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1.ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ 

 

    Основна школа Доње Лесковице основана је решењем Градског народног 
одбора Ваљево бр. 11625 од 09. 09. 1952. године. Под овим именом школа ради 
све до 1976. године.  

      Решењем Скупштине општине Ваљево бр. 610/76 школа добија име 
“Милош Марковић” и то име и данас носи.  

        Основна школа “Милош Марковић” је настављач стогодишње традиције 
основних школа на подручју које школа данас покрива. Наша школа је пуна 
осмогодишња школа од првог до осмог разреда са седиштем у селу Доње 
Лесковице. У саставу школе су четвороразредне школе као подручна одељења и 
то: Сушица, Лелић, Горње Лесковице, Горњи Таор и Доњи Таор.  

     Основна школа Доње Лесковице почела је са радом још 1898. године, па са 
мањим прекидима због ратова ради више од века.  

     Нова школска зграда за потребе осморазредне школе саграђена је 1968. 
године када је и усељена. У овој згради сада је седиште школе и учионице за 
ученике од I до VIII разреда. 

        Школа у Лелићу почела је са радом 1902. године и са мањим прекидима 
ради све до данас. Школа  је четвороразредна и сада ради са два комбинована 
одељења од по два разреда. Школска зграда у којој сада ради школа саграђена је 
1972. године.  

 
        Школа у Сушици је једна међу најстаријим школама у Ваљевском крају и 

она егзистира преко једног века. Школска зграда у којој сада ради школа 
саграђена је у времену од 1936. до 1939.године. Сада ради као неподељена 
школа – једно одељење сва четири разреда.  
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         Школа у Горњим Лесковицама почела је са радом 1938. године у 

приватној згради, а школска зграда је направљена 1948. године и у њој и данас 
ради. Ово је такође неподељена школа - једно оделење сва четири разреда.  

 
         
                 Школа у Горњем Таору радила је и пре рата 1941-1945. године, а 
радила је по приватним кућама све до 1964/65.године када је саграђена 
школска зграда која има две учионице, стан за учитеља и ђачку кухињу. 
Тренутно ради као неподељена школа. О школи у Горњем Таору написао је 
монографију Томислав Ђурић. Овај рад представља значајан допринос 
развоју основног школства у том крају и у Србији. 

                 
                  Доњи Таор је село на самој граници општинског подручја Ваљева 
и Косјерића. Из 1934. године постоје писани документи да је радила Основна 
школа Таори, Што значи да је за Доњи и Горњи Таор радила једна школа. 
Када је дошло до поделе не знамо, али се зна да је школа радила у Доњем 
Таору и да је била смештена у приватне куће. Садашња школска зграда је 
саграђена 1964/65. године на имању Милошевић Витомира, који је радио као 
подворник у истој школи све до пензионисања септембра 1998. године. 
Школа ради као неподељена, четири разреда у једном одељењу. 
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      Многи подаци о животу и раду школе од 1945. па надаље налазе се у 

Летопису школе и школској архиви. 
         Данас су све школске зграде реновиране и модернизоване, али 
тенденција опадања броја ученика у овим школама забрињава. 

2.ПОЧЕТНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ АКТИВНОСТИ 

 

       Годишњи план рада школе за школску 2021/2022. годину усвојен је 15.09.2021. 
године а рад на реализацији планираних активности и програмских задатака у 
школи започео је  01.09.2021. године. 
       У септембру рад је почео у истим просторијама које су коришћене и претходне 
године и припремљене у току летњег распуста за почетак школске године. Све 
просторије су окречене и спремне за реализацију наставе. 
       За почетак и ток школске 2021/2022. године континуирано се радило на 
обезбеђивању средстава и мера за несметано извођење наставе.  
       Град Ваљево - одељење друштвених делатности је обезбедило сва новчана 
средства која су уложена у школу. 
       Министарство финансија је редовно вршило исплату зарада запослених. 

3.СОЦИО-ЕКОНОМСКА СТРУКТУРА УЧЕНИКА 

 

        Социо-економска структура ученичких заједница и статус ученика је низак. 
         Образовни ниво родитеља ученика није задовољавајући, јер на подручју које 
покрива школа углавном су земљорадничка домаћинства. 
         Запосленост родитеља у односу на образовни ниво је задовољавајућа.  
С обзиром да се ради о сеоском подручју запосленост очева је преoвладавајућа. 
Мајке ученика су углавном домаћице, а највећи проценат родитеља се бави  
земљорадничим занимањима. Код већине наших ученика стамбени услови су 
повољни, док је код извесног броја ученика приметан проблем живљења у 
нехигијенским и нефункционалним условима. Релативно мали број ученика живи у 
многочланим сеоским домаћинствима.  
          Већина ученика потичу из комплетних породица. Врло мали број ученика је 
без једног родитеља.  
 

4.КАДРОВСКА СТРУКТУРА 

 

       Квалификациона структура запослених радника на реализацији наставног 
плана и програма и Годишњег плана рада школе углавном је усклађена са 
потребама и може се рећи да је стручна заступљеност на високом нивоу, а од 
нестручно заступљених предмета остала je математика и физика.као и један део 
библиотеке. 
 
 
 



9 

 

 Степен стручне спреме 

VI VII 
Радно место извршилаца радни стаж извршилаца радни стаж 

Директор / / 1/1 38/15 

Стручни сарадници - 
библиотекар, психолог 

0,056 38 1 + 0,44 8,5 

Наставници у 
разредној настави 

1 26 8 14 

Наставници у 
предметној настави 

2 23 12 10 

Васпитач 1 23 / / 

 
Презиме и име Стручна 

спрема 
Радно место Проценат Радни стаж 

Васић Невенка VII директор – до 
21.12.2021.г. 

100% 38 

Тадић Ђуковић Наташа VII в.д.директор од 
22.12.2021.г. 

100% 15 

Радивојевић Ивана VII стручни 
сарадник – 
психолог 

100% 11 

Миодраг Савковић VII стручни 
сарадник – 

библиотекар 

23,33% 21(8 год. у 

просвети) 

Живановић 
Александар 

VII стручни 
сарадник – 

библиотекар 

11,11% 11 

Никола Филиповић VII стручни 
сарадник - 

библиотекар 

10% 4 

Јаковљевић Гордана  VI стручни 
сарадник - 

библиотекар 

5,56% 38 

4.1. АДМИНИСТРАТИВНО,ФИНАНСИЈСКО,ТЕХНИЧКО И ПОМОЋНО ОСОБЉЕ 

 

                           СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ 

Радно место I II III VII 

дипломирани економиста 
за финансијско -
рачуноводствене послове 

   0,5 

секретар    0,5 

домар/мајстор одржавања  1   

чистачица 7    
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Презиме и име Степен 
стручне 
спреме 

Радно место Проценат 
радног 

времена 

Радни стаж 

Раковић Миланка VII дипломирани 
економиста за 
финансијско -

рачуноводствене 
послове 

50% 20 

Нешовић Милан – 
( боловање ) замена 
Смиљана Петковић 

VII 
 

VI 

секретар 50% 38 
 
- 

Савић Милан –  
( боловање ) 

замена 
Кулинчевић 

Слађана 

II домар/мајстор 
одржавања 

100% 12 
 
 
- 
 

Кулинчевић Слађан I домар/мајстор 
одржавања 

100% 21 

Андрић Милева I чистачица -Матична 
школа 

100% 20 

Миливојевић 
Драгана 

I чистачица – 
ИО Лелић 

100% 22 

Тимотић Радмила I чистачица - 
ИО Г.Лесковице 

80% 15 

Мијаиловић 
Катарина -   

замена  
Томка Васиљевић 

 
I 

 
чистачица - 
ИО Сушица 

 
60% 

26 
 
- 

Николић Драгомир I чистачица - 
ИО Д.Таор 

80% 35 

Поповић Јевтовић 
Слађана 

I чистачица – 
ИО Г.Таор 

80% 7 

4.2. КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА  У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ 

 

Ред. 
Бр. 

Презиме и име  
наставника 

Стручна 
спрема 

Стручни 
испит 

Звање 
Године 
радног 
стажа 

1. 
 

