка, потребни прибор, поступање и 

правила пре, у време и након завршног испита, организација простора и рада, улоге 

одељењског старешине, дежурних наставника, супервизора и друго).  

Преостала два теста, односно тест из српског/матерњег језика и комбиновани 

тест ученици су решавали1. јуна 2020. године код куће, као још један вид припреме за 

завршни испит, у складу са упутством. Наредног дана, када су ученици решавали тест из 

математике, доносили су урађен тест из српског/матерњег језика и комбиновани тест и 

предавали их одељењским старешинама. 

 

У јунском року на завршни испит изашло је 40 од 40 ученика, осим једне ученице 

која није приступила завршном испиту из српског језика и књижевности и стекла право да 

исти полаже у августовском року, исто право је искоритила и положила завршни испит. 

Сви ученици су успешно урадили завршни испит. Такође, сви ученици су уписали жељене 

средње школе у првом уписном кругу, са изузетком двојице ученика који су изразили 

жељу да не желе да наставе школовање. 

Доступне податке са уписа ученика у средње школе за школску 2020/2021. 

годину, преузели смо са званичног сајта Министраства просвете, науке и технолошког 

развојаhttp://www.upis.mpn.gov.rs. Резултати су следећи: 

 

Статистички подаци о постигнућима ученика школе 

ОШ „Јоца Милосављевић“ Багрдан 
Укупан број ученика осмог разреда у школи 40 

Укупан број ученика који су завршили основну 

школу 
            40 

Укупан број носилаца Дипломе "Вук Караџић" 1 

Укупан број ученика који су освојили награде 0 

Просечан број бодова на крају разреда: 

Шести 14.47 

http://www.upis.mpn.gov.rs/
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Седми 13.90 

Осми 14.37 

Укупно 42.75 

Просечан број бодова на завршном испиту 

Математика 5.18 

Матерњи језик 5.19 

Комбиновани 7.77 

Укупно 18.14 

Просечан укупан број бодова: 

64.50 

 

4. 16.   УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ  РАЗРЕД 

Упис будућих ученика првог разреда за школску 2020/2021. протекао је по 

измењеном плану због епидемиолошке ситуације у земљи. У току месеца јуна 2020. 

године извршено је тестирање предшколаца. Формирани су ученички досијеи са 

релевантним подацима о ученицима. Сва пријављења деца су уписана у први разред.  

Матична школа и издвојена одељења Број ученика 

Багрдан 5 

Милошево 3 

Стрижило 0 

Ловци 7 

Доњи Рачник 3 

Горњи Рачник 0 

УКУПНО 18 

 

Ове године,као и претходне, упис ученика у први разредизвршен је преко  

информационог система „е-ЗУП“ на Порталу еУправе у оквиру еУпис-а. Портал еУправа 

Републике Србије представља јединствени шалтер са електронским услугама државних 

органа које су намењене физичким и правним лицима. Путем поменутог система 

овлашћено лице врши заказивање термина за тестирање, упис ученика првог разреда, 

врши формирање одељења првог разреда као и распоређивање ученика у формирана 

одељења. 

Због епидемиолошке ситуације у земљи новина од ове године је могућност 

електронског заказивања термина за упис и тестирање детета у ОШ. Услуга је била 

доступна од 28. маја до 10. јула 2020. године, за термине уписа од 01. јуна до 20. 

јула.Родитељи су имали могућност да сами закажу термине за тестирање и 

упис.Заказивање је извршено у сарадњи овлашћеног лица и родитеља. 
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Овлашћено лице Школе је,по службеној дужности, електронским путем 

прибављало изводе из матичне књиге рођених, доказ о пребивалишту и лекарско 

уверењебудућих првака, у складу са Законом о електронској управи („Службени гласник 

РС“, број 27/18). Изузетак су била само лекарска уверења која су деца добила пре 16. 

марта 2020. године, тј. родитељи су доносили лекарка уверења у папиру ако су водила 

децу на преглед пре објављивања ванредног стања или код приватног лекара. Такође, 

Школа формира одељења у складу са Стручним упутством о формирању одељења и 

начину финансирања у основним и средњим школама за школску 2020/2021. годину. 

Надлежна школска управа и Сектор за предшколско и основно образовање и васпитање 

имају увид у број и структуру формираних одељења првог разреда. Надлежна школска 

управа врши контролу формираних одељења. Одељења се формирају на нивоу разреда и 

локације уписаних ученика. Наведено се односи и на издвојене локације и на матичне 

школе.  

5. ОСТВАРЕНОСТ ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

 

5.1. Оствареност календара образовно-васпитног рада 

      Прво полугодиштеје почело у понедељак 2. септембра 2019. године, а завршило се у 

петак 31. јануара 2020. године. Ради равномерне заступљености радних дана у седмици 

(члан 4.)у првом полугодишту у уторак, 17.12.2019. радило се по распореду за понедељак. 

Зимски распуст је имао два дела- први део је почeo у понедељак,30. децембра 2019. 

године, а завршио се у уторак, 7. јануара 2020. године., а други део је почео у понедељак, 

3. фебруара 2020, а требао је да се заврши у понедељак, 17. фебруара 2020. године. 

Због проглашене епидемије грипа на територији целе Републике Србије, а по Одлуци 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, зимски распуст је продужен до 

петка 21.фебруара 2020. године. 

Почетак другог полугодишта је померен за понедељак 24.фебруар 2020. Надокнада 

наставе била је накнадно утврђена. 

17.марта 2020. прекинут је непосредни образовано-васпитни рад и прешло се на рад 

на даљину.  

Правилником о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 

2019/2020. прописано је остваривање образовно-васпитног рада и школског распуста. 

Како је у периоду од 17.03.2020. године до 06.05.2020. године у Републици Србији било 

проглашено ванредно стање и како је прекинут непосредни образовно-васпитни рад у 

школама, а континуитет обезбеђен остваривањем наставе путем учења на даљину, 

Министарство је приступило измени одговарајућих одредби Правилника о календару 
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образовно-васпитног рада основне школе за школску 2019/2020. годину којима је 

обезбедило успешан завршетак наставне године.  

На основу Обавештења Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС 

број: 601-00-9/2/2020-01 од 26.03.2020. о изменама Правилника о календару образовно-

васпитног рада основне школе за школску 2019/2020, дошло је до следеће измене у 

календару: 

 Од 13. до 16. априла (понедељак-четвртак)-настава на даљину према 

направљеном распореду часова и друге активности које школе планирају за 

ученике. 

 Од 17. до 20. априла (петак-понедељак)- пригодин едукативни садржаји у 

вези са празником и садржаји који су у функцији квалитетног коришћења 

слободног времена ученика. 

 Од 21. априла 2020. (наставак похађања наставе на даљину) 

 

На основу Правилника о изменама и допуни Правилника о календару образовно-

васпитног рада основне школе за школску 2019/2020. годину, а по препорукама 

Министарства школа је организовала наставу од 01.06.2020. на следећи начин: 

-Од понедељка, 01.06.2020. године до уторка, 16.06.2020. године, школа је организовала 

посебне часове наставе на којима су се ученицима пружале могућности да покажу бољи 

ниво постигнућа из одређене наставне области/теме у оквиру одговорајућег предмета, 

програма и активности. О намери да похађају посебне часове наставе ученици су 

претходно обавештавали одељењског старешину. Мали број ученика је исказао жељу да 

поправи оцене. 

 Ради равномерне заступљености радних дана у седмици (члан 4.)у среду 

18.03.2020. радило се по распореду од понедељка (раније планирано ГПРШ). 

  У четвртак 21. маја 2020. радило се по распореду од понедељка (раније 

планирано ГПРШ). 

 На основу Дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, у коме 

се наводи следеће: „У месецу мају, поред рада, у току радне недеље, предвиђен је 

рад и кроз две наставне суботе, 09. и 23.05.2020. године. Распоред часова за те дане 

одређује школа, имајући у виду реализовану наставу до сада, у складу са 

годишњим планом рада и узимајући у обзир равномерно распоређене дане у 

седмици.“  

 Узимајући у обзир горе наведено: - у суботу, 09.05.2020. радило се по распореду од 

понедељка, док се у суботу 23.05.2020 радило по распореду од петка. 

 

Организација посебних часова наставе за ученике петог, шестог и седмог разреда 
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- Школа је припремила распоред посебних часова наставе по разредима, тако да су у 

периоду од понедељка, 08.06.2020. године до понедељка, 15.06.2020. године, сваког 

радног/наставног дана, били предвиђени одвојени термини часова за ученике петог, 

шестог и седмог разреда у трајању од један и по сат по разреду и временским размацима 

између разреда поштујући мере безбедности. 

 

Организација активности за ученике осмог разреда 

 

- Наставна година за ученике осмог разреда завршила се у петак 05.06.2020. године. 

- Ученици су пробни завршни испит полагали у уторак, 02.06.2020. г.,решавањем 

теста из математике. 

Пробни завршни испит реализован је на следећи начин: 

- школе које остварују образовно-васпитни рад у осмом разреду и имају највише три 

одељења, пробни завршни су организовале у једном термину, у периоду од 8 до 10 

часова. 

Ученици су тест из српског језика и комбиновани тестрешавали код куће, као један вид 

припреме за завршни испит. Школа је организовала преузимање ових тестова од стране 

ученика у понедељак 01.06.2020. године.  

Ученици су ова два теста попуњена враћали у школу 02.06.2020. и предавали одељењском 

старешини.  

Наставници одговарајућих предмета су на часовима припремне наставе давали ученицима 

повратну унформацију у вези са предметним тестовима. 

- Школа је припремила РАСПОРЕД ПОСЕБНИХ ЧАСОВА НАСТАВЕ ПО 

РАЗРЕДИМА, тако да је у периоду од понедељка, 01.06.2020.г. до понедељка, 

05.06.2020.г. сваког радног/наставног дана, предвидела одвојене термине часова за 

ученике осмог разреда, у трајању од један и по сат. 

- Од среде, 03.06.2020.г. до понедељка, 15.06.2020.г., школа је организовати 

припрему за полагање завршног испита (припремна настава), у складу са исказаним 

потребама ученика, у трајању од десет дана, у складу са законом. 

- Припремна настава је организована на начин који је осигуравао безбедност и 

здравље ученика и запослених, у складу са препорукама надлежних органа и 

институција, у школском простору и онлајн. 

- Ученици осмог разреда су полагали завршни испит17, 18. и 19.06.2020. године 

 

- Ученици млађих разреда су били задовољни својим нивоима постигнућа из 

одређене наставне области/теме у оквиру одговарајућег предмета, програма и 

активности, тако да није било потребе органозовати посебне часове наставе у 

школи. 
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5.2. Извештај о остварености плана посете часовима наставе у 

школској 2019/2020. години 

У току школске 2019/2020.године, директор школе и стручни сарадник-психолог, 

обишле су часове наставе (табела у прилогу): 

 

Наставник 

Планирана посета Одржана посета  

Напомена Датум Час Датум Час и одељење 

Данијела 

Бошковић 

26.11.2019. Математика 26.11.2019. 4. час, 5/1 Багрдан-праћење 

рада ученика 

Стана Ђуричић 27.11.2019 Српски језик  27.11.2019. 5. час, 5/1 Багрдан-праћење 

рада ученика 

Јована Ћирковић 04.12.2019. Историја 04.12.2019. 3. час, 5/1 Багрдан-праћење 

рада ученика 

Јанковић Зорица 10.12.2019. Математика 10.12.2019. 1.час, 1. и 2. разред Ловци-праћење 

рада ученика 

Миловановић 

Маја 

10.12.2019. Математика 10.12.2019. 2. час, 3. разред Ловци- праћење 

рада ученика 

Димитријевић 

Драганка 

10.12.2019. Свет око нас/природа и 

друштво 

10.12.2019. 3. час, 1. и 4. разред Стрижило 

Дрецун Ивана 10.12.2019. Физичко и здравствено 

васпитање 

10.12.2019. 4.час, 2. и 3. разред Стрижило 

Станојевић 

Снежана 

11.12.2019. Српски језик 11.12.2019 1. час,2. и 4. разред Доњи Рачник 

Драгана 

Васиљевић-Гетић 

11.12.2019. Математика 11.12.2019 2. час, 1. и 3. разред Доњи Рачник 

Јанковић Весна 11.12.2019. Свет око нас/природа и 

друштво 

11.12.2019 3. час, 2.,3. и 4. 

разред 

Горњи Рачник 

Иван 

Миловановић 

12.12.2019. Српски језик 12.12.2019. 2. час, 1 и 3. разред Багрдан-праћење 

рада ученика 

Ивана Матић 12.12.2019. Свет око нас/природа и 

друштво 

12.12.2019. 3. час, 2. и 4. разред Багрдан 

Јовановић 

Славица 

13.12.2019. Српски језик 13.12.2019. 1. Час, 2. и 4. 

разред 

Милошево 
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Након  проглашења ванредног стања и организовања образовно-васпитног рада  

учењем на даљину и узимајући у обзир безбедност ученика и свих запослених, није било 

могуће организовати посету часовима наставе у том временском периоду, а ни касније 

након укидања ванредног стања зато што је настава до краја другог полугодишта била 

организована на даљину. 

5.3. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 

Услед проглашења ванредног стања у земљи изазваног КОРОНА-19 вирусом и 

узимајући препоруке Министарства просвете, науке и технолошког развоја, није било 

могуће извести екскуризије и наставу у природи да ученике наше школе. 

6. ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ И УПРАВНИХ 

ОРГАНА ШКОЛЕ 

 

6.1. Извештај о раду Наставничког већа у школској 2019/2020. године 

 

У току школске 2019/2020. године Наставничко веће је одржало укупно  8 седница. 

 

Седнице Наставничког већа одржане су: 

 

Седнице Датум одржавања 

I седница 12.09.2019. 

II седница 15.11.2019. 

III седница 04.02.2020. 

IV седница (онлајн) 04.05.2020. 

V седница 09.06.2020. 

VI седница 23.06.2020. 

VII седница (онлајн) 24.08.2020. 

VII седница 26.08.2020. 

VIII седница          28.08.2020 

 

Дневни ред седница дат је у прегледу: 

 

Милојевић 

Јасмина 

13.12.2019. Српски језик 13.12.2019. 2. Час, 1. и 3. 

разред 

Милошево  

Седница 1  12.09.2019. 

1.Усвајање Записника са претходне седнице  
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1. Разматрање Извештаја о раду школе за 2018/2019. годину  

2. Разматрање Извештаја о раду директора 2018/2019. годину 

3. Разматрање предлога Годишњег плана рада школе за школску 

2019/2020. годину 

4. Усвајање распореда часова за школску 2019/2020. годину 

5. Усвајање распореда дежурства 

6. Именовање чланова Тимова 

7. Усвајање плана писмених провера дужих од 15 минута 

8. Избор ученика за Октобарску награду 

9. Разно 

Седница 2  15.11.2019. 

1.Усвајање Записника са претходне седнице 

2.Усвајање извештаја о успеху и владању на крају првог 

класификационог периода за школску 2019/2020. годину 

3. Реализација плана и програма и програма наставе и учења 

4. Родитељски састанци 

5. Разматрање извештаја о рeзултатима завршног испита на крају 

основног образовања у школској 2018/2019. години 

6. Предлог реализације програма екскурзије за ученикеод 1. до 8. разреда 

за школску 2019/2020.годину 

7.Разно 

Седница 3 04.02.2020. 

1.Усвајање Записника са претходне седнице 

2. Анализа успеха и владањана крају првог полугодишта школске 

2019/2020. године 

3. Реализација плана и програма и програма наставе и учења 

4. Родитељски састанци 

5. Разно 

Седница 4 (онлајн) 04.05.2020. 

1. Избор уџбеника за наредну школску 2020/2021. годину 

2. Разно 

Седница 5 09.06.2020. 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Успех и дисциплина ученика VIII разреда на крају четвртог 

класификационог периода за школску 2019/2020. годину 

3.Реализација плана и програма 

4. Похвале и награде 

5. Родитељски састанак 

6. Разно 

Седница 6 23.06.2020. 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Успех и владање ученика од I до VII разреда школске 2019/2020. 
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6.2. Извештај о раду Школског одбора у школској 2019/2020.години 

 

У периоду од 1. септембра 2019. до 31. августа 2020. године, Школски одбор је 

одржао пет седница. Осим чланова ШО, седницама је присуствовала директор школе, 

односно лице које је замењивало директора школе током боловања и друга лица по 

захтеву или потреби. Седницама нису присуствовали секретар школе и представник 

синдиката, као ни представници Ученичког парламента. Свим седницама је председавао 

председник ШО, Иван Миловановић. Записничар је била Стана Ђуричић. 

Све одлуке и закључци Школског одбора усвојени су једногласно, у складу са важећим 

прописима и објављене на огласној табли школе у складу са Пословником о раду ШО.  

Школски одбор је у школској 2019/20. години, у складу са законским овлашћењима, 

доносио одлуке: 

 доношењe и усвајањe правних аката и докумената: 

године 

3. Реализација плана и програма и плана наставе и учења 

4. Родитељски састанак 

5. Похвале и награде 

6. Разматрање Развојног плана школе 

7. Разматрање Анекса Школског програма 

8. Договор о раду Стручних већа и Тимова 

9. Разно 

Седница 7 (онлајн) одложена због недостатка 

кворума 

24.08.2020. 

1. Разматрање Оперативног плана организације и реализације наставе, 

школска 2020/2021. година 

2. Разно 

Седница 7 26.08.2020. 

1. Систематизација радних места у школској 2020/2021. години 

2. Разматрање Оперативног плана организације и реализације наставе, 

школска 2020/2021. годинаи Предлога правила понашања у школи због 

отежаних услова рада за време пандемије у школској 2020/2021. години 

3. Разно 

Седница 8 28.08.2020. 

1. Усвајање Записника са претходне седнице 

2.  Усвајање успеха ученика на крају школске 2019/2020. године и успеха 

ученика након разредних испита 

3. Разно 
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- Годишњи план рада школе за школску 2019/20. годину, 

- Измене и допуне Годишњег плана рада школе за школску 2019/20. годину, 

- Пословник о раду Ученичког парламента, 

- Финансијски план за 2020. годину, 

- Попис и вредносни показатељи за 2019. годину, 

- Завршни рачун за 2019. годину, 

- Развојни план школе 2020 – 2023. године, 

- Анекс Школског програма за школску 2020/21. годину, 

- Измене и допуне Статута школе 

- Пран рада Школског одбора за школску 2020/21. годину, 

 разматрањe и усвајањe извештаја: 

- Извештај о раду Школског одбора, 

- Извештај о раду директора школе у 2019/20. години  

- Извештај о успеху и дисциплини ученика на крају школске 2019/20. године, 

- Извештај о раду школе у 20190/20. години, 

- Извештај о попису основних средстава и ситног инвентара у натуралним 

показатељима на дан 31.12.2019. године, 

- Извештаја о финасијском пословању за период 1.1 – 31.12.2019. године, 

- Извештај о успеху и дисциплини ученика у првом полугођу школске 2018/19. 

године, 

- Полугодишњи извештаја о раду директоре школе,  

- Полугодишњи извештаја о раду школе, 

 именовањe Стручног актива за развојно планирање; 

Школски одбор је разматрао и одлучивао о приговорима и жалбама запослених, о 

дописима, записницима и налозима достављених од стране службених органа, као и 

захтевима правних и физичких лица изван школе упућених током школске 2019/20. 

године. Осим тога, Школски одбор се дописима и захтевима обраћао другим органима, 

организацијама и предузећима за прибављање додатних информација значајних за 

унапређивање рада школе и рацинално коришћење школске имовине. 

Подносилац извештаја 

Иван Миловановић,  

председник ШО 

 

6.3. Извештај о раду Педагошког колегијума у школској 2019/2020. 

години 

Педагошки колегијум чине: директор школе, стручни сарадник-психолог и 

председници стручних већа за области предмета и стручних актива. За ову школску 

годину чланови педагошког колегијума су:  

1. Снежана Милисављевић (директор школе) 
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2. Ана Хранисављевић (стручни сарадник-психолог)  

3. Споменка Јевтић (председник стручног већа из области природних наука) 

4. Дејан Витковић (председник стручног већа за друштвено-језичку и естетску 

групу предмета) 

5. Иван Миловановић (председник стручног већа разредне наставе и председник  

Стручног актива за развој школског програма) 

6. Маја Миловановић (председник  стручног актива за развојно планирање) 

7. Невена Ђорђевић (координатор Тима за самовредновање) 

 

Педагошким колегијумом председава и руководи директор школе. 

У току школске 2019/2020. године Педагошки колегијум је одржао једну онлајн 

седницу: 

 

Седница 1 (онлајн) 20.03.2020. 

1.Предлог организације образовно-васпитног рада школе у току трајања 

венредног стања 

2. Предлог за израду извештаја о активностима школе у односу на 

упутство Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије, о организовању наставе на даљину 

 

6.4. Извештај о раду Савета родитеља у школској 2019/2020. години 

У току школске 2019/2020. године одржане су 4 седнице Савета родитеља. Број 

одржаних седница, датуми њиховог одржавања,као и дневни ред седница дати су у 

табеларном прегледу: 

 

Седнице Датумодржавања 

I седница 13.09.2019. 

II седница 27.11.2019. 

III седница (онлајн) 05.05.2020. 

IV седница 29.06.2020. 

 

Дневни ред седница дат је у прегледу: 

 

Седница 1 13.09.2019. 

1.Конституисање новог сазива Савета родитеља и избор председника и 

подпредседника 

2. Избор председника,заменика и записничара 

3.Избор осигуравајућег друштва за осигурање ученика 
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4. Избор понуђача за ђачку кухињу 

5. Предлагање родитеља и избор за члана Школског одбора 

6. Избор родитеља за Локални савет родитеља (Градски) 

7. Разматрање Годишњег плана рада школе за школску 2019/2020. годину 

8. Разматрање Извештаја о раду школе за школску 2018/2019. годину 

9. Разматрање Извештаја о раду директора за школску 2018/2019. годину 

10. Избор представника за тимове и активе у школи 

11. Извештај о успеху и владању ученика на крају школске 2018/2019. 

године 

Седница 2 27.11.2019. 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Извештај о успеху и владању ученика на крају првог класификационог 

периода школске 2019/2020. године 

3. Предлог реализације програма ексурзије за ученике од 1. до 4. разреда 

у школској 2019/2020. години 

4. Разматрање Извештаја о резултатима завршног испита на крају 

основног образовања у школској 2018/2019. години 

5. Измена Годишњег плана рада за школску 2019/2020. годину 

6. Свот анализа за ОШ „Јоца Милосављевић“-Багрдан, школска 

2019/2020. година 

7. Разно 

Седница 3 (онлајн) 05.05.2020 

1. Избор уџбеника за III и VII разред за школску 2020/2021. годину 

2. Набавка уџбеника на рате који ће се користити у разредној настави у 

школској 2020/2021. години 

Седница 4 29.06.2020. 

1. Усвајање записника са претходне седнце 

2. Извештај о остваривању програма образовања и васпитања-

разматрање  

3. Школски програм за школску 2020/2021. годину (Анекс) 

4. Развојни план школе 2020/2023. -разматрање 

5. Успех и владање ученика у школској 2019/2020. години 

6. Разно 

 

6.5. Извештај о раду директора школе у школској 2019/2020. години 

Извештај о раду директора је посебан документ који је у прилогу овог документа. 
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6.6. Извештај о раду стручног сарадника-психолога у школској 

2019/2020. години 

Стручни сарадник- психолог je у току школске 2019/20. године обављала следеће: 

 саветодавни рад усмерен ка унапређивању процеса праћења ученичког 

напредовања у функцији подстицања њиховог развоја и учења и стварању 

психолошких услова за подстицање целовитог развоја ученика; 

 саветодавно–инструктивни рад са ученицима који имају тешкоће у учењу, развојне, 

емоционалне и социјалне тешкоће, проблеме прилагођавања. Темекојесубиле 

актуелне:  

- школски проблеми (проблеми са учењем, мотивацијом,  анксиозност због 

одговарања, организација времена, недисциплина у разреду)  

- вршњачки односи (партнерски односи, проблеми са пријатељима);  

- породични односи (однос родитељ – дете и дете- родитељ, родитељи у сукобу, 

самостални живот, губитак у породици, хранитељ-дете);  

- психосоцијалне теме и ментално здравље (недостатак самопоуздања и јачање 

истог, досада, прекомерна употреба интернета и мобилних телефона, физички 

изглед, усамљеност, поремећај исхране, страх, анксиозност, депресија, 

идентитет и смисао живота, стрес, контрола беса, здрави стилови живота);  

 учествовала у прилагођавању ритма живота и рада у школи специфичностима 

узраста и потребама ученика; 

 спроводила тестирање ученика са проблемима у понашању, КОГ-3 батеријом 

тестова, а у другом полугодишту извршила тестирање ученика при упису у први 

разред, тестовима за испитивање првака (ТИП-1) и Гудинаф -Харис тест цртања 

људске фигуре. 

 кроз информациони систем „е-ЗУП“ на Порталу е-Управе у оквиру е-уписа, као 

овлашћено лице вршила заказивање термина за тестирање и упис ученика првог 

разреда, формирање одељења првог разреда и распоређивање ученика у формирана 

одељења. 

 пружала подршку ученицима са већим бројем слабих оцена (анализа и преглед 

броја слабих оцена након сваког класификационог периода и успостављање 

сарадње са разредним старешинама, предметним наставницима, ученицима и 

родитељима и упућивање на допунску наставу, као и индивидуални рад са 

ученицима), 

 пружала подршку,ученицима завршног разреда, у развоју професионалне 

оријентације ученика професионалним информисањем, саветовањем а за друго 

полугодиште планира тестирање ученика онлајн тестирањем професионалне 
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оријентације ученика. Спровела анкету међу ученицима завршних разреда под 

називом:“Коју би средњу школу желео боље да упознаш?“ 

Ученицима 8. разреда подељена је анкета у циљу информисања ученика завршних 

разреда у вези професионалне оријентације. Постављено је питање: „Коју би средњу 

школу желео боље да упознаш?“. Циљ анкете је жеља Тима за професиналну оријентацију 

да помогне у правом одабиру будуће средње школе, тј. каријере ученика завршних 

разреда. Резултати анкете су у табели у прилогу. 