 

Павловић Душица 
 

VI 
 

да наст. раз. 
наставе 

26 

2. 
 

Крстић Весна 
 

VII да проф. раз. 
наставе 

38 

3. 
 

Бијелић Славица 
 

VII да проф. раз. 
Наставе 

 

20 
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4. Жугић Гордана 
 

VII да проф. раз. 
наставе 

18 

5. Крстић Маријана 
  

VII не проф. раз. 
наставе 

4 

6. Васиљевић Гордана VII да проф. раз. 
наставе 

18 

7. 
 
 

8. 

Тадић Ђуковић 
Наташа  

 
Васић Невенка 

VII 
 
 

VII 
 

да 
 
 

да 

проф. раз. 
наставе 

 
проф. раз. 

наставе 

15 
 
 

38 

9. 
 
 

Митровић Марија 
 
 

VII 
 

 

да 
 

 

проф. раз. 
наставе 

 

8 
 

 

10. Тешић Марина 
 

VI да васпитач 23 

 
Професори разредне наставе који су били ангажовани ни заменама у току 

школске године 
 

 Презиме и име наставника Стручна спрема 

1. Прерадовић Биљана VII 

2. Игњатовић Александра VI 

3. Ћосић Суботић Снежана VII 

4. Обрадовић Јелена VII 

5. Малешевић Александар VII 

4.3. КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА У ПРЕДМЕТНОЈ НАСТАВИ 

 

Ред. 
бр. 

Име и презиме 
наставника 

Стручна 
спрема 

Стручни 
испит 

Звање 
Године 
радног 
стажа 

1. 
 

2. 

Јаковљевић Гордана 
замена 

Томић Милица  

VI 
 

VII 

да 
 

не 

наст. срп. језика 
 

38 
 
 

3. Живановић Александар VII не саобраћајни 
инжењер 

11 

4. 
 
 
 

5. 

Ћирић Марија – 
( боловање , 
породиљско ) 

замена  
Ђурић Горица  

VII 
 
 

VII 

не  
 

проф. хемије 

3 
 

 
 

21 

6. 
 

7. 

Ранковић Милица 
замена  

Новаковић Ана  

 
VII 

не проф.ликовне 
културе 

2 
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8. Станојевић Андријана 
 

VII да 
 

проф. биологије 7 

9. Лекић Јелена 
 

VII не проф. историје 3 

10. 
 

11. 

Филиповић Никола 
замена  

Новаковић Андријана  

 
VII 

не 
 

проф. физичког 
и здравственог 

васпитања 

4 
 
 

12. Радовић Предраг VII да проф. тех. и 
информатике 

29 
(13 год. у 

просвети ) 

13. Радовић Љубомир VII да 
 

проф. 
географије 

13 

14. Миливојевић Милош  
VII 

 
да 

професор 
немачког језика 

 
31 

15. 
 

16. 

Дмитровић Анђелка 
 

Радојичић Јелена 

VII 
 

VII 

не 
 

проф.енгле. 
језика 

9 
 

9 

17. Петровић Марија  VII не проф.музичке 
културе 

21 

 
18. 

 
 

 
Петровић Милорад  

 
VI 

 
не 

 
вероучитељ 

 
8 

19. 
 

 

Савковић Миодраг  
 

VII 
 
 

не шумарски 
инжењер 

21 
(8 год. у 

просвети) 

         У школској 2021/2022. години у школи је било запослено 23 наставника 
разредне и предметне наставе + 10 наставника на заменама како због изолације 
запослених тако и због болести запослених проузроковане заражавањем корона 
вирусом и 1 васпитач. У току школске 2021/22.године ( децембар , јануар ) два 
професора разредне наставе су распоређена на места в.д.директора школе. 
Један проф.разредне наставе у матичну школу у Доњим Лесковицама, а један 
проф.разредне наставе у ОШ''Свети Сава'' Попучке. У јуну и јулу 2022. године су 
добили Решења Министра о именовању за директоре школа. 

На неодређено радно време радило је 7+1(директор)  проф.разредне наставе 
и 1 васпитач. Седам учитеља радило је на одређено време ( пет на замени ).У 
предметној настави 12 наставника радило је на одређено време ( 5 на замени ), а 
7 наставника на неодређено време. У предметној настави са пуним радним 
временом радила су три наставника. Остали наставници су у двојном па чак и у 
тројном радном односу.  
   Стручна и квалификациона структура кадра у разредној настави је добра. Два  
наставник разредне наставе који раде на одређено време нема положен стручни 
испит.  
    У предметној настави два наставника који ради на неодређено време немају 
положен стручни испит. У предметној настави нестручно су заступљени физика и 
математике. 
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5.МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

 

       Настава се у овој школској години изводила у школској згради матичне школе 
која има 5 наменских учионица за старије разреде и 1 учионицу за  информатику и 
у  другој школској згради која има две наменске учионице за ученике млађих 
разреда. Рад се одвијао и у следећим просторијама: канцеларији директора, 
секретара и рачуноводства, канцеларији стручног сарадника психолога, 
наставничкој канцеларији, библиотеци, школском холу и у другим просторијама за 
потребе школе.  

 Организован је рад у припремној предшколској групи за 3 полазника у ИО 
Лелић. Програм је реализовала васпитач – Марина Тешић. ППП такође је 
реализован у комбинованом одељењу – Матична школа за четири полазника,ИО 
Сушица за три полазника, ИО Горњи Таор за два полазника и ИО Доњи Таор за 
једног полазника. Програм су реализовале проф.разредне наставе Марија 
Митровић – Матична школа, Гордана Васиљевић, Васић Невенка – ИО Горњи 
Таор, Маријана Крстић, Александар Малешевић – ИО Доњи Таор  и Душица 
Павловић – ИО Сушица . 

 ППП завршило је 13 полазниика. Сви ученици су тестирани за полазак у први 
разред тестом ТИП – 1 о чему постоји уредно вођена евиденција у педагошкој 
документације.  
       Настава је извођена и у пет издвојених одељења школе: Лелић, Сушица, 
Доњи Таор,Горњи Таор и Горње Лесковице.  
       У Лелићу су две наменске учионице, просторија за предшколце,   кухиња, 
трпезарија и наставничка канцеларија.  

   У Сушици  је једна наменска учионица, кухиња и остали школски простор. 
       У Доњем Таору је једна наменска учионица, кухиња и остали школски 
простор. 
        У Горњим Лесковицама је једна наменска учионица, кухиња и остали 
школски простор. 

      У Горњем Таору је једна наменска учионица, кухиња и остали школски 
простор. 
         Све школске просторије смештене су у наменски саграђеним зградама чије 
је стање задовољавајуће. Зграде могу да служе својој намени али је у свакој од 
њих потребно учинити мање или веће поправке.  
        У току летњег распуста све просторије у свим школама су окречене и 

припремење за почетак нове школске године. 
     

6.СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

     Програм стручног усавршавања није реализован у потпуности према 
Годишњем плану рада школе из разлога недостатка новчаних средстава,као и 
због актуелне епидемиолошке ситуације изазване пандемијом корона 
вирусом.Професори разредне наставе прошли су неке семинаре који су 
организовани од стране Учитељског друштва. У новембру 2021.године 
реализован је семинар за све запослене у школи под називом Уметност 
васпитања – кључ успеха у образовању и сарадњи са родитељима  ( 8 бодова ). 
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Сви наставници, директор и стручни сарадник  прошли су онлајн обуку за 
запослене на платформи '' Чувам те '' под називом Стратегије у раду са 
ученицима који показују проблеме у понашању (16 бодова ) и породично насиље 
( 16 бодова ). 

       О свим облицима стручног усавршавања наставници воде евиденцију, а  
   Извештај о стручном усавршавању је саставни део Извештаја о раду школе. 

7.ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

     На почетку школске године у школи је формирано 12 одељења и то:  
У матичној школи 6 одељења, два комбинована одељења  I и III  разреда ; II  и IV 
разреда + припремна предшколска група и по једно одељење   V, VI, VII  и VIII 
разреда. Одељење осмог разреда је у шк.2021/22.год. у два наврата било 
подељено у две групе ( 10 и 9 ученика) због актуелне епидемиолошке ситуације,а 
према препоруци Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
     У  ИО Лелић два комбинована одељења I и II ; III  и IV разред. 
     У ИО Сушица једно комбиновано одељење  II, III и IV  разред + припремна 
предшколска група. 
     ИО Горњи Таор – једно комбиновано одељење II и IV разред + припремна 
предшколска група. 
     У ИО Доњи Таор једно комбиновано одељење III и IV разред + припремна 
предшколска група. 
     У ИО Горње Лесковице – једно чисто одељење II разреда. 
     У ИО Лелић организован је рад у припремно предшколској групи. 
     Свако одељење млађег узраста има учионицу за рад опремљену сходно 
хигијенско-здравственим условима. 
     За ученике старијег узраста свако одељење има учионицу и довољно 
неопходних просторија за рад. 
     Приликом формирања одељења I  и V  разреда нису могли бити примењени 
одређени критеријуми због специфичности сеоске средине у којој се школа 
налази,  где се целокупна популација ученика уписује у те разреде према подручју 
становања у млађим разредима, а одељења старијих разреда формирају се само 
у матичној школи. 
      Рад у школи се одвија само у преподневној смени. Слободно време после 
завршетка смене користи се за обезбеђење хигијенско-здравствених услова за 
следећи дан.  
 
 Дневни распоред радног дана ученика у матичној школи је следећи :  
      почетак наставе :     први час   од 07,45   до    08,30  
                                          други час   од  08,35   до    09,20  
                                          трећи час   од  09,45   до   10,30  
                                          четврти час  од  10,35   до   11,20  
                                          пети час     од  11,25   до   12,10  
                                          шести час   од   12,15   до   13,00 
                                          седми час     од   13,05   до   13,50 
   
  Велики одмор за ученике траје од 9,20 до 09,45 h. 
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       У школи у Лелићу, ИО Г.Лесковице, ИО Г.Таор ,ИО Д.Таор и ИО Сушица  
настава почиње у 8,00 часова. 
       Школа располаже са довољно простора за друштвене и слободне активности 
ученика тако да се не ремети редован рад других ученика.  
       У овој школској години је за ученике организован културно-забавни, спортско-
рекреативни и друштвени живот у мањем обиму и скромнијег садржаја него што је 
било предвиђено факултативним и ваннаставним активностима и календаром.  
       У школи није организован рад специјалних одељења. У току године 
идентификовани су ученици који имају тешкоћа у учењу. У шк.2021/22.год. пет 
ученика је наставу похађало по ИОП –у 1, а два ученика по ИОП – у 2 
(Индивидуалном образовном плану). 
Ученици VIII разреда су због актуелне епидемиолошке ситуације и бројног стања у 

два наврата били подељени у две групе. За њих је организован образовно – 

васпитни рад кроз непосредни рад у школи за једну групу и наставом на даљину у 

организацији школе за другу групу ученика - II модел у  периоду од 13. 9. 2021. до 

4. 10. 2021. године као и у периоду од  24. 01.2022. до 11.02.2022.године. 

 

8.СТАНДАРД УЧЕНИКА И МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

 

      Превоз ученика ове школске године је обављан у складу са Законом о 
основној школи у сарадњи са СП '' Ласта '' Ваљево.               
      Време пре поласка аутобуса, за ученике који путују аутобусом, ученици 
проводе у библиотеци и осталим просторијама школе.  
       У млађим разредима ученици су радили по уџбеницима од  издавачких кућа и 
то: Едука , Фреска , Клет, Datastatus и Нови Логос , а виши разреди по Заводовим 
уџбеницима , Креативни центар , Нови Логос , Клет , БИГЗ,Герундијум, The English 
book, Datastatus. 
      За ученике од 1. – 8.разреда МПН и тех.раз. је обезбедило бесплатне уџбенике 
за ученике који примају социјалну помоћ, који наставу похађају по ИОП- у као и за 
треће и четврто дете, радног и нерадног карактера. 
     На почетку школске године обављен је редован систематски и стоматолошки 
преглед ученика. 
      У оквиру социјалне заштите ученика требало би остварити бољу сарадњу са 
Центром за социјални рад у Ваљеву. У нашој школи нема ученика који су посебно 
социјално угрожени. Сарадња са Црвеним крстом је добра као и сарадња са 
хуманитарним организацијама.  
      На часовима одељењске заједнице посебна пажња је посвећена реализацији 
програма унапређивања хуманих односа међу половима.  
 

У разредној настави  реализоване су следеће теме:  
 Правила лепог понашања 
 Правилан однос међу родитељима и неговање односа међу половима. 
 У предметној настави реализоване су следеће теме:  
 Умемо ли отворено да разговарамо о тешкоћама  
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     -    Психичке и физичке промене у пубертету 
     -    Неспоразуми између дечака и девојчица и како их отклонити  
 Проблеми наших година  
 Како се друже дечаци и девојчице 
 Физичка, социјална и емоционална зрелост 
 Штетност преурањених полних односа  
 Средства за контрацепцију 
 Адолесценција  
 Хуманизација односа у породици и друштву.  

 
      У раду са одељењским заједницама ученика на реализацији овог програма 
сарађивали су директор, стручни сарадник психолог, учитељи  и проф. биологије у 
сарадњи са Домом здравља Ваљево, ЗЗЈЗ Ваљево и Црвеним крстом. Најчешће 
коришћени облици рада са ученицима била су предавања и разговор као и 
одговори на питања ученика. Одржан је  час толеранције о чему су ученици имали 
прилике да касније дискутују и дају своје мишљење.  
 

9.САРАДЊА ИЗМЕЂУ ПОРОДИЦЕ И ШКОЛЕ У ЦИЉУ 

УНАПРЕЂИВАЊА УСЛОВА ЖИВОТА И РАДА УЧЕНИКА 
 

       Да би се сагледали услови у којима ученици живе и раде одељењске 
старешине ( посебно у млађим разредима ) посетили су одређен број ученичких 
домова. 
       У старијим разредима посећеност ученичких домова је прилично слаба. Један 
од разлога слабе посећености је развијеност сеоског подручја и што већина 
наставника путује из Ваљева. Путем индивидуалних и групних родитељских 
састанака прикупљају се неопходне информације о породичним условима 
ученика. Сви потребни подаци о ученицима воде се у њиховим личним картонима.  
       У циљу обостране помоћи и подршке ученицима по разредима је одржано 5 
родитељских састанака и седница Савета родитеља. Теме родитељских 
састанака најчешће су биле везане за информисање родитеља о успеху ученика 
на класификационим периодима, за проблеме који се јављају у настави као и за 
понашање ученика у школи, утицају дроге на младе и слично.  
      Сарадња између родитеља и школе је била солидна и на нивоу родитељских 
састанака и што се тиче индивидуалних посета родитеља. Путем родитељских 
састанака реализован је и део програма педагошко-психолошко и здравственог 
просвећивања родитеља.  

У старијим разредима су реализовани следећи садржаји:  
  Улога породице у  васпитању деце 
  Како проводити слободно време 
  Породица као значајан фактор у васпитању и подизању младе генерације 
  Жељено дете 
  Васпитање као обавеза и одговорност родитеља 
  Хуманизација односа у породици и друштву 
  Екологија и њен значај.   