 ОДЕЉЕЊЕ  

СРЕДЊА ШКОЛА VIII/1 

 

VIII/2 

 

VIII/3 

 

УКУПНО 

ЕГШ „Никола Тесла“-

Јагодина- 

 

10 3 1 14 

Гимназија „Светозар 

Марковић“-Јагодина 

 

0 4 2 6 

ЕТШ „Славка 

Ђурђевић“-Јагодина 

 

5 8 0 13 

СМШ „Милутин 

Миланковић“-

Јагодина 

 

0 0 1 1 

Укупан број 

заинтересованих 

ученика 

15 15 4 34 

 

 посетила часове предметне и разредне наставе (табела у прилогу на стр. 27) 

 радила на текућим питањима, помагала у решавању колективних проблема у 

одељењу (проблеми у недисцилини, дефицит пажње на часовима, проблеми у 

комуникацији, недостатак уважавања међу ученицима, и ученицима и предметним 

наставницима...);  

 пружала подршку наставницима у планирању и реализацији непосредног 

образовно–васпитног рада са ученицима, а нарочито у области прилагођавања рада 

образовно–васпитним потребама ученика; 

 пружала подршку јачању наставничких компетенција у областима: комуникације и 

сарадње, конструктивног решавања сукоба и проблема, подучавања и учења, 

метода активног подучавања и учења и мотивисања; 

 пружала подршку наставницима у раду са ученицима код којих је утврђен 

психолошки узрок неуспеха у достизању постављених захтева као и појава 

неадаптивних облика понашања и предлагање мера за њихово превазилажење; 

 пружала подршку наставницима у раду са родитељима, односно другим законским 

заступницима; 

 посетила часове редовне наставе у комбинованим одељењима млађих разреда, као 

и часове некомбинованих одељења старијих разреда (у оквиру редовног 
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планираног обиласка,  ради увида у рад), пратила напредовање у раду и ученика и 

наставника; 

 сарађивала са родитељима: обављала саветодавни рад са родитељима односно 

другим законским заступницима ученика који имају тешкоће у учењу и понашању, 

сарађивала са хранитељима ученика који су у хранитељским породицама, разговор 

и анкетирање родитеља чија су деца уписала први разред; 

 учествовала у спровођењу пробног завршног и завршног испита у сарадњи са 

директром школе и колегама; 

 присуствовала седницама Одељењских већа за предметну наставу, седницама 

Наставничког већа и седницама Стручног актива за развој школског програма и 

Стручног актива за развојно планирање (по позиву) и осталих тимова по позиву; 

 пратила одвијање наставе по усвојеном наставном плану и програму и новом 

програму наставе и учења за основно образовање и васпитање и утврђеном 

распореду часова; 

 организовала, по потреби, замену часова за одсутне наставнике. 

 упућивала одељењске старешине у вођење педагошке документације и по потреби 

помагала техничким саветима у вези вођења есДневика; 

 израдила Извештај о рeзултатима завршног испита на крају основног образовања у 

школској 2018/2019. години, Измену Годишњег плана рада школе за школску 

2019/20. годину, Полугодишњи извештај о раду школе за школску 2019/20.  годину, 

Извештај о успеху и владању ученика на крају првог и другог класификационог 

периода, школске 2019/2020.године, Извештај о успеху и владању ученика на крају 

наставног периода школске 2019/2020. године, Извештај о раду школе у школској 

2019/2020. години, Годишњи план рада школе за школску 2020/2021; 

 координирала радом Ученичког парламента са којим је организовала хуманитарну 

акцију за прикупљање помоћи „за Калину Панић“, посету трибинама од интереса за 

ученике- 17.12.2019. трибина у ОШ “Горан Остојић“ у Јагодини, организована у 

циљу превенције насиља и јачања сарадње школе са релевантним институцијама; 

разговори о актуелним интересним темама за ученике кроз рад Ученичког 

парламента, развијање самосталности у раду чланова Ученичког парламента кроз 

самостално писање Извештаја о раду У.П. 

 координирала радом Тима за инклузивно образовање у оквиру којег је 

организовала састанке, а тим је у току првог полугодишта евидентирао ученике 

којима је потребна додатна помоћ у учењу кроз индувидуализацију у настави, у 

сарадни са наставницима разредне и предметне наставе, пратила рад наставника са 

ученицима и реализацију планираних активности и остварености исхода, водила 

евиденцију о ученицима кроз формиране досије. Сарађивала са просветном 

саветницом која је пружила стручну помоћ установи у циљу квалитетнијег 
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обављања образовно-васпитног рада и развоја инклузивности установе. Сарађивала 

са чланом Интерресорне комисије по питањима важним за ученике. Организовала 

састанак са родитељем ученика којем је потребна додатна подршка у учењу и 

предметним наставницима који предају ученику. Организовала састанак са 

хранитељицом ученица и предметних наставника који предају ученицама. 

 учествовала као члан Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања, члан Тима за професионалну оријентацију, члан Тима за 

обезбеђивање квалитета и развој установе 

 пратила постигнућа ученика на такмичењима и водила евиденцију о такмичењима, 

прослеђивала спискове ученика школама у којима су организована такмичења у 

договору на наставницима; 

 израдила распоред часова предметне наставе у првом полугодишту за ученике 4. 

разреда, а ради упознавања ученика са предметним наставницима који ће 

реализовати наставу у петом разреду, у сарадњи са учитељима и наставницима 

предметне наставе; 

 редовно пратила актуелне прописе, законе и правилнике и благовремено упућивала 

запослене у њихову измену и нов начин примене; 

 писала извештаје, записнике, анализе, водила евиденцију о сарадњи са ученицима, 

родитељима и наставницима; 

 сарађивала са директорком школе у организацији остваривања образовно-

васпитног рада школе; 

 сарађивала са институцијама: 

- Центар за социјални рад  

- Школска управа Јагодина 

- Основне и средње школе 

- Школски диспанзер Јагодина 

 присуствовала састанцима Актива стручних сарадника-педагога и психолога 

Јагодине 

 након проглашења ванредног стања у земљи и почетка организације образовно-

васпитног рада на даљину, координирала у сарадњи са директором школе у свим 

активностима везаним за несметан рад школе. 

 пружала подршку наставницима у планирању и реализацији наставе на даљину 

образовно–васпитног рада са ученицима, а нарочито у области прилагођавања рада 

образовно–васпитним потребама ученика; 

 израдила онлајн анкету за наставнике и извршила анализу онлај наставе, израдила 

п.п. презентацију која је доступна на сајту школе; 
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 сарађивала са лицем задуженима за уређивање школског сајта, наставницом 

Јованом Јовановић, и пратила редовно ажурирање података од значаја за 

информисање родитеља, ученика и наставника (обавештења, анализе наставе, 

тремини за упис првака и сл.) 

  на недељном нивоу, у сарадњи са директором школе, слала извештаје о 

Активности школе у односу на упутство о организовању наставе на даљину, 

надлежној Школској управи у Јагодини 

 Израдила Анализу резултата ученика на завршним испитима школске 2017/2018. и 

2018/2019. године, и исту доставила Стручном активу за развојно планирање; 

 Израдила Мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе 

резултата ученика на завршним испитима и исте доставила Стручном активу за 

развојно планирање; 

 стручно се усавршавала и развијала компетенције за рад, Извештај у прилогу: 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН УСТАНОВЕ: 

 

Назив програма обуке Временски 

период 

Траја

ње 

сати 

Компете

нција 

Приорит

етна 

област 

Број 

бодо

ва 

Донео-одобрио 

„Обука запослених у 
образовању за примену 

образовних стандарда и 

самовредновање рада 

установа у основном и 

средњем образовању“ 

03.02.2020.  8 К2, К3, 

К4 

П1, П3 8 Заједнички пројекат 

МПНТР и ЗВКОВ-а 

Укупно:   8   8  

 

Остали облици стручног усавршавања: 

Назив стручног скупа, 

трибине, актива 

Временски 

период 

Организатор Предавачи 

Састанак представника 

Школа, Здравствених 

центара, Центра за 
социјални рад и 

Полицијских управа. Тема: 

„Превенција насиља “ 

07.11.2019. Школска управа Јагодина Милорад Савић, самостални 
просветни саветник 
Министарстава просвете, 
науке и технолошког развоја  
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6.7. Извештај о раду Одељењског већа за старије разреде 

У току школске 2019/2020. године одржане су укупно 7 седницa одељењских већа 

за старије разреде. Одељенско веће чине сви предметни наставници ОШ“Јоца 

Милосављевић“,координатор  је била Драгана Алексић, а записничар Дејан Витковић. 

Број одржаних седница, као и датуми њиховог одржавања дати су у табеларном 

прегледу: 

 

Седнице Датумодржавања 

I седница 11.09.2019. 

II седница 14.11.2019. 

III седница 04.02.2020. 

IV седница (онлајн) 14.03.2020. 

V седница 09.06.2020. 

VI седница  23.06.2020. 

VII седница 28.08.2020. 

 

Дневни ред седница дат је у прегледу: 

 

Седница 1 11.09.2019. 

1. Усвајање распореда за школску 2019/2020. годину 

2. Усвајање плана писмених задатака и писмених провера за ученике од 

5. до 8. разреда 

3. ИОП-предлог 

Седница 2 14.11.2019. 

1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог 

класификационог периода 

2. Реализација плана и програма и плана наставе и учења 

3. Родитељски састанци 

Седница 3 04.02.2020. 

1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта 

2. Реализација плана и програма  и плана наставе и учења 

3. Родитељски састанци 

Седница 4 (онлајн) 14.03.2020. 

1. Избор уџбеника за наредну школску годину 

Седница 5 09.06.2020. 

1. Анализа успеха и дисциплине ученика одмог разреда на крају другог 

полугодиште, школске 2019/2020. године 

2. Реализација плана и програма и плана наставе и учења 

3. Похвале и награде 

Седница 6  23.06.2020. 
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1. Анализа успеха и дисциплине ученика петог, шестог и седмог разреда, 

на крају другог полугодишта, школске 2019/2020. године 

2. Реализација плана и програма и плана наставе и учења 

3. Похвале и награде 

4. Родитељски састанци 

Седница 7  28.08.2020. 

1. Анализа успеха ученика након обављених разредних испита 

 

Извештај сачинила 

Драгана Алексић,  

координатор већа 

 

6.8. Извештај о раду Одељењског већа за млађе разреде 

Одељењско веће разредне  наставе уредно је водило свеске Записника у школској 

2019/2020. години 

6.9. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА 

 

6.9.1. Извештај о раду Стручног већа разредне наставе у школској 

2019/2020. године 

Стручно веће за разредну наставу (у наставку: СВРН) у ОШ „Јоца Милосављевић“ 

у Багрдану је током првог полугодишта школске 2019/20. одржало је 6 (шест) састанака, 

од којих је један одржан електронски, на којима су активно учествовали сви наставници 

разредне наставе и наставник страног (енглеског) језика у првом циклусу образовања. У 

рад СВРН повремено се укључивао и вероучитељ Бојан Матић. Председник СВРН је био 

Иван Миловановић. 

Записници са одржаних седница СВРН су уредно унети у елeктронски дневник у 

одељку предвиђеном за администрацију на нивоу школе. 

У складу са усвојеним планом рада Стручног већа за разредну наставу за 2019/20. 

годину, остварене су следеће активности: 

- Израђени су и стручној служби школе предати глобални и оперативни планови за 

обавезне и изборне предмете, пројектну, допунску и додатну наставу, као и за 

ваннаставне, слободне и остале активности дефинисане Школским програмом.  
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- Дефинисан је и предат директору на усвајање план писмених провера знања 

ученика дужих од 15 минута; 

- Разматран је Извештај о запажањима о вођењу есдневник у оквиру разредне 

наставе током септембра 2019. године који је поднела Маја Миловановић, 

коордиинатор есдневника за разредну наставу; 

- Обележена је Дечја недеља, на нивоу издвојених одељења школе и појединачних 

одељења кроз реализацију различитих активности, у периоду од 7. до 11. октобра, у 

складу са Планом рада СВРН; 

- На основу одредби Правилника o организацији и остваривању наставе у природи и 

екскурзије у основној школи ("Службени гласник РС", број 30/2019), сачињен је 

предлог програма екскурзије на релацији Багрдан – Крагујевац – Топола – 

Аранђеловац – Багрдан и предат Наставничком већу на усвајање; 

- У оквиру процеса развојног планирања и израде новог Развојног плана школе, 

извршена је СВОТ анализа, а резултати анализе су прослеђени Стручном активу за 

развојно планирање; 

- Чланови СВРН су са својим ученицима учествовали на следећим такмичењима: 

o општинско такмичење из математике (ученици трећег разреда ИО Ловци са 

учитељицом Мајом Миловановић); 

o међународно такмичење Дабар јуниор (ученици првог и трећег разреда у 

Багрдану – учитељ Иван Миловановић и ученици трећег разреда у ИО 

Ловци – учитељица Маја Миловановић). Координатор такмичења на нивоу 

школе је био Иван Миловановић који је на школски мејл упутио извештај о 

реализацији и резултатима такмичења; 

o такмичење Мислиша, одржано 12.3.2020. године. 