Теме предавања за родитеље ученика млађих разреда биле су:  
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  Заразне болести 

  Значај разноврсне исхране 

  Утицај буке на здравље људи 

  Дуван, алкохол и дроге 

  Правила лепог понашања 

  Средина у којој живимо 

  ТВ и радио емисије образују и васпитавају 

  Правилан однос према родитељима 

  Мале лажи и ситне крађе постају велики пороци 
 У овој школској години школа је посветила значајну пажњу активностима на 

плану професионалног информисања и саветовања родитеља ученикка 8. 
разреда. Сви ученици осмог разреда ( 19 ученика ) се определило за даље 
школовање. Комплетне информације везане за избор занимања, даљу 
проходност и упис у средње школе родитељи су добили на време. Ученици наше 
школе посетили су средње стручне школе како је и планирано планом 
професионалне оријентације 

Ове школске године за упис у средње школе полагао се завршни испит 
(српски језик,математика и комбиновани тест). На завршни испит изашли су сви 
ученици 8.разреда (19 ученика) и тиме стекли услов за наставак даљег 
школовања. Ученици наше школе завршни испит полагали су у ОШ''Милован 
Глишић'' у Ваљеву. При упису у средњу школу бодовао се успех ученика у 6.,7. и 
8.разреду, као и број бодова са завршног испита. Припреме ученика за полагање 
завршног испита реализовале су се из математике, српског језика, историје, 
биологије, географије, физике и хемије у току другог полугодишта, као и у периоду 
од 13.06. - 24.06.2022.године по утврђеном распореду у просторијама школе. 25. и 
26.марта 2022.год. за ученика 8.разреда организован је пробни завршни испит. 
Ученици седмог разреда су 15.јуна 2022.год. радили пробни тест који се односио 
на израду трећег, комбинованог теста који се полаже на завршном испиту.Ученици 
су овај пут бирали један од пет понуђених предмета : физика, хемија, биологија, 
историја, географија. Од укупно 9 ученика 7.разреда пет ученика је изабрало 
историју, два биологију и два ученика физику.Такође, 15.јуна 2022.год. ученици 
4.разреда су радили годишње тестирање. 
         У току године организован је саветодаван рад са родитељима ученика који 
имају проблема у  учењу и понашању . 

10. ЈАВНЕ ДЕЛАТНОСТИ ШКОЛЕ КАО И РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА И 

ПРОГРАМА КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ 

        Сарадња школе са друштвеном заједницом је била добра и ученици наше 
школе активно су учествовали у свим манифестацијама месне заједнице и на 
нивоу града колико је актуелне епидемиолошка ситуација то дозвољавала. 
У оквиру локалног акционог плана за децу Града Ваљева наша школа је добила 
на поклон спорстске реквизите, бесплатне уџбенике за ученике првог разреда за 
шк.2022/23.године као и одлазак шест ученика на црногорско приморје у Чањ у 
јуну 2022.године. 
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Министарство просвете, науке и технолошког развоја донирало је нашој школи пет 
лаптоп рачунарa, 3 пројектора, као и 3 постоља за лаптоп и пројектор. 
Такође, преко МПНТР набављене су књиге за библиотеку у вредности од  22500 
динара.   
Захваљујући сарадњи наше школе са Електромрежом Србије, школа је добила 
донацију и у ИО Горњи Таор урађен је ламинат у учионици млађих разреда. 
 
     У октобру је обављен пријем ученика првог разреда у Дечији савез.       
     Школска библиотека се посебно истиче организованим радом. Најзначајније 
активности школске библиотеке огледају се у учешћу у хуманитарним акцијама, 
учешћа на конкурсима за најлепшу песму и најлепши текст, сређивање тематских 
паноа и слично. 
      
     У току школске године вршене су припреме за обележавања дана сећања на 
Стојадина Мирковића, обележавања Дечије недеље, Нове године, прослава 
школске славе  Светог Саве , Осмог марта, Дана школе ...  
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11.РЕАЛИЗАЦИЈА ОПШТЕГ И ПОСЕБНОГ КАЛЕНДАРА 

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

    Планиране активности школе су се углавном одвијале према плану рада школе  
изузев ситуација када је дошло до поделе ученика 8.разреда на две групе и 
преласка са непосредног образовног – васпитног рада на наставу као и све друге 
активности школе на онлајн платформу због пандемије вируса COVID-а 19. У 
више наврата настава као и сви други облици ваннаставних активности 
реализовани су онлајн ( Вибер-а ...).  
У школској 2021/22. години одржана су школска такмичења, као и општинска, 
окружна и републичка такмичења. Посебне резултате ученици су постигли на 
учешћу на такмичењима из стоног тениса...Такође, ученици наше школе узели су 
учешће и на ликовним конкурсима и математичком такмичењу ''Мислиша''. 
    У планирано време изведене су акције уређења школског простора. У октобру је 
организован пријем ученика првог разреда у Дечији савез.  

 
Планирана екскурзија за ученике од I - VIII разреда и за ППГ није реализована. 
Реализован је излет у јуну 2022. 
       
    За ученике од I – VIII разреда подељена су сведочанства и ђачке књижице 
30.06.2022. године. 
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БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И ОДЕЉЕЊИМА 

 

 
Разред 

 
Матична 
школа 

 

ИО 
Лелић 

ИО 
Сушица 

ИО 
Г.Лесковице 

ИО 
Г.Таор 

ИО 
Д.Таор 

Укупно 
 

 
I 

 
5 

 
3 

 
/ 

 
/ 

 
/ 
 

 
/ 
 

 
8 

 

II 

 

 
2 

 
3 

 
2 

 
1 

 
2 
 

 
/ 
 

 
10 

 

III 

 

 
6 

 
5 

  
 2 

 
/ 

 
/ 

 
1 

 
14 

 

IV 

 

 
2 

 
6 

 
1 

 
/ 

 
1 

 
1 
 

 
11 

 
Збир 
I – IV 

 
15 

 
17 

  
5 

 
1 

 
3 

 
2 

 

43 
 

 

V 

 

 
8 
 

      
8 

 

VI 

 

 
5 
 

      
5 

 

VII 

 

 
9 
 

      
9 

 

VIII 

 

 
19 

      
19 

 
Збир 

V – VIII 

  

41 

 
УКУПНО ОД I – VIII 

 

84 
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БРОЈ УЧЕНИКА У ШКОЛИ ПО РАЗРЕДИМА И ПОЛУ 

 

Разред Број дечака Број 
девојчица 

Укупно 

I    разред 
 

4 4 8 

II   разред 
 

9 1 10 

III разред 
 

9 5 14 

IV разред 
 

7 4 11 

Укупно I – IV 
 

29 14 43 

V   разред 
 

7 1 8 

VI разред 
 

2 3 5 

VII разред 
 

6 3 9 

VIII разред 
 

7 12 19 

Укупно V – VIII 
 

22 19 41 

Укупно ученика 
 

51 33 84 

 
     У ОШ ‘’Милош Марковић’’ Доње Лесковице има 40 ученика путника, а такође 
има и ученика који пешаче до школе јер од њихових домова нема аутобуске 
линије. 
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12.ОПШТИ УСПЕХ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ  ОШ '' МИЛОШ МАРКОВИЋ '' ДОЊЕ 

ЛЕСКОВИЦЕ 

 

  Са позитивним успехом Укупно са 

позитивним 

успехом 

Са недовољним успехом Укупно са 

негативним 

оценама 

 

Неоцењени  

 

Владање 

РАЗРЕД 

У
к
у

п
ан

 б
р

. 

у
ч

ен
и

к
а
 

о
д

л
и

ч
а
н

  

 

% 
в
р

.д
о

б
ар

  

 

% 

д
о

б
ар

 

 

 

% 

д
о

в
о

љ
ан

  

 

% 

Б
р

. 

у
ч

ен
и

к
а
  

 

% 

 

 

   1 

 

 

2 

 

 

   3 

 

 

4 

в
и

ш
е
 

Б
р

.у
ч

ен
и

к
а
  

 

% 

Б
р

. 

у
ч

ен
и

к
а
  

 

% 

П
р

и
м

ер
н

о
  

 

% 

 II  10 4 40 5 50 1 10 - - 10 100 - - - - - - - - - 10 100 

III  14 8 57 5 36 1 7 - - 14 100 - - - - - - - - - 14 100 

IV  11 7 64 3 27 1 9 - - 11 100 - - - - - - - - - 11 100 

II-IV 35 19 54 13 37 3 9 - - 35 100 - - - - - - - - - 35 100 

V  8 5 62.5 2 25 1 12.5 - - 8 100 - - - - - - - - - 8 100 

VI  5 1 20 3 60 1 20 - - 5 100 - - - - - - - - - 5 100 

VII  9 2 22 2 22 5 56 - - 9 100 - - - - - - - - - 7 77 

VIII  19 4 21 4 21 11 58 - - 19 100 - - - - - - - - - 17 89 

V-VIII 41 12 29 11 27 18 44 - - 41 100 - - - - - - - - - 37 90 

II-VIII 76 31 41 24 31 21 28 - - 76 100 - - - - - - - - - 72 95 

 

ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА:    На нивоу школе 72 ученика има примерно владање (5) , а 4 ученика владање врло добар (4) . 
 