- Константно је рађено на комплетирању и допуни наставничких и ученичких 

портфолија; 

- Извршен је избор уџбеничких комплета за  други и трећи разред за школску 

2020/21. годину, 

- Чланови Стручног већа су активно учествовали у раду Друштва учитеља Јагодина 

и Савеза учитеља Републике Србије, кроз учествовање у раду Скупштине СУРС-а, 

19. октобра 2019. године у Београду (делегати ДУЈ-а: Маја Миловановић и Иван 
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Миловановић) и Скупштине ДУЈ-а, 25. децембра 2019. године у Јагодини (делегати 

школе: Снежана Станојевић и Иван Миловановић); 

- чланови Стручног већа су похађали: 

o  програме стручног усавршавања од националног значаја: 

 Обука запослених у основним и средњим школама – развој 

дигиталних компетенција,  

 Пројектна настава, 

 Дигитални уџбеник / Дигитално компетентан наставник; 

o акредитоване програме 

 Дидактичке игрице за децу паметнице, 

 Иновативне методе у настави грађанског васпитања, 

 Музиком до знања; 

o акредитоване стручне скупове: 

 Дигитално образовање 2020, 

 Проговори да видим ко си - култура говора и усмено изражавање. 

- У активностима је остварена сарадања са ОШ „19. октобар“, Маршић, ИО Д. 

Комарице; 

- Чланови Стручног већа су учествовали у пројектима: 

o Сусрет светова 3 – у реализацији пројекта су учествовали: Јелена 

Радисављевић, Весна Јанковић, Зорица Јанковић, Ивана Матић, Славица 

Јовановић, Јасмина Милојевић, Бојан Матић, Ивана Дрецун и Драганка 

Димитријевић. Координатор школског тима је била Драганка Димитријевић 

која је о реализацији пројекта поднела писани извештај на СВРН. 

o Школе за 21. век – сви чланови СВРН 

- Током наставе на даљину, чланови стручног већа се размењивали информације и 

решења за проблеме на које су наилазили, организовали су активности за ученике, 

праћење и вредновање рада и постигнућа ученика и успешно реализовали 

предвиђене садржаје и остварили прописане исходе. 

Стручно веће разредне наставе у ОШ „Јоца Милосављевић“ у Багрдану је током 

текуће школске године своје активности претежно усмеравало на развој професионалних 

компетенција наставника разредне наставе и на унапређивање наставног рада, а све у 

циљу постизања квалитетнијег образовања за сваког ученика наше школе. 

Извештај сачинио 

у Багрдану,                                                         руководилац Стручног већа разр. наст. 

23. 06. 2020.                                                                                        Иван Миловановић,  

                                                           наставник разредне наставе, педагошки саветник 
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6.9.2. Извештај о раду Стручног већа за области друштвено-језичке 

и естетске групе предмета 

Руководилац стручног већа: Дејан Витковић 

Чланови стручног већа: Стана Ђуричић, Смиљана Младеновић и Јована Јовановић, 

наставнице српског језика и књижевности, Дејан Витковић, наставник енглеског језика, 

Јелена Антић Лазић, наставница француског језика, Славе Јанковић, наставник руског 

језика, Јована Ћирковић, наставница историје, Душица Грујић, наставица музичке 

културе, Љиљана Милосављевић, наставница ликовне културе и грађанског васпитања, 

Небојша Илић, наставник физичког и здравственог васпитања, Милан Милановић, 

наставник физичког и здравственог васпитања и грађанског васпитања, Марко Лукић, 

наставник предмета изабрани спорт. 

Стручно веће друштвено-језичке и естетске групе предмета се у школској 2019/20. 

години састало два пута – 14.10.2019. и 20.02.2020. Веће је на почетку школске 2019/20. 

године започело уобичајене активности у вези израде планова рада, распореда писмених и 

контролних задатака. У току године обављене су припреме ученика за такмичења и 

одржана припремна настава за ученике 8. разреда из српског језика и историје. Припреме 

нису могле у целости бити извршене онако како је планирано због избијања епидемије 

Ковид 19 средином марта и преласка на онлајн наставу. 

Веће је узело учешћа и у програмима поводом обележавања Дана Св. Саве. 

Наставници српског језика су, удружени са колегама из разредне наставе, припремали две 

одвојене приредбе – у матичној школи у Багрдану и у подручној школи у Милошеву. 

Врло честа тема наших састанака било је и усклађивање критеријума оцењивања 

што је свакако допринело избалансираном приступу а самим тим омогућило оптималну 

мотивацију ученика у васпитно-образовном процесу. 

У досијеима наставника друштвено-језичке групе предмета налазе се извештаји и 

попис семинара о стручном усавршавању. 

План који је стручно веће наставника себи зацртало остварен је у задовољавајућој 

мери с обзиром на бројне изазове које је новонастала ванредна ситуација поставила пред 

све нас. Брзина којом смо се прилагодили раду у новим ванредним околностима показао је 

велики капацитет и флексибилност не само наших наставника и ученика већ и читавог 

образавног система. Све предности дигитализације и хватања корака са новим 

технологијама у оваквим временима дошле су до пуног изражаја. Искуства која смо 

стекли у овом периоду онлајн наставе несумњиво ће се показати драгоцена у подизању 

квалитета комуникације наставник-ученик у временима која долазе. 

Сваки састанак, као и формална и неформална сарадња, током небројено много 

прилика у свакодневном раду схватан је као погодна прилика да утичемо једни на друге у 

подизању свести о неопходности развоја професионлних компетенција као и охрабривање 
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личног ентузијазма за посао који је несумњиво од посебне важности за друштво у којем 

живимо. 

 

Извештај сачинио 

руководилас Стручног већа 

Дејан Витковић, 

наставник енглеског језика 

 

6.9.3.  Извештај о раду Стручног већа за области природних наука 

Руководилац стручног већа: Споменка Јевтић, наставница физике 

Чланови већа: Невена Ђорђевић, наставица математике и информатике, Данијела 

Бошковић, наставица математике, Петар Благојевић, наставник информатике и 

рачунарства и технике и технологије, Горан Станић, наставник техничког образовања и 

технике и технологије, Гордана Јовић, наставница хемије, Драгана Алексић, наставница 

географије и Мирјана Ристић, наставница биологије.  

Стручно веће је у школској 2019/2020. години реализовало следеће планиране садржаје 

(табела у прилогу): 

 

Месец  

и 

датум 

 

Садржај рада 

 

Реализација 

Септембар 

30.09.2019. 

- Усвајање плана и програма рада и активности за школску 

2018/2019 

- Договор око одржавања иницијалних текстова 

- Подела задужења за секције и додатну наставу 

- Планови за стручно усавршавање наставника у оквиру 

установе 

- Договор о плану и распореду писмених задатака и 

објективном проверавању знања 

- Договор око избора ученика за рад у секцијама, додатној и 

допунској настави и избор тематских садржаја 

Реализовано 

Реализовано 

Реализовано 

Реализовано 

Реализовано 

Реализовано 

Децембар 

Јануар 

28.01.2020. 

- Анализа реализације наставног плана и програма и успех 

и дисциплина ученика из појединих предмета 

- Сарадња са наставницима разредне наставе – размена 

искустава 

- Утврђивање и избор наставних садржаја најпогоднијих за 

остварење корелације наставног градива 

Реализовано 

Реализовано 

Реализовано 

Фебруар 

25.02.2021. 

- Предлог мера за побољшање квалитета наставе и 

превазилажења евентуалних проблема 

Сви чланови 

стручног већа 
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- Припрема за општинска такмичења  

- Припрема за такмичење „Мислиша“ у школи 

Април 

22.04.2021. 

- Организовање и вођење припремне наставе за полагање 

пријемних испита – распоред одржавања  

  припремне наставе за ученике 8. Разреда 

- Оптерећеност ученика и проблем оцењивања 

- Огледни час 

Сви чланови 

стручног већа 

Мај 

13.05.2021. 

- Анализа резултата такмичења и предлози за похвале и 

награде ученика 

- Анализе примене савремене технологије у настави – 

презентација ученика 

Сви чланови 

стручног већа 

Јун 

21.06.2021. 

- Анализа и извештај о реализацији наставног плана и 

програма и достигнућа ученика 

- Организација припремне наставе за полагање поправних 

испита 

Сви чланови 

стручног већа 

 

Извештај сачинила 

руководилас Стручног већа 

Споменка Јевтић 

 

6.10. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ АКТИВА И ТИМОВА 

 

6.10.1. Извештај о раду Стручног актива за развојно планирање у 

школској 2019/2020. години 

Стручни актив за развојно планирање у ОШ „Јоца Милосављевић“ у Багрдану има 

седам чланова: 

- Маја Миловановић, наставник разредне наставе, председник стручног актива 

- Јасмина Милијевић, наставник разредне наставе, записничар 

- Душица Грућић, наставник музичке културе, 

- Невена Ђорђевић, наставник математике, 

- Зорица Николић, представник Савета родитеља, 

- Ања Николић, представник Ученичког парламента 

- Горица Илић, представник локалне самоуправе 

Током школске 2019/20. одржана су 5 (пет) састанака стручног актива. Актив је 

обављао свој рад и између састанака, као и током наставе на даљину, кроз рад на 
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договореним задацима, консултације чланова актива и електронску комуникацију. 

Председник Стручног актива је била Маја Миловановић. 

Стручни актив је радио према плану који је усвојен на седници Школског одбора 

одржаној 10. децембра 2019. године. Остварене су следеће активности: 

o Извршена је анализа законске регулативе, односно одредаба Закона о основама 

система образовања и васпитања (Службени гласник РС, број 88/17, 27/18 и др. 

Закони и 10/19), Закона о основном образовању и васпитању Слуђбени гласник 

РС, број 55/2013, 101/2017, 27/2018 – др. закон и10/2019) којима се регулише 

процедура доношења развојног плана установе; 

o Извршена је СВОТ анализа школе у који су биле укључене све интересне групе; 

o Израђен је предлог Развојног плана школе 2020 – 2023. године и Наставничком 

већу и Савету родитељ упућен на разматрање, а Школском одбору на доношење; 

o Усвојен је Извештај о раду СА за РП у школској 2019/20. години. 

 

Извештај сачинио 

у Багрдану,                                        председник Стручног атива за развојно планирање 

23. 06. 2020.                                                                                        Маја Миловановић,  

наставник разредне наставе,  

 

6.10.2. Извештај о раду Стручног актива за развој школског програма 

у  школској 2019/20. години 

 

Стручни актив за развој школског програма у ОШ „Јоца Милосављевић“ у 

Багрдану има пет чланова: 

- Иван Миловановић, наставник разредне наставе, педагошки саветник, 

- Ана Хранисављевић, стручни сарадник – психолог, 

- Јована Ћирковић, наставник историје, 

- Јелена Антић Лазић, наставник француског језика, 

- Јелена Радисављевић, наставник енглеског језика у првом циклусу 

Током школске 2019/20. одржана су 4 (четири) састанака којима су присуствовали 

сви чланови стручног актива. Актив је обављао свој рад и између састанака, као и током 

наставе на даљину, кроз рад на договореним задацима, консултације чланова актива и 

електронску комуникацију. Председник Стручног актива је био Иван Миловановић. 

Стручни актив је радио према плану који је усвојио при формирању. Остварене су 

следеће активности: 
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o Извршена је анализа законске регулативе, односно одредаба Закона о основама 

система образовања и васпитања (Службени гласник РС, број 88/17, 27/18 и др. 

Закони и 10/19), Закона о основном образовању и васпитању Слуђбени гласник 

РС, број 55/2013, 101/2017, 27/2018 – др. закон и10/2019) којима се регулише 

процедура доношења ШП, као и Препоруке за планирање образовно-васпитног 

рада у складу са новим програмом наставе и учења за основно образовање и 

васпитање ЗУОВ-а у делу који се односи на Школски програм установе; 

o Извршена је анализа важећег Школског програма ОШ „Јоца Милосављевић“ у 

Багрдану; 

o дефинисани су неки задаци и приоритети у изради анекса Школског програма за 

2020/21. годину; 

o израђен је и Наставничком већу упућен на разматрање Анекс школског програма 

за школску 2020/21. годину. 

o усвојен је Извештај о раду СА за РШП у школској 2019/20. години. 

 

Извештај сачинио 

у Багрдану,             председник Стручног атива за развој школског програма 

23. 06. 2020.                                                                                        Иван Миловановић,  

наставник разредне наставе,  

педагошки саветник 

 

7. Извештај о раду Ученичког парламента у школској 2019/2020. 

години 

Чланови парламента су: 

Милица Ђорђевић - VII1- Тим за заштиту од насиља 

Наталија Ратковић - VII1 

Стефан Миленковић  - VIII1 – ŠO 

Ања Николић – VII1 – стручни актив РП  

Николина Ратковић -  VIII2 – председник Ученичког парламента  

Ђурђина Вулић -  VIII2 - заменик председника  

Сара Јаковљевић – VIII1 – ŠO  

Филип Панић – VIII2 – записничар 

Дарко Ристић -  VIII3 – Милошеево 

Катарина Миљковић -  VIII3 – Милошево  

Тара Петковић – VII2 – Милошево – тим за самовредновање 

Марта Јевтић – VII2 -  Милошево 
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У току првог полугодишта школске 2019/2020.године Ученички парламент је одржао три 

седнице. 

Прва конституивна седница јеодржана 12.09.2019. 

Дневни ред : 

1. Конституисање Ученичког парламента. 

2. Информисање чланова о законској основи деловања и делокруга рада Ученичког 

парламента у основној школи. 

3. Информисање Ученичког парламента са организацијом структуром школе и структуром 

Годишњег програма рада школе. 

4. Усвајање програма и плана рада Ученичког парламента 

5. Усвајање пословника рада Ученичког парламента. 