У ОШ “Милош Марковић” Д.Лесковице у шк.2021/22.год. Ђак генерације је Љубица Савић, а такође и једини носилац Вукове 
дипломе. 
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12.1. НАПРЕДОВАЊЕ И АНГАЖОВАЊЕ УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА НА КРАЈУ ШК.2021/22.ГОД. 

 
 
 
 
 

Разред Број 
ученика 

Постоји стално 
ангажовање 

Постоји повремено 
ангажовање 

Напомена 

I Матична 
школа 

5 4 1  

I Лелић 3 
 

2 1 Дат је предлог да 
ученица која напредује 
уз већу помоћ наставу 
похађа по ИОП1. 

I Г.Лесковице     

I Сушица     

I Г.Таор     

I Д.Таор     

Свега 8 6 2  

Разред Број 
ученика 

Напредује 
самостално 

Напредује уз 
мању помоћ 

Напредује уз 
већу помоћ 

Неоцењен 
 

Владање 

Примерно Напомена Смањена 
оцена 

Усмена Писмена 4 3 2 1 

I Матична 
школа 

5 3 1 1  5       

I Лелић 3 2  1  3       

I Г.Лесковице             

I Сушица             

I Г.Таор             

I Д.Таор             

Свега 8 5 1 1  8       
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13. ИЗВЕШТАЈ СА ЗАВРШНОГ ИСПИТА  

 
    Завршни испит за ученике осмог разреда је реализован  27. jуна 2022. -српски 
језик, 28. jуна - математика, 29.јуна 2022.год. -  комбиновани тест. 
    Завршном испиту у нашој школи приступило је укупно 19 ученика (100 %).  
    Просечно постигнуће на завршном испиту из српског језика је 10,07 поена, тј. 
50,35% урађених задатака. 

 Просечно постигнуће на завршном испиту из математике је 9,21 поена, а то је 
46,05% тачно урађених задатака. 

 Просечно постигнуће на завршном испиту на комбинованом тесту је 11,50 
поена, а то је 57,5% тачно урађених задатака . 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 
УЧЕНИКА 

СРПСКИ 
ЈЕЗИК 

МАТЕМАТИКА КОМБИНОВАНИ 
ТЕСТ 

Антонијевић Богдан 5,50 7,00 10,00 

Арсић Јована 13,50 11,00 11,00 

Божић Маја 19,00 13,00 16,00 

Врућинић Милана 12,00 6,00 9,00 

Јанковић Јована 6,50 7,00 6,00 
 

Јовановић Стефан 6,00 6,00 13,50 
 

Крстић Михаило 8,00 4,00 14,00 

Крстић Стефан 0,50 2,00 
 

6,00 

Кушаковић Жељка 1,00 6,00 5,00 

Остојић Емилија 16,00 11,00 15,00 

Остојић Тамара 9,50 10,00 12,00 

Радојичић Дијана 11,50 14,00 14,00 

Радојичић Лука 13,00 14,00 15,00 

Ристивојевић Филип 4,00 3,00 10,00 

Романовић Јелена 11,00 11,00 11,00 

Савић Љубица 16,00 15,00 16,00 

Селаковић Лука 11,50 11,00 11,00 

Симић Анђелка 16,50 12,00 12,00 

Спасојевић Анђела 10,50 12,00 12,00 

     
    У поређењу са резултатима завршног испита реализованог шк.2014., 
2015.,2016.године постигнућа ученика су доста боља из математике и 
комбинованог теста  У поређењу са резултатима од шк.2017., шк.2018.године, 
шк.2019.год., и  2018.г.  постигнућа су лошија из српског језика.  У поређењу са 
резултатима из шк.2019.године постигнућа су доста лошија и из српског језика и 
математике, као и на комбинованог тесту.  
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- Српски језик   шк. 2014.год.    6,04  

                        шк. 2015.год.   10,19 
                        шк. 2016.год.   10,63 
                        шк. 2017.год.   11,44 
                        шк. 2018.год.   11,28 
                        шк. 2019.год.  12.05 
                        шк. 2020.год.    7,50 
                        шк. 2021.год.    6,21 
                        шк. 2022.год.  10,07 
 

- Математика    шк. 2014.год.    2,98 
                        шк. 2015.год.    5,92 
                        шк. 2016.год.    4,86 
                        шк. 2017.год.    8,66 
                        шк. 2018.год.    8,61 
                        шк. 2019.год. 11,44 
                        шк. 2020.год.   9,96 
                        шк. 2021.год.   5,57 
                        шк. 2022.год.   9,21 
 

- Комбиновани тест    шк. 2014.год.     3,92 
                                   шк. 2015.год.     8,23 
                                   шк. 2016.год.     9,92 
                                   шк. 2017.год.     7,33 
                                   шк. 2018.год.   11,78 
                                   шк. 2019.год.  12,11 
                                   шк. 2020.год.  12,83 
                                   шк. 2021.год.    8,92 
                                   шк. 2022.год.  11,50 
 

      Од укупно 19 ученика осмог разреда 17 ученика уписало је средњу школу  
у првом  уписном кругу ( 89% ), а  2 ученика у дргом уписном кругу ( 11% ). 14 
ученика ( 74 %) уписало је прву жељу, 1 ученик ( 5% ) другу жељу, 1 ученик пету 
жељу ( 5 %) и 1 ученик шесту жељу (  5% ).                 
                                   
      Ученици осмог разреда су уписали следеће средње школе: 
 3  ученик уписало је Економску школу Ваљево –  IV степен: правно – пословни  
     техничар, 
 2  ученика уписало је Економску школу Ваљево –  IV степен: туристични техничар, 
 1  ученик уписао је Економску школу Ваљево –  IV степен: економски техничар, 
1  ученик уписао је Економску школу Ваљево – III  степен: трговац, 
 1  ученик уписао је Медицинску школу  '' Др Миша Пантић '' Ваљево – IV   
     степен:медицинска сестра – техничар, 
 1  ученик Пољопривредну школу са домом ученика - IV степен: пољопривредни 
     техничар, 
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 1  ученик Пољопривредну школу са домом ученика - IV степен: техничар   
     хортикултуре, 
 4  ученика Пољопривредну школу са домом ученика - III степен: месар, 
 2  ученика Техничку школу Ваљево – IV степен : техничар друмског саобраћаја ,  
 1  ученик Техничку школу Ваљево  -  III степен: механичар моторних возила,    
 1  ученик Техничку школу Ваљево  -  III степен: инсталатер водовода,грејања и 
    клима уређаја. 
 

Стручни сарадник психолог 
Ивана Радивојевић 
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14.ОПРАВДАНИ И НЕОПРАВДАНИ ИЗОСТАНЦИ 

      

       
       Укупан број оправданих изостанака  од I – IV разреда је 2010  ,             
неоправданих изостанака нема . 

         Укупан број оправданих изостанака од V - VIII разреда је 3002  , а  21 
неоправдани  изостанак. 

 
         У школској 2021/22.год. укупан број оправданих изостанака је 5012 , а 
неоправданих 21. 

Марија Митровић 
Матична школа 

II разред 
 65 оправданих 

IV разред 
106 оправданих 

Гордана Васиљевић 
Матична школа 

I разред 
435 оправданих 

III разред 
507 оправданих 

Гордана Жугић 
ИО Г.Лесковице 

II разред 
/  

/ 

Душица Павловић 
ИО Сушица 

II разред 
120 оправданих 

    III разред 
     109 опр. 

 IV разред 
            /    опр. 

Невенка Васић  

Снежана Ћосић 

Суботић 

ИО Горњи Таор 

 
II разред 

 44 оправданих 

 
IV разред 

/  опр. 

Јелена Обрадовић 
ИО Лелић 

I разред 
168 оправданих 

II разред 
 29 оправданих 

Весна Крстић 
ИО Лелић 

III  разред 
174 оправданих 

IV разред 
253 оправданих 

Александар 
Малешевић 

ИО Доњи Таор 

III разред 
 / оправданих 

IV р. 
/ оправ. 

V разред 
раз.старешина Александар Живановић 

 

  оправданих 
изостанака 

840 

 неоправданих 
 изостанака 

/ 

VI разред 
раз.старешина   Јелена Лекић 

 оправданих 
изостанака 

735 

  неоправданих 
изостанака 

/ 

VII разред 
раз.старешина  Никола Филиповић 

 оправданих 

изостанака  

941 

  неоправдани 

изостанак  

13 

VIII разред 
раз.старешина  Предраг Радовић     

 оправданих 
изостанака 

1242 

неоправданих 

изостанака 

8 
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15. ИЗВЕШТАЈ СА ТАКМИЧЕЊА 

(школска,општинска,окружна и републичка) 

 
         Ученици трећег разред Јована Ћебић (матична школа) и Растко Марић ( ИО Сушица) узели су учешће на 
општинском такмичењу из математике. Јована Ћебић освојила је 2.место. 
 
         На општинској смотри рецитатора која је одржана 31.03.2022.год. ( средњи узраст )  представљали су нас 
ученици 6. разреда Наталија Радосављевић и Јована Остојић. Ученице се нису пласирале на окружну смотру. 
 
        Ученице 8.разреда наше школе Маја Божић, Емилија Остојић, Љубица Савић, Филип Николић, Немања 
Давидовић и Гаврило Мишковић су нас представљале на Републичком такмичењу у стоном тенису које је одржано 
у Соко Бањи. На општинском и окружном такмичењу које је одржано у ОШ''Милош Марковић'' Доње Лесковице 
наши ученици ( мушка и женска екипа ) освојиле су прво место и појединачно и екипно. 
          
         Ученици наше школе су у шк.2021/22.години учествовали на математичком такмичењу '' Мислиша 2022 ''. 
Ученици 3.разреда Лазар Савић и Јована Ћебић су похваљени. 

 
Датум 

одржавања 
школског 

такмичења 

 
 

Предметни 
наставник 

 
 

Предмет 

 
 

Разред 

Број ученика 
који је 

учествовао на 
школском 
такмичењу 

Број ученика 
који је 

учествовао  на 
општинском 
такмичењу 

Број ученика 
који је 

учествовао на 
окружном 

такмичењу 

06.12.2021. 
 

Александар 
Живановић  

Математика  V  4 / / 

28.01.2022. Миодраг Савковић 
 

Физика VII 1 / / 

18.02.2022. Гордана Јаковљевић Српски језик и 
књижевност 

V,VI,VII,VIII 11 / / 

 Горица Ђурић Хемија VII 1 1 / 

03.03.2022. Јелена Лекић Историја VIII 3 3 / 

10.03.2022. Андријана 
Станојевић 

Биологија V,VI,VII,VIII 5 3 / 
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Интернационални уметнички студио „Трнавац“ – изложба поводом Дана града Ваљева – учешће Михаило  
Недић, ученик 5.разреда и Милана Врућинић, ученица 8.разреда. 
 
 

 
 
 

                                                              Стручни сарадник психолог 
Радивојевић Ивана
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16.ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА 

ИЗВЕШТАЈ 
о реализацији плана и програма за шк. 2021/2022.год. 

Доње Лесковице 
 
1. Број реализованих часова по предметима 

 

Пред. Српски  
језик 

Матема
тика 

Немачки 
језик 

Свет 
око нас 

Природа и 
друштво 

Музичка 
култура 

Ликовна 
култура 

Физичко 
васпитање 

Пројек. 
настава 

Дигит. 
свет 

Плани
рано 

Одрж
ано 

Укупан 
бр.часова 

Разр. Пла. Одр. 

I 180 180 72 72 / 36 36 108 / 36 720 720  
1476 

 
1476 II / / / / / / / / / / / / 

III 180 180 72 / 72 36 72 108 36 / 756 756 
IV / / / / / / / / / / / / 

 

 

разред ЧОС СА Планирано Одржано Укупан бр.часова 

Планир. Одрж. 
I 36 36 72 72  

144 
 

144 II / / / / 
III 36 36 72 72 
IV / / / / 

 

 

д. н. Допунска настава 
(српски језик) 

Допунска настава 

(математика) 
Планирано Одржано Укупан бр.часова 

разред Планир. Одрж. 

I 18 17 35 35  
70 

 
70 II / / / / 

III 18 17 35 35 

IV / / / / 
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и. п. Православни 
катихизис 

Планирано Одржано Укупан бр.часова 

разред Планир. Одрж. 

I 36 36 36  
72 

 
72 II / / / 

III 36 36 36 

IV / / / 

           2.   Успех ученика 

        I  разред  – 5 ученика:Три ученика самостално савладала градиво; један ученик прати градиво из  

                             српског језика и математике уз мању помоћ; један ученик прати градиво из српског језика и  

                             математике по ИОП - у 1. 

      III  разред  – 6 ученика: одличан успех -  4 ; врло добар успех -  1 ; добар успех -  1. 

 
3. Владање ученика:    Сви ученици имају примерно владање . 

 

4. Број изостанака : Оправдани         I  разред –     435    ,   Неоправдани      I  разред –  / . 

                                                               III  разред –    507    ,   Неоправдани     III разред –   / . 

                                                               

5. Рад са ученицима који имају потешкоћа у учењу :   

    Један ученик првог разреда наставу похађа по ИОП – у 1. 

6. Посете, излети, екскурзија: У мају мсецу 2022.године реализован је излет на релацији Д. Лесковице –  

    Ваљево – Д. Лесковице. 

 
7. Такмичења: Ученица Јована Ћебић учествовала је на Општинском такмичењу из математике, добила је 

Диплому за постигнуте резултате; ученици Јована Ћебић и Лазар Савић постигли су запажено место на 

такмичењу из математике „Мислиша“. 

 
             24. јун 2022.год.                                                                                                                         Одељењски старешина 
           Доње Лесковице                                                                                                                  Гордана Васиљевић       
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ИЗВЕШТАЈ 
о реализацији плана и програма за шк. 2021/22.год. 

Доње Лесковице 
 

 
1. Број реализованих часова по предметима 

 
 

Пред. Српски  
језик 

Матема
тика 

Немачки 
језик 

Свет 
око нас 

Природа и 
друштво 

Музичка 
култура 

Ликовна 
култура 

Физичко 
васпитање 

Пројек. 
настава 

Дигит. 
свет 

Плани
рано 

Одрж
ано 

Укупан 
бр.часова 

Разр. Пла. Одр. 

I              
1440 

 
1440 II 180 180 72 72  36 72 108  36 720 720 

III             
IV 180 180 72  72 36 72 108 36  720 720 

 
 

 

 
 

разред ЧОС СА Планирано Одржано Укупан   бр.часова 

Планир. Одрж. 

I      
72 

 
72 II 36 36 36 36 

III     
IV 36 36 36 36 

д. н. Допунска настава 
(српски језик) 

Допунска настава 

(математика) 
Планирано Одржано Укупан бр.часова 

разред Планир. Одрж. 

I      
68 

 
68 II 17 17 34 34 

III     

IV               17                 17               34                 34 



33 

 

 

2.   Успех ученика 

                   II разред –  У другом разреду има два ученика, један је постигао одличан успех са просечном 

                   оценом одличан (5,00) ,док други наставу похађа по ИОП-у 1 и постигао је добар успех са  

                   просечном оценом добар (3,25). 

       IV разред –   У четвртом разреду има  два ученика од којих је један постигао одличан успех са 

       просечном оценом одличан(4,57) ,док је други врло добар са просечном оценом врло добар (4,43). 

 

3. Владање ученика - Сви ученици имају примерно владање. 

4. Број изостанака :   Оправдани        II разред –  65           ,    Неоправдани     II  разред – /. 

                                      Оправдани      IV разред – 106           ,    Неоправдани    IV разред – /. 

 

5. Рад са ученицима који имају потешкоћа у учењу :  

    У другом разреду један ученик  наставу похађа по ИОП- у 1. 

  

6. Посете, излети, екскурзија 

    У школској 2021/2022. ученици су 21.јуна ишли на излет у Ваљево. 

 
7. Такмичења 

    У школској 2021/2022. години  ученици су учествовали на такмичењу “Мислиша“. 