6. Избор председника,заменика председника,записничара. 

7. Избор два представника ученика који учествују у раду Школског одбора. 

8. Избор представника парламента у школском тиму за заштиту ученика од 

насиља,злостављања и занемаривања. 

9. Избор представника за Стручни актив за развојно планирање школе. 

10. Избор представника парламента у Тиму самовредновања. 

11. Разматрање извештаја о раду школе о самовредновању. 

 

Друга седница Ученичког парламента јеодржана: 18.10.2019.  

Дневни ред : 

1. Усвајање записника са претходне седнице . 

2. Сумирање записника хуманитарне акције - ,, За Калину “ 

3. Текућа питања 

 

 2. Хуманитарна акција за Калину Панић почела је 02.10.2019. у основној-матичној школи 

Јоца Милосављевић . У току првог дана сакупљено је 6.960 динара.У акцији су 

учествовали предметни професори и ученици од 5.до 8. разреда. Наше мало некоме значи 

све. 17.10.2019. се завршила акција и сакупљено је 17.023 динара. У акцији су учествовали 

сви и ученици из предметне наставе као и њихови учитељи и професори. Прикупљен 

новац уплатили смо на жиро рачун хуманитарне акције „ За Калину„ .Чланови Ученичког 

парламента су закључили да је акција била веома успешна. 

Трећа седница Ученичког парламента јеодржана: 04.12.2019.  

Дневни ред : 
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1. Усвајање записника са претходне седнице . 

2. Разматрање новог Пословника о раду Ученичког парламента ОШ:“ Јоца 

Милосављевић“ Багрдан . 

3. Текућа питања . 

 

Чланови Ученичког парламента Николина Ратковић, Филип Панић, Ђурђина 

Вулић, Стефан Миленковић, Сара Јаковљевић, Милица Ђорђевић, Наталија Ратковић, 

Тара Петковић  и Марта Јевтић били су на трибини у ОШ:“Горан Остојић“ дана 

17.12.2019. са почетком у 18 часова у Јагодини.   

Теме које су биле заступљене на трибини су : 

1. „ Комуникација родитеља и деце и осмушљавање заједничког слободног 

времена „ -  излагач представник  Центра за социјални рад  

2. „ Здравље као стил живота „ – излагач представник Медицинског центра  

3. „ Безбедност на интернету и вршњачко насиље „ – излагач представник 

Полицијске управе  

Утисци су били позитивни.Сматрамо да је трибина била корисна, сазнали смо пуно 

поучних ствари везане за свакодневни живот.У другом полугодишту настављамо са 

активностима планиране за тај временски период. 

У другом полугодишту нисмо организовали седнице Ученичког парламента због 

проглашења ванредног стања у земљи изазваног пандемијом КОВИД-19 вируса и 

преласка организације образово-васпитног рада учењем на даљину. 

Подносиоци извештаја: 

председник Ученичког парламента –  

Николина Ратковић 

изаписничар – 

Филип Панић  

 

 

8. Извештај о раду Тима за Инклузовно образовање у школској 

2019/2020. години 

Чланови Тима за инклузивно образовање су:  

1. Ана Хранисављевић-стручни сарадник, психолог, координатор  

2. Јелена Антић-Лазић-наставница француског језика, записничар 

3. Предметни наставници 5. и 6. разреда: 
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4. Стана Ђуричић 

5. Мирјана Ристић 

6. Драгана Алексић  

7. Јована Ћирковић 

8. Јована Јовановић 

9. Невена Ђорђевић 

10. Данијела Бошковић 

11. Споменка Јевтић 

12. Јовић Гордана 

13. Дејан Витковић 

 

Тим је у току првог полугодишта евидентирао ученике којима је потребна 

додатна помоћ у учењу кроз индивидуализацију у настави као и ИОП план и програм. 

Дао предлог за укидање ИОП-а за ученике Педагошком колегијуму на разматрање и 

доношење, до краја полугодишта није била одржана седница Педагошког колегијума. 

Примењивао је Правилник о ближим упутствима за утврђивањае права на 

индивидуални образовни план, његову примену и вредновање („Сл. гласник РС“, 

бр.74/2018). На крају школске године је пратио и вредновао Иоп-е за сваког 

ученика/цу, процењујући степен остварених исхода, такође описујући видове 

прилагођавања. Дана 09.12.2019. просветна саветница Дубравка Јовановић је пружила 

стручну помоћ установи  у циљу квалитетнијег обављања образовно-васпитног рада и 

развоја инклузивности установе.  Тим редовно води свеску записника у којој су 

детаљније садржане активности рада тима. 

Састанак Тима Датум одржавања 

I састанак Тима 11.09.2019. 

II састанак Тима 27.11.2019. 

III састанак Тима 18.12.2019. 

IV састанак Тима 26.02.2020. 

V састанак Тима  26.06.2020. 

 

Дневни ред седница дат је у прегледу: 

 

I састанак Тима 11.09.2019. 

1. Ревизија-евалуација ИОП-а за ученике који су у претходној 

години пратили наставу по ИОП-у 1 и 2 

2. Планирање активности са новим ученицима којима је потребна 

додатна подршка 

3. Договор око реализације плана рада ИОП тима за школску 

2019/2020. годину 
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4. Текућа питања 

II састанак Тима 27.11.2019. 

1. Усвајање Записника са претходног састанка 

2. Праћење и вредновање успеха ученика на крају првог 

класификационог периода школске 2019/2020. године 

3. План активности за наредни период 

III састанак Тима   18.12.2020. 

1. Састанка чланова тима са родитељем ученика  

IV састанак Тима   26.02.2020. 

1. Упознавање Тима за инклузивно образовање са Извештајем о 

пруженој стручној помоћи од 10.02.2020. дел.број 119. 

V састанак Тима 26.06.2020. 

1. Састанак чланова Тима са хранитељицом ученица 

 

Подносилац Извештаја  

Координатор тима, 

Ана Хранисављевић, 

стручни сарадник-психолог 

 

9. Извештај о раду Тима за заштиту ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања у школској 2019/2020. години 

Чланови тима: 

1. Координатор – Дејан Витковић 

2. Данијела Бошковић 

3. Невена Ђорђевић 

4. Драганка Димитријевић 

5. Психолог, Ана Хранисављевић 

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања се у провом полугођу 

школске 2019/20. години састао четири пута:  

09.09.2019. 

04.10.2019. 

14.10.2019. 

27.11.2019. 

 

09.09.2019. Састанак Тима поводом усвајања Плана рада Тима за школску 2019/20. 

Договор о реализацији планираних активности по плану. 

26.09.2019. Четвртак – На одмору између првог и другог часа побилили су се Немања 

Јовановић (82) и Александар Ђенисов (81). Убрзо је са њима обављен разговор на основу 
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кога је утврђено да Немања већ дуже време прогања, вређа и провоцира Александра. 

Немања је опоменут а наредних неколико дана смо пратили његово понашање и ових 

проблема није било. 

 

03.10.2019. Четвртак – Обављен разговор са ученицима 5/1: Д. В. и У. Б. Утврђено је да 

ови ученици већ дуже време отимају и бацају ствари К. Т. из истог одељења. После 

обављеног разговора ови ученици су дали чврста уверења да се то више неће поновити. 

Ову ситуацију ћемо пажљиво пратити у наредном периоду. 

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања састао се 04.10.2019. да 

размотри неколико проблема везаних за појаву насиља у нашој школи. 

14.10.2019.Анализа случаја ученика Ј.И. V1 разреда. Психолог школе је водила 

евиденцијуактивности везаних за овај случај која се налази у педагошкој 

документацији. 

27.11.2019. Извршена је анализа плана превентивних активности која се налази у 

годишњем плану и програму рада школе 2019/20. Године према договору са састанка који 

је одржан у поморавском округу на тему ,,Насиље и превенција насиља у школи“ са свим 

интересним групама. 

20.01.2019. Бивши ученик Ж. К. Направио је инцидент тако што је упао на час, чудно се 

понашао и одбио да изађе. Наставник је обавестио директора, психолога а убрзо је 

секретар школе обавестила полицију која је дошла за 20 минута и привела горепоменутог. 

Евиденција активности везаних за овај и још неколико мање значајних случајева се налазе 

у педагошкој документацији Тима и стручне службе. 

Од 16.03.2020. школа је због епидемије КОВИД 19 прешла на online наставу која се 

успешно одвијала, без инцидената, све до краја школске године. 

 

Извештај поднео, 

координатор Тима, 

Дејан Витковић 

 

10. Извештај о раду Тима за  самовредновање рада школе у школској 

2019/2020. години 

У првом полугодишту школске 2019/2020. Тим за самовредновање је одржао 2 састанка 

(што је документовано записницима са састанка). У другом полугодишту су одржана још 

два састанка на даљину. 

Тим за самовредновање чине: 

1. Ђорђевић Невена-координатор тима 
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2. Весна Јанковић-записничар 

3. Данијела Бошковић 

4. Јасмина Милојевић 

5. ученик: Тара Петковић 

Договорено је да у  овој школској години буду урађене две област (које су нове):  

1. ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊАЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ и 

6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ 

РЕСУРСИМА.   

 

Како је у међувремену стигао позив за обуку  која је везана за подршку школама у процесу 

самовредновања, која  се остварује у оквиру заједничког пројекта МПНТР и ЗВКОВ-а под 

називом ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ ЗА ПРИМЕНУ ОБРАЗОВНИХ 

СТАНДАРДА И САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА УСТАНОВА У ОСНОВНОМ И 

СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ, даљи рад Тима смо усагласили са овом обуком. 

Након ове обуке договорили смо се  да саставимо нацрт анкете о којима ћемо 

дискутовати. Услед пандемије вируса све планиране активности и кључне области 

вредновања су померене за наредну школску годину. 

Извештај поднео координатор Тима, 

Ђорђевић Невена 

 

11. Извештај о раду Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе у 

школској 2019/2020. години 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе у другом полугодишту је одржао две 

седнице и то:  

 Прва седница одржана је 24.06.2020.године са следећим дневним редом: - Анализа 

рада Стручног већа 

-Анализа рада тимова 

-Анализа реализације наставе у току првог полугодишта 

-Анализа Актива школе у првом полугодишту, за претходну    наставу 

-Анализа Извештаја о реализацији Развојног плана школе 

-Анализа Извештаја о раду директора у првом полугодишту 

-Праћење прописа о обезбеђивању квалитета рада и развоја школе 

-Извештај о раду Тима у првом полугодишту школске 2019/2020.године 

- Обука за самовредновање 
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Седница је одржана у условима рада у ванредним околностима.Присутни су сви чланови 

тима и усвојен је дневни ред. 

Члан Тима Славица Јовановић поднела је извештај рада Стручног већа млађих разреда. 

Стручно веће млађих разреда редовно је обављало своје активности и пратило рад њених 

чланова. 

Анализа рада тимова, извештај поднела је Ивана Матић. Сви тимови су радили по својим 

плановима што је приложено и дато у прилозима. 

Анализа реализације наставе у току првог полугодишта-извештај поднела је психолог Ана 

Хранисављевић. 

Анализу Актива школе за предметну наставу поднела је наставница Стана Ђуричић.  

Анализа Извештаја о реализацији Развојног плана школе, Маја Миловановић: ,, План није 

реализован јер га није ни било. “ 

Анализа Извештаја о раду директора у првом полугодишту поднела је наставница Стана 

Ђуричић. 

Праћење прописа у обезбеђивању квалитета и развоја школе, извештај поднела 

директорка Снежана Милисављевић. У првом полугодишту био је расписан конкурс за 

пријем радника у радни однос.Других прописа није било. 

Извештај о раду Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе за школску 

2019/2020.годину.У првом полугодишту за школску 2019/2020.годину поднела је Ивана 

Матић. 

Семинару, Обука за самовредновање присуствовала је наставник разредне наставе Маја 

Миловановић испред нашег тима.Донета је одлука да свима нставницима се одржи обука 

за самовредовање. 

 Друга седница Тима за пбезбеђивање квалитета и развоја установе одржана је 

19.08.2020.године. 

Састанак представника Педагошког колегијума и чланова Тима за обезбеђивање квалитета 

и развој установе одржан је у 10 часова на захтев директора школе, Снежане 

Милисављевић. 

На овом састанку водио се разговор о могућностима одржавања образовног-васпитног 

рада за ову школску годину 2020/2021. 
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Разредне старешине су контактирале родитеље својих ученика како би потврдили да ли ће 

њихова деца у септембру похађати наставу у школи или онлајн. 

Дати су предлози о могућностима одржавањима образвног-васпитног рада и безбедности 

деце. На основу тренутне епидемиолошке ситуације у Републици Србији, а у складу са 

Стручним упутством за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној 

школи у школској 2020/2021.години, ОШ,, Јоца Милосављевић“ је донела Оперативни 

план организације и реализације наставе за школску 2020/2021.годину.  

Подносилац Извештаја,  

Координатор Тима, 

Ивана Матић 

 

12.Извештај о раду Тима за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва у школској 2019/2020.години 

Тим за међупредметне компетенције и предузетништво у ОШ „Јоца 

Милосављевић“ у Багрдану  чине: Весна Јанковић, Славица Јовановић, Милан Милановић 

и Драгана Васиљевић-Гетић - координатор тима. Током првог полугодишта школске 

2019/20. одржана су два састанака. Тим је сарађивао и ван састанака кроз рад и договор на 

одређеним активностима. Записници са одржаних седница  су вођени у писаној форми. 