 
    24.јун 2022год.                                                                                                                        Одељењски старешина 
    Доње  Лесковице                                                                                                                               Марија Митровић 
 
 

и. п. Народна 
традиција 

Православни 
катихизис 

Планирано Одржано Укупан бр.часова 

разред Планир. Одрж. 

I      
72 

 
72 II  36 36 36 

III     

IV  36 36 36 
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ИЗВЕШТАЈ 
о реализацији плана и програма за шк. 2021/22.год. 

                                                                                         ИО Лелић 
 

 
1. Број реализованих часова по предметима 

 

 

Пред. Српски  
језик 

Математика Немачки 
језик 

Свет 
око 
нас 

Природа 
и 
друштво 

Музичка 
култура 

Ликовна 
култура 

Физичко 
васпитање 

Пројек. 
настава 

Дигит. 
свет 

Планирано Одржано Укупан 
бр.часова 

Разр. Пла. Одр. 

I 180 180 72 72  36 36 108  36 684 684 1404 1404 
II 180 180 72 72  36 72 108  36 720 720 
III             

IV             

 

 
разред ЧОС СА Планирано Одржано Укупан бр.часова 

Планир. Одрж. 

I 36 36 72 72  
144 

 
144 II 36 36 72 72 

III     

IV     

 
 

д. н. Допунска настава 
(српски језик) 

Допунска настава 

(математика) 
Планирано Одржано Укупан бр.часова 

разред Планир. Одрж. 

I 17 16 33 33  
66 

 
66 II 17 16 33 33 

III     

IV     
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и. п. Православни 
катихизис 

Планирано Одржано Укупан бр.часова 

разред Планир. Одрж. 

I 36 36 36  
72 

 
72 II 36 36 36 

III    

IV    

 

2.   Успех ученика 

 

       I   разред – Два ученика - самостално и један ученик уз већу помоћ. 

 

      II   разред – 1 ученик одличан, 2 ученика врло добра. 

 

3. Владање ученика:  Сви ученици имају примерно владање. 

 
4. Број изостанака : Оправдани       I   разред –   168         , Неоправдани      I     разред –  / .                   

                                    Оправдани      II   разред –     29         , Неоправдани      II    разред –  / . 

 
5. Рад са ученицима који имају потешкоћа у учењу :  

               Једној ученици првог разреда прилагођен програм српског језика и математике. 

 

6. Посете, излети, екскурзија:  

    Излет у Ваљеву. 

 

7. Такмичења:  “Мислиша” 

 

            24. јун 2022.год.                                                                                                                   Одељењски старешина 
                                                                                                                                                  Јелена Обрадовић                                                                                                                     
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ИЗВЕШТАЈ 
о реализацији плана и програма за шк. 2021/22.год. 

                                                                                         ИО Лелић 
 

 
1. Број реализованих часова по предметима 

 

 

Пред. Српски  
језик 

Матема
тика 

Немачки 
језик 

Свет 
око нас 

Природа и 
друштво 

Музичка 
култура 

Ликовна 
култура 

Физичко 
васпитање 

Пројек. 
настава 

Дигит. 
свет 

Плани
рано 

Одрж
ано 

Укупан 
бр.часова 

Разр. Пла. Одр. 

I             1440 1440 
II             

III 180 180 72  72 36 72 108 36  720 720 
IV 180 180 72  72 36 72 108 36  720 720 

 

 
разред ЧОС СА Планирано Одржано Укупан бр.часова 

Планир. Одрж. 

I      
144 

 
144 II     

III 36 36 72 72 

IV 36 36 72 72 

 
 

д. н. Допунска настава 
(српски језик) 

Допунска настава 

(математика) 
Планирано Одржано Укупан бр.часова 

разред Планир. Одрж. 

I      
68 

 
68 II     

III 16 18 34 34 

IV 16 18 34 34 
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и. п. Православни 
катихизис 

Планирано Одржано Укупан бр.часова 

разред Планир. Одрж. 

I     
72 

 
72 II    

III 36 36 36 

IV 36 36 36 

 

2.   Успех ученика 

 

       III   разред – Укупно 5 ученика:Одличан успех 2 ученика, Врло добар успех 3 ученика. 

 

      IV   разред –  Укупно 6 ученика:Одличан успех 5 ученика, Врло добар успех 1 ученик. 

 

3. Владање ученика:  Сви ученици имају примерно владање. 

 
4. Број изостанака :  Оправдани       III   разред – 174       , Неоправдани      III     разред – нема.                   

                                     Оправдани       IV  разред –  253       , Неоправдани      IV    разред –  нема. 

 
5. Рад са ученицима који имају потешкоћа у учењу :    /     . 

 

6. Посете, излети, екскурзија:   Излет у Ваљево. 

 

7. Такмичења: Ученици ИО Лелић учествовали су на такмичењу из математике Мислиша. 

 

 

            24. јун 2022.год.                                                                                                                   Одељењски старешина 
                                                                                                                                                       Весна Крстић 
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ИЗВЕШТАЈ 
о реализацији плана и програма за шк. 2021/22.год. 

ИО Сушица 
 

 
1. Број реализованих часова по предметима 

 

 

Пред. Српски  
језик 

Матема
тика 

Немачки 
језик 

Свет 
око нас 

Природа и 
друштво 

Музичка 
култура 

Ликовна 
култура 

Физичко 
васпитање 

Пројек. 
настава 

Дигит. 
свет 

Плани
рано 

Одрж
ано 

Укупан 
бр.часова 

Разр. Пла. Одр. 

I / / / / / / / / / /   2268 2268 
II 180 180 72 72 / 36 72 108 / 36 756 756 
III 180 180 72 / 72 36 72 108 36 / 756 756 
IV 180 180 72 / 72 36 72 108 36 / 756 756 

 

 
разред ЧОС СА Планирано Одржано Укупан бр.часова 

Планир. Одрж. 

I      
216 

 
216 II 36 36               72 72 

III 36 36 72                 72 
IV 36 36 72 72 

 

 

д. н. Допунска настава 
(српски језик) 

Допунска настава 

(математика) 
Планирано Одржано Укупан бр.часова 

разред Планир. Одрж. 

I      
106 

 
106 II 18 18 36 36 

III 18 17 35 35 

IV 18 17 35 35 
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и. п. Народна 
традиција 

Православни 
катихизис 

Планирано Одржано Укупан бр.часова 

разред Планир. Одрж. 

I         
108 

 
108 II / 36 36 36 

III / 36 36 36 

IV / 36 36 /36 

           2.   Успех ученика 

        II разред – Од 2 ученика, 1 ученик врло добар, 1 одличан. 

       III разред  – 1 одличан, 1 врло добар. 

      IV  разред  – 1 одличан. 

3.   Владање ученика    Сви ученици имају примерно владање. 

 

4.   Број изостанака : Оправдани           II разред –       120       ,   Неоправдани      II разред –  /  .   

                                      Оправдани           III разред –      109       ,   Неоправдани     III разред –  /  .   

                                      Оправдани          IV разред –         /          ,   Неоправдани     IV разред – /  .  

 

5. Рад са ученицима који имају потешкоћа у учењу :  

    Ученик  2. разреда је пратио наставу по програму ИОП –у 1. 

6. Посете, излети, екскурзија 

   Школа фудбала-предавање- Лелић, 15.03.2022.год. 

   Концерт ученика музичке школе, Д.Лесковице, 26.05.2022.год. 

   Излет у Ваљево,  21.6.2022.год. 

7. Такмичења 

Ученик 3.разреда Растко Марић је учествовао на општинском такмичењу из математике. 

Сви ученици су учествовати на школском такмичењу ,,Мислиша“. 

     

             24.јун 2022.год.                                                                                                                         Одељењски старешина 
                                                                                                                                                        Душица Павловић                                                                                                                    
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ИЗВЕШТАЈ 
о реализацији плана и програма за шк.2021/22.год. 