 Формиран је план тима за међупредметне компетенције и предузетништво којим 

су дефинисани задаци и активности тима. Активности које су остварене: 

o Конституисање тима; 

o Разматран је и усвојен  план рада тима за школску 2019/20. годину; 

o Извршена је анализа заступљености међупредметних компетенција у оквиру 

наше школе, где се организује велики број активности које се остварују у свим 

наставним предметима; 

o Анализиран је извештај пројекта „Светска недеља свемира“; 

o Извршена је анализа реализације пројектне наставе у свим подручним школама 

првог и другог разреда, као и процена ангажовања ученика у пројектима; 

o Разматран је план реализације школске славе „Свети Сава“, где ће ученици бити 

ангажовани на различите начине кроз међупредметну повезаност; 

o Праћење остваривања пројектне наставе у првом и другом циклусу кроз редовну 

наставу, СНА, ВНА и остале облике образовно-васпитног рада са ученицима; 

o У току ванредног стања, чланови Тима су комуницирали онлајн и разговарали о 

раду и оствареним резултатима у периоду пре увођења ванредног стања. 
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Иначе, у нашој школи одржана је обука стручног усавршавања  - „Развој 

дигиталних компетенција“- Компетенција за поучавање и учење, подршку у развоју 

личности ученика, комуникацију и сарадњу. 

 

У Багрдану;                                                                                                    Координатор Тима: 

31.08.2020.                                                                                           Драгана Васиљевић-Гетић 

 

13. Извештај о раду Тима за професионални развој у школској 2019/2020. 

години 

Тим за професионални развој (у наставку: ТПР) у ОШ „Јоца Милосављевић“ у 

Багрдану чине: Јована Јовановић, Маја Миловановић и Иван Миловановић (координатор 

рада ТПР). Током првог полугодишта школске 2019/20. одржана су 3 (три) састанака ТПР. 

Тим је обављао свој рад и између састанака кроз рад на договореним задацима и 

активностима, консултације чланова тима и електронску комуникацију. Записници са 

одржаних седница ТПР су вођени у електронској форми, а одштампани и потписани 

записници се налазе се регистру под називом ТПР од 2018/19. 

Тим је радио према плану који је усвојио при формирању. Остварене су следеће 

активности: 

o Формиран је ТПР; 

o Усвојен је плана рада тима за школску 2019/20. годину; 

o Извршена је анализа Правилника о сталном стручном усавршавању и 

напредовању у звању наставника, васпитача и стручних сарадника (Сл. гласник 

РС, бр. 81/17 и 48/2018) и других правних аката којима је регулисано стручно 

усавршавање наставника и стручних сарадника; 

o Извршена је анализа Документа о вредновању сталног стручног усавршавања у 

установи за 2013/14. годину усвојеног на седници Наставничког већа одржаној 

10.01.2014. године; 

o Унапређен је инструмент за праћење и евидентирање оствареног стручног 

усавршавања наставника и стручних сарадника; 

o Формирана је евиденција оствареног стручног усавршавања ван установе у току 

првог полугодишта школске 2019/20. године; 

o Усвојен је Извештај о раду тима за професионални развој у 2019/20. години. 

Планом рада ТПР предвиђене су и активности које нису остварене: 

o Представљање припремљене анализе Правилника о сталном стручном 

усавршавању и напредовању у звању наставника, васпитача и стручних 

сарадника (Сл. гласник РС, бр. 81/17 и 48/2018) на Педагошком колегијуму јер  
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током школске 2019/20. године одржана само једна, електронска седница 

Педагошког колегијума које је била посвећена организацији наставе на даљину.  

 

                                                                                                                 Извештај сачинио 

у Багрдану,                                                руководилац Тима за професионални развој. 

23. 06. 2020.                                                                                        Иван Миловановић,  

наставник разредне наставе,  

педагошки саветник 

 

14. Извештај о раду Тима за професионалну оријентацију у школској 

2019/2020. години 

У току школске 2019/2020 године Тим за професионалну оријентацију спроводио је 

следеће активности: 

-Формирање тима 

-Упознавање са планом рада Тима за професионалну оријентацију 

-Договор око активности за текућу школску годину 

-Спровођење анкете међу ученицима 8. разреда о одабиру средње школе. Анкета је 

одрађена на ЧОС, у периоду од 14.10. до 18.10.2019. године. Ученицима 8. разреда 

подељена је анкета у циљу информисања ученика завршних разреда у вези професионалне 

оријентације. Постављено је питање ,,Коју би средњу школу желео боље да упознаш?“. 

Циљ анкете је жеља Тима за ПО да помогне у правом одабиру будуће средње школе 

ученика завршних разреда. Резултати анкете су дати у табели у прилогу; 

 ОДЕЉЕЊЕ  

СРЕДЊА ШКОЛА VIII/1 VIII/2 VIII/3 УКУПНО 

ЕГШ,,Никола Тесла“-Јагодина 10 3 1 14 

Гимназија,,Светозар Марковић“-Јагодина 0 4 2 6 

ЕТШ,,Славка Ђурђевић“-Јагодина 5 8 0 13 

СМШ,,Милутин Миланковић“-Јагодина 0 0 1 1 

Укупан број заинтересованих ученика 15 15 4 34 

 

-Презентација средњих школа у циљу информисања ученика завршних разреда. У оквиру 

те сарадње 30. 10. 2019. године СМШ,,Милутин Миланковић“ из Јагодине је презентовала 

своје образовне профиле ученицима 8/1 и 8/2 разреда из Багрдана и ученицима 8/3 разреда 

из Милошева. 
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-17. 12. 2019. године у ОШ,,Горан Остојић“ оранизована је трибина. На трибини су 

присуствовали ученици Ученичког парламента са наставницом Мирјаном Ристић. На 

трибини су биле следеће теме: 

-,,Комуникација родитеља и деце и осмишљавање заједничког слободног времена“ 

-,,Здравље као стил живота“ 

-,,Безбедност на интернету и вршњачко насиље“ 

Трибина је организована у циљу превенције насиља и јачања сарадње школе са 

релевантним институцијама.  

Од 17. марта 2020.год. настава се одвијала на даљину због увођења ванредног стања због 

пандемије изазване Корона вирусом. 

01. априла 2020. ученици су упознати са почетком припремне наставе за специјализована 

одељења у Гимназији,,Светозар Марковић“ у Јагодини. 

-05. маја 2020. послат је мејл са промотивним материјалом Пољопривредно-ветеринарске 

школе са домом ученика Свилајнац. 

-05. маја 2020. материјал је послала и Техничка школа из Ћуприје. 

-03. јуна 2020. СМШ,,Милутин Миланковић“ из Јагодине послала је информатор са 

посебним прилогом који садржи практичне савете за будуће средњошколце на тему 

Охрабри себе и  и буди оптимиста на завршном испиту. 

-05. јуна 2020. ученици су упознати са уписом на образовне профиле по дуалном моделу.  

У Багрдану, јун 2020. год                                                                       Подносилац Извештаја, 

  координатор Тима, 

Мирјана Ристић 

 

15. Извештај о раду Тима за подршку ученицима из осетљивих 

друштвених група у школској 2019/2020. години 

Тим за подршку деци из осетљивих група у ОШ „Јоца Милосављевић“ у Багрдану у 

школској 2019/20. години су чинили: 

- Маја Миловановић, наставник разредне наставе 

- Снежана Станојевић, наставник разредне наставе 

- Драганка Димитријевић, наставник разредне наставе, педагошки саветник 
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- Јелена Антић Лазић, наставник француског језика 

- Верољуб Димитријевић, педагошки асистент 

Одржана су 4 (четири) састанака на којима су учествовали сви чланови тима. Тим 

је обављао свој рад и између састанака, као и током наставе на даљину, кроз рад на 

договореним задацима и активностима, консултације чланова тима и електронску 

комуникацију. Координатор рада тима је била Маја Миловановић. 

Годишњим планом рада школе за школску 2019/20. годину којим је директор 

школе оформио Тим за подршку деци из осетљивих друштвених група, нису дефинисани 

задаци и активности тима, па је тим радио према плану који је усвојио при формирању. У 

складу са усвојеним планом рада остварене су следеће активности: 

o Формиран је Тим за подршку деци из осетљивих друштвених група; 

o Усвојен је плана рада тима за школску 2019/20. годину; 

o Ажурирана је евиденција о ученицима којима је потребна додатна образовно-

васпитна подршка и помоћ; 

o Сачињен је Извештај о ученицима ОШ „Јоца Милосављевић“ у Багрдану који 

потичу из осетљивих друштвених група који је упућен Наставничком већу и 

Педагошком колегијуму на разматрање; 

o Сачињени су предлози Правилника о критеријумима за избор ученика ОШ „Јоца 

Милосављевић“ Багрдан који ће добити бесплатну  ужину и Правилника о 

остваривању права на бесплатну  екскурзију ученика ОШ “Јоца Милосављевић“ 

у Багрдану и упућени Наставничком већу на разматрање и усвајање 

 

У прилогу Извештаја о раду тима је Извештај о ученицима ОШ „Јоца 

Милосављевић“ у Багрдану који потичу из осетљивих друштвених група. 

 

у Багрдану,                                                                  Извештај сачинила 

23. 06. 2020.                                                                                        Маја Миловановић, 

Координатор Тимa за подршку деци из осетљивих друштвених група 

 

 

15.1. Извештај о ученицима ОШ „Јоца Милосављевић“ у Багрдану 

који потичу из осетљивих друштвених група 

 

У складу са планом рада Тима за подршку деци из осетљивих друштвених група, на 

седници тима одржаној 18.10.2019. године усвојена је одлука о спровођењу анкетирања 

одељењских старешина са циљем прикупљања података о ученицима који потичу из 

осетљивих друштвених група.  
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Анкетирање одељењских старешина је спроведено у периоду од 01.11. до 15.12.2019. 

године. Свим одељењским старешинама подељени су анкетни упитници. Од укупно 20 

одењских старешина који су добили упитник, њих 18 је попунило упитник. Нису 

достављени подаци за VII1 и VIII2 одељења. 

Списак ученика које су одељењске старешине препознале као децу која долазе из 

осетљивих друштвених група са подацима о ученицима достављених од стране 

одељењских старешина приказан је у табели 1. 

Р
аз

. 

Одељ. ученик 
Пор. статус Мат. 

језик 
Здр. стање  Други вид 

проблема 
 

напомена 
С1 Р2 Х3 Д4 Дете Род. 

П
Р
В
И

 

I 2 Јован Илић - - - - - - -  Ром, број деце  Беспл. уџ. 1.  

I 2 Анђелија Стојановић - - - - - - - - Беспл. уџ. 2.  

I 3 Јасмин Митровић - - - - Х - -  -  Беспл. уџ. 3.  

I 4 Андрија Јовановић Х - - - - - -  -  - 4.  

I 4 Анђелина Тодоровић - - Х - - - -  -  Беспл. уџ. 5.  

I 4 Анђела Симовић - - Х - - - -  -  - 6.  

I 5 Анастасија Васић Х - - - - - -  -  Беспл. уџ. 7.  

Д
Р
У
ГИ

 

II 1 Огњен Војиновић Х - - - - - -  -  Беспл. уџ. 8.  

II 2 Петар Данковић Х  - - - - - -  -  - 9.  

II 2 Давид Косанић  - Х - - - - - - - 10.  

II 2 Дора Костић  - Х - - - - -  -  - 11.  

II 2 Алекса Тодоровић  - - - - - - -  -  Беспл. уџ. 12.  

II 2 Анђела Илић  - - - - - - -  -  Беспл. уџ. 13.  

II 3 Леонардо Олишевски Х - - - Х - -  -  - 14.  

II 4 Младен Тодоровић - - Х - - - -  -  - 15.  

II 4 Андријана Славуљ - - - - - - -  -  Беспл. уџ. 16.  

II 5 Софиа Николић - - - - - - -  -  Беспл. уџ. 17.  

II 6 Јелена Грујић Х - - - - - -  -  Беспл. уџ. 18.  

II
I 

III 1 Василије Спасојевић - - - - - X -  -  - 19.  

III 3 Матија Вујанчевић Х - - - Х - -  -  Беспл. уџ. 20.  

III 3 Габријел Јанићијевић Х - - - Х - -  -  Беспл. уџ. 21.  

III 3 Леонтина Станковић Х - - - Х - -  -  Беспл. уџ. 22.  

III 3 Валентина Костић - - - - Х - -  -  - 23.  

III 4 Виктор Гуџулић - Х - - - - -  -  - 24.  

III 4 Драган Тодоровић - - Х - - - -  -  - 25.  

III 6 Никола Јовановић - - - - - - -  -  Беспл. уџ. 26.  

Ч Е Т В Р Т И
 

IV 1 Роберт Ковачевић - - - - - - -  -  Беспл. уџ. 27.  

                                                             
1 самохрани родитељ 
2 разведени родитељи 
3 хранитељска породица 
4 дисфункционална породица 
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IV 2 Тодор Милетић  - Х - - - - -  -  - 28.  

IV 2 Алекс Косанић  - Х - - - - -  -  - 29.  

IV 2 Јован Симић  - - - - - - -  -  Беспл. уџ. 30.  

IV 2 Милица Раденовић - - - - - - -  -  Беспл. уџ. 31.  

IV 3 Михајло Ђорђевић Х - - - Х - -  -  - 32.  

IV 3 Зоран Ђорђевић Х - - - Х - -  -  Беспл. уџ. 33.  

IV 3 Јелена Мартиновић Х - - - Х - -  -  Беспл. уџ. 34.  

IV 3 Гордана Станојевић Х - - - Х - -  -  - 35.  

IV 3 Лазар Васић - - - - Х - -  -  Беспл. уџ. 36.  

IV 5 Алекса Стојановић - Х - - - - -  -  - 37.  

П
ЕТ
И

 

V 1 Јован Илић Х - - - - Х -  Пробл. са видом  - 38.  

V 1 Лидија Ђорђевић Х - - - Х - -  -  - 39.  

V 1 Анамари Митровић Х - - - Х - -  -  Беспл. уџ. 40.  

V 1 Сара Војиновић Х - - - - - -  -  - 41.  

V 1 Давид Војиновић Х - - - - - -  -  - 42.  

V 1 Огњен Војиновић - Х - - - - -  -  - 43.  

V 1 Марија Симовић - - Х - - - -  -  - 44.  

V 1 Живојин Митровић - - - - Х - -  -  Беспл. уџ. 45.  

V 1 Стефан Вучинић - - - - - Х -  дисграфија  - 46.  

V 1 Алекса Николић - - - - - - -  -  Беспл. уџ. 47.  

V 1 Кристина Траиловић - - - - - - -  -  Беспл. уџ. 48.  

V 2 Ђулијано Илић - - - - Х - -  -  Беспл. уџ. 49.  

V 2 Анастасија Раденовић - - - - - - -  -  Беспл. уџ. 50.  

Ш
ЕС
ТИ

 VI 1 Виденка Петровић - - Х - - - -  -  - 51.  

VI 1 Сања Пакашки - - Х - - - -  -  Беспл. уџ. 52.  

VI 1 Славица Пакашки - - Х - - - -  -  Беспл. уџ. 53.  

VI 1 Леа Васић - - - - - - -  -  Беспл. уџ. 54.  

VII VII 2 Чедомир Раденовић - - - - - - -  -  Беспл. уџ. 55.  

О
С
М
И

 

VIII 1 Јована Грујић Х - - - - - -  -  - 56.  

VIII 1 Миљана Илић - Х - - - - -  -  - 57.  

VIII 1 Тома Милошевић - - Х - - - -  -  - 58.  

VIII 1 Александар Ђенисов - - - - Х - -  -  Беспл. уџ. 59.  

VIII 1 Александра Ђенисов - - - - Х - -  -  Беспл. уџ. 60.  

VIII 3 Дарко Ристић - - - - - - -  -  Беспл. уџ. 61.  

               

Табела 1: Списак ученика који потичу из осетљивих друштвених група 

Анкетним упитником су дефинисане три категорије остељивих друштвених група из 

којих, по процени чланова тима, најчешће долазе ученици наше школе: 

- породични статус  (самохрани родитељ, разведени родитељи, хранитељска 

породица и дисфункционална породица) 
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- ученици чији матерњи језик није српски језик (матерњи језик је румунски, влашки 

или ромски језик) 

- здравствени проблеми (хроничне болест, функционални поремећаји и слични 

проблеми детета или родитеља)  

Осим дефинисаних категорија, на списку су и ученици који добијају бесплатне уџбенике у 

оквиру пројекта МПНТР који потенцијално могу припадати некој од угрожених 

друштвених група (социјално-економски статус породице, вишечлане породице – треће 

дете и ученици који наставу похађају по ИОП-у) и чији су родитељи прибавили захтеване 

доказе којима су потврдили свој статус.  

Из датих података видљиво је да од укупно 190 ученика колико је на крају првог 

класификационог периода било уписано у школу, 61 ученик (32,11%) долази из неке од 

дефинисаних угрожених друштвених група и/или добија бесплатне уџбенике. Њих 

дванаесторо сврстано је у две од три дефинисане категорије (породични статус и српски 

није матерњи језик, односно здравствени проблем), од којих шесторо добија бесплатне 

уџбенике. Највећи број ученика из угрожених друштвених група, по 11 ученика, је у V1 

одељењу и у другом разреду. Највећи удео ученика који потичу из угрожених социјалних 

група у укупном броју ученика је у другом разреду (Графикон 1). Од укупно 16 ученика 

другог разреда, њих 11 (68,75%) сврстано је у неку од дефинисаних категорија и/или 

добија бесплатне уџбенике. Ако се удео ученика из осетљивих друштвених група 

посматра по издвојеним одељењима највећи удео је у Стрижилу (91,67%) где ученицима 

српски језик (подаци за четврти разред су можда некомплетни), на коме се изводи 

настава није матерњи језик, од којих је њих осморо (66,67%) сврстано у две категорије 

(матерњи језик и самохрани родитељи), а већина добија и бесплатне уџбенике и у 

Милошеву (78,57%) где је значајан број ученика чији су родитељи самохрани или 

разведени.  

 

Графикон 1: Удео ученика из угрожених друштвених група по разредима 
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Од дефинисаних осетљивих група из којих долазе ученици, најприсутнији је породични 

статус (18,95%), следе ученици која српски језик није матерњи језик (8,95%), док је 

ученика са озбиљнијим здравственим или функционалним проблемима значајно мање 

(1,58%). Пројектом бесплатних уџбеника обухваћено је 35 ученика што представља скоро 

петину (18,42%) укупног броја ученика у школи (Графикон 2). 

 

Графикон 2: Присутност дефинисаних категорија у укупном броју ученика 

Скоро петина укупног броја ученика, њих 36 (18,95%)  има одређене проблеме који се 

односе на породични статус. Међу њима је највише ученика чији су родитељи самохрани, 

најмање је деце разведених родитеља, а значајан број ученика је у хранитељским 

породицама (Графикин 3). 

 

Графикон 3: Дистрибуција породичног статуса ученика 

 

ЗАКЉУЧАК: 

Битна специфичност ОШ „Јоца Милосављевић“ у Багрдану је значајно процентуално 

учешће деце из осетљивих друштвених група у укупном броју ученика. Трежина ученика 

школе долази из неке од дефинисаних осетљивих социјалних група (породични статус, 

матерњи језик, здравствено стање) или се може повезати са неком од осетљивих 
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друштневих група (ученици који добијају бесплатне уџбенике). Међу њима, скоро петина 

укупног броја ученика, су специфичности које се односе на породични статус ученика.  

ПРЕПОРУКЕ: 

Са циљем унапређивања подршке ученицима који долазе из осетљивих друштвених 

групапотребно је: 

- ситематско прађење и ажурирање података о ученицима који долазе из осетљивих 

социјалних група – програми рада одељењских старешина, стручног сарадника, 

директора школе, Ученичког парламента, Савета родитеља, стручних већа, тимова 

и других органа школе треба да садрже наведену активност; 

- адекватан и благовремен проток информација – неопходно је дефинисати поступке 

и процедуре које ће проток битних информација о свим ученицима, а нарочито у 

ученицима који су препознати као ученици који пропадају из осетљивим 

друштвеним групама олакшати, убрзати и учинити свсисходним; 

- Развојним планом школе обухватити подршку деци и родитељима из осетљивих 

друштвених група – при дефинисању развојних циљева школе у оквиру области 

квалитета „подршка ученицима“ треба прецизирати задатке, активности, носиоце и 

критеријуме процене остварености који ће бити усмерени на унапређивање 

подршке ученицима и родитељима ученика из осетљивих друштвених група; 

- у складу са дефинисаним циљевима и задацима у оквиру Развојног плана школе 

потребно је иновирати програме социјалне и здравствене заштите ученика и друге 

делове Школског проргама, као и програме рада појединих тимова и других органа 

школе; 

- стручна служба, директор школе, секретар школе, одељењске старешине, а по 

потреби и одговарајуће службе ван школе, се требају додатно ангажовати и на 

адекватан начин укључити у помоћ и подршку родитељима ученика из осетљивих 

друштвених група, нарочито хранитељима. Осмишњеним активностима и 

ангожовањем органа школе, треба радити на даљој афирмацији хранитељства у 

окружењу школе, као једној од развојних могућности школе у наредном периоду. 

 

Тим за подршку деци из осетљивих друштвених група 
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16. Извештај о раду Тима за здравствену заштиту ученика у школској 

2019/2020. години 

Чланови Тима за здравствену заштиту ученика су: 

1.Снежана Станојевић – координатор 

2.Драгана Алексић 

3.Споменка Јевтић 

4.Милан Милановић 

 

Активности тима усмерене су на унапређивање здравља ученика, односно, како на 

стицање знања, формирање ставова и понашање ученика  у вези са здрављем, тако и на 

елиминисање услова који на њега штетно делују, као и на неговање одређеног начина  

живота  и развој хуманих односа  међу људима. 

Током првог полугодишта текуће школске 2019/2020.године одржана су два 

састанка (и више косултација са члановима тима, колегама одељењским старешинама и 

стручним сарадником), на којима је разматран и усвојен план рада  тима за ову школску 

годину, са јасно  дефинисаним  активностима, начином реализације, носиоцима 

активности  и временском динамиком  и извршена  анализа реализованих активности. 

У складу са планом рада, Тим за здравствену заштиту  ученика је кроз међусобну 

сарадњу  и договор, а путем предавања, радионица, на часовима одељењског старешине, 

кроз наставу и  ваннаставне активнисти  и уз помоћ и сарадњу са Домом здравља и ПУ 

Јагодина-Сектор за ванредне ситуације  спроводио следеће  активности: 

 

 Израђени су панои о здравим стиловима живота  и превенција заразних болести- 

болести прљавих руку  (септембар 2019.) 

 Обележен је Дан правилне исхране  (,,Каква храна –таква одбрана“) предавања , 

радионице, модел пирамиде исхране (16. 10.2019.) 

 Одржана су стручна предавања о заштити  од техничко-технолошких опасности  од 

елементарних непогода (28.11.2019.) и о насиљу  као негативној  друштвеној појави 

(20.12.2019.),од стране  ПУ Јагодина – Сектор за ванредне ситуације; 

 У сарадњи  са Школским диспанзером Дома здравља у Јагодини  (Служба 

стоматолошке здравствене заштите ),организовани су и реализивани  редовни 

систематски  стоматолошки прегледи ученика од  првог до осмог разреда  у 

периоду од 24.09.2019. За ученике првог, трећег, петог и седмог разреда и од 25. до 

26.11.2019. за ученике  првог, четвртог, шестог и осмог разреда. 

Због проглашења ванредног стања у земљи настве на даљину, у условима 

епидемије вирусом Ковид-19, састанцуи Тима за здравствену заштиту ученика 

одржани су онлајн. 
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Причало се о насталој епидемиолошкој ситуацији, пратећи упутства  МПНТР и 

Кризног штаба, као и упутства која су долазила из школе. 

Деца су путем наставе на даљину, кроз часове одељењских старешина, упозната са 

превентивним мерама заштите сопственог здравља и здравља других, с циљем 

спречавања даљег преношења вируса. 

 

Подносилац извештаја, 

Координатор Тима, 

Снежана Станојевић  

 

17.Извештај о раду Тима за заштиту животне средине у школској 

2019/2020.години 

Тим за заштиту животне средине радио је у следећем саставу: 

1. Ивана Дрецун (кординатор тима); 

2. Мирјана Ристић; 

3. Јелена Радисављевић; 

4. Небојша Илић. 

Активности Тима за заштиту животне средине у току 2019/2020.године усмерене су 

на развој еколошке свести као и очувању природне средине. 

У току првог полугодишта одржано је четири састанка и већи број консултација са 

члановима тима,родитељима,колегама и управом школе. 

На првом састанку тим је размотрио план рада за ову школску годину.Након дискусије 

сви чланови тима усвојили су план рада за школску 2019/2020.годину. 

У току првог полугодишта школске 2019/2020.године Тим за заштиту животне средине 

спроводио је следеће активности: 

 Упознавање са Програмом заштите животне средине; 

 Обележавање Дана озонског омотача; 

 Комуникација исарадња са колегама и управом шкoле; 

 Обележавање Дечије недеље; 

 Изложба дарова природе-здрава храна; 

 Акција-Очистимо свет-рециклажа; 

 Правимо кућице и хранилице за птице; 

 Правимо украсе за јелку од рециклажног материјала. 
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Почетком септембра у складу са планом Тима за заштиту животне средине 

упознали смо се са програмом рада тима за ову школску годину.Сви чланови тима су се 

сложили са планом рада и усвојили га.Ученици су заједно са својим наставницима 

обележили Дан озонског омотача у виду радионица,цртежа,плаката...Постигнут је договор 

о сарадњи са oсталим наставним особљем.Плакат је изложен у холу школе (по подручним 

школама),да би ученици могли да виде,разговарају и развијају позитиван однос према 

свом окружењу и очувању природне средине. 

У октобру обележили смо- Дечију недељу.Разговарали смо на тему 

екологије.Постере и радове ученици су излагали по подручним школама.У оквиру Дана 

здраве хране ученици су заједно са својим наставницима разговарали о здравој 

храни,правили пирамиду исхране и јестиве фигуре од воћа и поврћа које су донели и од 

којих смо направили изложбу.Учествовали смо у хуманитарној акцији-Чеп за хендикеп. 

Уновембру спровели смо акцију-Очистимо свет.Прикупљали смо материјале за 

рециклажу.На часовима слободних активности и часовима ликовне културе израда радова 

од рециклираног материјала.14.11.2019.год.у нашој школи одржано је предавање на 

тему:“Заштита од пожара“.Предавање је одржала Тања Голубовић из ватрогасне службе и 

сектора за ванредне ситуације.Укључили смо се на предлог наставнице Невене 

Ђорђевић(15.11.2019.год.на Наставничком већу)у –Школу за 21.век.Прикупљали смо 

папир за рециклажу.Кординатор тима Ивана Дрецун обавестила чланове Одељенског већа 

да ће сви чланови добити план и програм тима на мејл адресу како би сви били у току и 

заједно учествовали у раду тима. 

У децембру месецу-Акција-правимо кућице за птице и постављамо 

хранилице.Укључили су се и остали учитељи по подручним школама у израду истих и 

проследили фотографије са активности(учитељица-Ивана Матић,Мирјана Ристић-

наставник биологије).Поводом Новогодишњих празника ученици су израђивали предмете 

и украсе од материјала који би могао постати потенцијални еколошки отпад. Чланови 

Тима су пратили,помагали и активно учествовали у планирању и реализацији активности 

У јануару и фебруару ученици су на креативан начин правили маске од 

рециклираног материјала,правили ревију и избор најлепше маске. 

У марту ученици су од затварача за флаше правили цветове и поклоне „Мами на 

дар“. 

У периоду одвијања наставе на даљину (март, април, мај, јун), комуникација 

између чланова тима и ученика одвијала се онлајн у складу са њиховим могућностима. 

Ученици су садили цвеће и уређивали своја дворишта, израђивали постере, плакате како 
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чувамо природу од загађења, писали поруке о штетности дуванског дима и сл. Сарадња 

свих чланова тима била је одлична. Помагали су и активно учествовали у реализацији 

активности у периоду ванредне ситуације. 

-У августу због епидемиолошке ситуације чланови тима били су у комуникацији онлајн 

како би анализирали рад у претходној школској години и разговарали о плану за наредну 

школску годину. 

Подносилац Извештаја, 

кординатор Тима, 

Ивана Дрецун 

18. Извештај о раду Тима за културну и јавну делатност школе у 

школској 2019/2020. години 

Тим за културну и јавну делатност ОШ „Јоца Милосављевић“ у Багрдану чине 

следећи чланови: Стана Ђуричић, Душица Грујић, Љиљана Милосављевић, Ивана Матић 

и Јована Јовановић (координатор тима). Тим се у току првог полугодишта школске 

2019/2020. године састао три пута (29. 8. 2019; 30. 9. 2019. и 23. 12. 2019. године), али 

треба напоменути и да је Тим комуницирао и организовао свој рад и путем електронске 

комуникације. Записници са састанака Тима налазе се код психолога школе. 

У јуну 2019. године предат је план стручног Тима за културну и јавну делатност 

школе који је усвојен на првом састанку тима 29. 8. 2019. године. 

Дана 8. 9. 2019. у школи је обележен Међународни дан писмености, наставници 

српског језика и књижевности су на својим часовима одржали предавање које се тицало 

како првобитне, тако и функционалне писмености. 

Дана 4. 10. 2019. ученици осмог разреда су у сарадњи са наставницом биологије 

одржали презентацију о заштити угрожених врста животиња и тако обележили 

Међународни дан угрожених животиња. 

Од 7. до 13. октобра у нашој школи многобројним заједничким активностима 

учитеља, предметних наставника и ученика обележена је Дечија недеља која је ове 

школске године имала слоган „Да право свако – дете ужива лако!“Ученици млађих 

разреда су са својим учитељима остварили следеће активности у току Дечије недеље: 

 Учитељи су упознали ученике са Конвенцијом дечијих права и разговарали са 

њима о правима детета. 

 Ученици су заједнички радили електронске задатке на тему дечијих права са 

циљем скретања пажње на појаву злоупотребе деце у медијима. 

 Ученици су посетили руководство школе и оставили своје сликовне поруке на 

бетону у школском дворишту са циљем промоције активности у оквиру Дечије 

недеље. 
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 Ученици су заједно са децом предшколске установе ПУ „Пионир“ писали дечија 

права на јабукама од папира и те јабуке лепили на дрво „Дечијих права“. Деца из 

предшколске установе су цртала своја права и лепила на зид (хамер). 

 Реализована је радионица „Друг - другу“ на којој су ученици правили играчке од 

рециклажног материјала и поклањали својим друговима. 

Ученици старијих разреда су са наставницама српског језика и књижевности 

обележили Дечију недељу следећим активностима: 

 Одређен број ученика је написао сатаве на тему „Поштујмо дечија права“. Након 

читања сатава ученици су са наставницама водили дискусију о дечијим правима и 

њиховом кршењу. 

 Одржан је час на којем је обрађена песма (која је у програму за 6. разред) „Овај 

дечак се зове Пепо Крста“ аутора Милована Данојлића, часу су присуствовали сви 

ученици старијих разреда. Споменута наставна јединица је послужила као добар 

повод за разговор ученика и наставница о занемаривању деце у породици, као и о 

насиљу у породици. 

Ученици старијих разреда су са наставницом ликовне културе обележили Дечију 

недељу како путем теоретских активности, тако и путем практичних вежби. У холу 

матичне школе у Багрдану одржана је интерна изложба са следећим тематским 

садржајима: „Потребе и жеље детата за осмех“; „На радост сваког детета - за велику срећу 

и благостање“. 

Дана 16. 10. 2019. у нашој школи обележен је Светски дан здраве хране. Ученици 

млађих разреда су са својим учитељима имали следеће активности: 

 Разговор о „Пирамиди хране“ 

 Цртање на тему „Здрава храна“ 

 Прављење разних фигура од воћа 

Наставница биологије одржала је час ученицима седмог разреда на тему „Здрава 

исхрана“. Наставница и ученици су се договорили да ће у другом полугодишту направити 

пирамиду исхране која ће бити изложена у холу школе. 

Од месеца октобра у нашој школи су се сваког месеца организовала предавања 

представника МУП-а на тему „Безбедност деце у саобраћају“. Предавањима су 

присуствовали сви ученици школе. 

Такође, у месецу октобру, наша школа је учествовала у хуманитарној акцији у којој 

смо прикупили новчана средства за оболелу девојчицу Калину. У акцији су учествовали 

сви ученици и запослени школе. Хуманитарна акција је била организована од стране 

психолога наше школе и ученичког парламента. Новчана средства су уплаћена на 

одговарајући жиро-рачун који служи искључиво у те сврхе. 
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У децембру месецу организоване су одређене активности везане за Нову годину. 

Ученици млађих разреда су 27. 12. 2019. са својим учитељима организовали маскенбал. 

Ученици петог разреда су у сарадњи са наставницама француског језика, српског 

језика и књижевности и психологом школе организовали избор за „Новогодишњу нај 

честитку“. Гласањем жирија одабрана је најлепша новогодишња честитка. 

Дана 27. 1. 2020. године пригодном свечаношћу обележена је школска слава Свети 

Сава. Уз звуке химне, песму хора, пригодном приредбом, сечењем колача обележено је 

сећање на нашег првог просветитеља и народног учитеља Светог Саву. У обележавању 

школске славе учествовали су ученици млађих и старијих разреда који су припремили 

приредбу са наставницама српског језика и књижевности, музичке културе, као и са 

својим учитељима.  

 У месецу марту обележен је Дан жена. Ученици млађих разреда су са својим 

учитељима правили честитке за своје маме, баке и друге припаднице нежнијег пола. 

Наставнице српског језика и књижевности су на својим часовима организовале говорну 

вежбу са темом „Најважнија жена у мом животу“. 

Средином марта месеца прекинут је регуларни рад у школи услед епидемиолошке 

ситуације у нашој земљи. До краја школске године примењена је настава на даљину, 

самим тим остатак годишњег плана Тима за културну и јавну делатност школе није се 

могао реализовати.  

Координатор Тима организовао је онлајн састанак са осталим члановима тима (5. 5. 

2020.) где је главна тема било обележавање Дана школе, које је годишњим планом било 

предвиђено за 21. 5. 2020. године. Сви чланови Тима једногласно су се сложили да не 

постоје адекватни услови да се Дан школе обележили. Чланови Тима су се једногласно 

сложили да би то ученике исувише оптеретило у новонасталој ситуацији, која је сама по 

себи била тешка. 

Дана 23. 6. 2020. чланови Тима су имали завршни састанак где су резимирали свој 

рад на крају школске 2019/2020. године. На састанку је закључено да је рад Тима у 

школској 2019/2020. години био више него успешан, нарочито у току првог полугодишта 

(у току другог полугодишта рад Тима био је ограничен услед епидемиолошке ситуације).  

У Багрдану, 25. 8. 2020. 

Подносилац Извештаја, 

координатор тима, 

Јована Јовановић 
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19. ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗОВАНИМ ПРОЈЕКТИМА 

19.1.  Извештај о учешћу у локалном пројекту“Сусрет светова 3“ са 

темом за 2019.г.“Месец капија до звезда“ 

Међународни пројекат“World Space Week“ УН 

Група „Светска недеља свемира-Србија“ 

 

Сарадња ОШ „19.октобар“ из Д.Комарица и  ОШ“Јоца Милосављевић“ траје већ пет 

година.Из године у годину се број чланова тима увећавао,тако да је ове године  било 

укључено 9 наставника:Јелена Радисављевић, Весна Јанковић, Зорица Јанковић, Ивана 

Матић, Славица Јовановић, Јасмина Милојевић,Бојан Матић,Ивана Дрецун и Драганка 

Димитријевић. 

Родитеља је било из свих ИО,укупно  8 . 

Број ученика који су учествовали у пројекту је 40. 

ПОЈЕДИНАЧНЕ АКТИВНОСТИ: 

1) Издвојено одељење у Стрижилу, гости су ученици из Горњег Рачника - 23. 9. 2019. 

Активност :„ Звездано небо“ – прављење макете звезданог неба. Разговор о Месецу као 

Земљином сателиту, његовом кретању, месечевим менама и како оне утичу на плиму и 

осеку.Гледање цртаног филма на енглеском језику у коме се говори о томе.Израда 

модела звездица од глинамола, бојење и лепљење на магнете. Гледамо репортажу о 

слетању на Месец и разговарамо о Србима који су учествовали у том Насином  

пројекту. Учесника: 20  

Линкови који су се користили :(1.youtube.com/watch=INQlaTnN2cg 

2.eserbia.org/sapeople/science/129-appolo-11-american-serbs-team 

3.youtube.com/watch?v=cm7T1Etl2XY 

 

2) „Моја кућа на Месецу“ или „Временска машина“ израда ликовних  и еколошких  радова 

у свим подручним одељењима. Учесника: 40 

3)Издвојено одељење у Милошеву-Славица Јовановић и Јасмина Милојевић- 

Увежбавање активности које су приказане  4.октобра у Д.Комарицама. 

“Звездане стазе“ –учесници носе по два цвета  у коси,трче до одредишта-Месеца и 

Сунца.Победник је ко изгуби најмање цветића(звезда) и  

„ Трка планета“-свака група добија лопту,трче око Сунца,Месеца,Звезда.Победник је  

група која прва заврши игру.Учесника:15 
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4)“Небо и небеса по учењу Библије“-презентација вероучитеља Бојама Матић. 

04.10.2019.г. Пројектна активност“Осмехом до здравља“ у Дому културе у 

Д.Комарицама 

У реализацији пројекта су учествовали ученици од 1. р. до 4. р.  ,предшколци (укупно 50 

ученика) , 10 родитеља  и Тим  од 11 наставника.Тим ОШ“19.октобар“ Снежана 

Вељковић,Марија Јаковљевић и помоћни радник Милосава Савић. 

Сценариј заједничких активности: 

-Дружење ученика и заједничко послужење-велики одмор 

-Представљање ученика из Милошева музичком тачком“Сунчева успаванка“ 

-Основне информације о пројекту“Сусрет светова 3“-Снежана Вељковић 

-Гледање видео материјала-Свемирска тишина“Месец“ 

-Заједничка кореографија уз дечју песму“Кад си срећан“ 

-Гледање видео материјала „Како постати астронаут“ 

-Презентација“Небо и небеса по учењу Библије“,Бојан Матић 

-Физичке активности“Звездане стазе“ и „Трка планета“ 

-Презентација ликовних  радова ученика са конкурса у међународном школском 

пројекту“Сусрет светова 3“. 

*За ученике 1.и 2.разреда ликовни конкурс“Моја кућа на Месецу“ 

*За ученике 3.и 4.разреда ликовни конкурс“Временска машина“(еколошки радови или 

цртежи). 

Евалуација 

*Коментари ученика: 

-Мени је увек лепо у Д.Комарицама; 

-Када идемо поново да учимо и да се дружимо; 

-Баш сам се добро дружио са осталом децом;... 

*Коментари родитеља: 
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-Сваке године је све лепше; 

-Деца су презадовољна ; 

-Лепо је што су укључена сва деца у активностима  пројекта;... 

*Евалуације  наставника: 

Све је било на завидном нивоу.Са нестрпљењем чекамо следећу годину... 

*Препоруке:Наставимо  овако и даље да сарађујемо. 

Координатор тима ОШ“Јоца Милосављевић“ 

Драганка  Димитријевић 
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