Горње Лесковице 
 

 
1. Број реализованих часова по предметима 

 

Пред. Српски  
језик 

Матема
тика 

Немачки 
језик 

Свет 
око нас 

Природа и 
друштво 

Музичка 
култура 

Ликовна 
култура 

Физичко 
васпитање 

Пројек. 
настава 

Дигит. 
свет 

Плани
рано 

Одрж
ано 

Укупан 
бр.часова 

Разр. Пла. Одр. 

I             756 756 
II 180 180 72 72  36 72 108  36 756 756 
III             

IV             

 

 

 

разред ЧОС СА Планирано Одржано Укупан бр.часова 

Планир. Одрж. 
I      

72 
 

72 II 36 36 72 72 
III     
IV     

 

 

 

д. н. Допунска настава 
(српски језик) 

Допунска настава 

(математика) 
Планирано Одржано Укупан бр.часова 

разред Планир. Одрж. 

I      
36 

 
36 II 18 18 36 36 

III     

IV     
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и. п. Православни 
катихизис 

Планирано Одржано Укупан бр.часова 

разред Планир. Одрж. 

I     
36 

 
36 II 36 36 36 

III    

IV    

 

2.   Успех ученика 

 

                  II разред  – одличан (5,00). 

 

3. Владање ученика :     примерно 

                                      

4. Број изостанака :      Оправдани          II разред –   /     ,    Неоправдани       II  разред –  / .      

                                                                          

5. Рад са ученицима који имају потешкоћа у учењу :  /  . 

 

6. Посете, излети, екскурзија : 

 
7. Такмичења 

 

 
           24.  јун 2022.год.                                                                                                                         Одељењски старешина 
                                                                                                                                                           Гордана Жугић 
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ИЗВЕШТАЈ 
о реализацији плана и програма за шк. 2021/2022.год. 

ИО Горњи Таор 
 

 
1. Број реализованих часова по предметима 

 

Пред. Српски  
језик 

Матема
тика 

Немачки 
језик 

Свет 
око нас 

Природа и 
друштво 

Музичка 
култура 

Ликовна 
култура 

Физичко 
васпитање 

Пројек. 
настава 

Дигит. 
свет 

Плани
рано 

Одрж
ано 

Укупан 
бр.часова 

Разр. Пла. Одр. 

I             1512 1512 
II 180 180 72 72  36 72 108  36 756 756 
III             
IV 180 180 72  72 36 72 108 36  756 756 

 

 

разред ЧОС СА Планирано Одржано Укупан бр.часова 

Планир. Одрж. 
I      

144 
 

144 II 36 36 72 72 
III     
IV 36 36 72 72 

 

 

д. н. Допунска настава 
(српски језик) 

Допунска настава 

(математика) 
Планирано Одржано Укупан бр.часова 

разред Планир. Одрж. 

I      
72 

 
70 II 18 18 36 35 

III     

IV 18 18 36 35 
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и. п. Православни 
катихизис 

Планирано Одржано Укупан бр.часова 

разред Планир. Одрж. 

I     
72 

 
72 II 36 36 36 

III    

IV 36 36 36 

 

2.   Успех ученика 

 

        II  разред  – вр. добар - 2 ученика. 

 

      IV разред  – добар - 1 ученик ( ИОП - 2 ). 

 
3. Владање ученика:    Сви ученици имају примерно владање. 

 

4. Број изостанака : Оправдани         II  разред –     44          ,   Неоправдани      II  разред –    /  . 

                                                               IV  разред –      /            ,   Неоправдани    IV  разред –    /  . 

 

5. Рад са ученицима који имају потешкоћа у учењу: Рад са учеником 4.разреда Н.Д.  реализован је 

прилагођеним наставним садржајима, методама и материјалима (ИОП-2). 

 
6. Посете, излети, екскурзија: / 

 
7. Такмичења: / 

 

 
             24. јун 2022.год.                                                                                                                         Одељењски старешина 

                                                                                                                                              Невенка Васић 
                                                                                                                                            Снежана Ћосић Суботић 
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ИЗВЕШТАЈ 
о реализацији плана и програма за шк. 2021/22.год. 

ИО Доњи Таор 
 

 
1. Број реализованих часова по предметима 

 

Пред. Српски  
језик 

Матема
тика 

Немачки 
језик 

Свет 
око нас 

Природа и 
друштво 

Музичка 
култура 

Ликовна 
култура 

Физичко 
васпитање 

Пројек. 
настава 

Дигит. 
свет 

Плани
рано 

Одрж
ано 

Укупан 
бр.часова 

Разр. Пла. Одр. 

I              
756 

 
756 II             

III 180 180 72 / 72 36 72 108 36 / 756 756 
IV 180 180 72 / 72 36 72 108 36 / 756 756 

 

 

 

разред ЧОС СА Планирано Одржано Укупан бр.часова 

Планир. Одрж. 
I      

72 
 

72 II     
III 36  36 36 36 
IV 36 36 36 36 

 

 

д. н. Допунска настава 
(српски језик) 

Допунска настава 

(математика) 
Планирано Одржано Укупан бр.часова 

разред Планир. Одрж. 

I      
72 

 
72 II     

III 18 18 36 36 

IV 18 18 36 36 
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и. п. Православни 
катихизис 

Планирано Одржано Укупан бр.часова 

разред Планир. Одрж. 

I     
36 

 
36 II    

III 36 36 36 

IV 36 36 36 

           

           2.   Успех ученика 

        III  разред –   1 ученик  - Одличан успех 

 

        IV разред –    1 ученик – Врло добар успех. 

 

3. Владање ученика         Сви ученици имају примерно  владање.   

 

4. Број изостанака : Оправдани       III разред –  /  ,    Неоправдани    III  разред –   / . 

                                    Оправдани       IV разред –  /  ,    Неоправдани    IV  разред –  / . 

 

5. Рад са ученицима који имају потешкоћа у учењу :   / . 

6. Посете, излети, екскурзија :  

Посета Таорским врелима – 14.04.2022. године – Излет у природи. 

Амбијентална настава – 21.06.2022. године – организовани излет у Ваљеву. 

 

           7. Такмичења     / . 

 

             24. јун 2022.год.                                                                                                                       Одељењски старешина 

                                                                                                                                                  Александар Малешевић 
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ИЗВЕШТАЈ 

о реализацији плана и програма за шк. 2021 / 2022. год. 
 

V разред 

 
1. Сви видови наставе као и ваннаставне активности у потпуности су 

реализовани  

 

      Наставни дани :  179 
      Радни дани:            4  (Јесењи крос, Пријем ђака првака у Дечији савез, Св.  
                                           Сава, Дан школе) 
 

            Укупно :              183                
 
      Oнлајн: 13-14. децембар 2021.год. (непроходност пута због снежне мећаве) 
                   16. јун 2022.год. (лажна дојава о подметнутој експлозивној направи) 
                

 Број реализованих часова по предметима : 

 

Предмет Планирано Одржано Више Мање 

Српски језик и књижевност 180 180 / / 

Немачки језик 72 72 / / 

Ликовна култура 72 72 / / 

Музичка култура 72 72 / / 

Историја 36 36 / / 

Географија 36 36 / / 

Математика 144 144 / / 

Биологија 72 72 / / 

Техника и технологија 72 72 / / 

Физичко и здравствено  
васпитање 

99 101 2 / 

Православни катихизис 36 36 / / 

Енглески језик 72 75 3 / 

Информатика и рачунарство 36 38 2 / 

Чувари природе 36 37 1 / 

Обавезне физичке 
активности 

27 27 / / 

УКУПНО 1062 1070 8 / 

 

 

ЧАСОВИ ОС и ОЗ 

Планирано Одржано 

36 39 
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Ваннаставне активности Број часова 

Енглески језик –допунска и додатна                   2 (допунска) 

Српски језик – допунска 8 

Српски језик – додатна 12 

Драмско – рецитаторска секција 33 

Биологија – допунска 1 

Биологија – додатна / 

Математика – допунска 14 

Математика – додатна / 

Историја – допунска 7 

Историја – додатна / 

Информатичка секција 6 

Немачки језик – допунска / 

Географија - додатна / 

Географија - допунска 3 

Еколошка секција / 

Музичка секција 6 

УКУПНО 92 

 

2. УСПЕХ УЧЕНИКА 

 

УСПЕХ Презиме и име ученика Средња оцена 

 
 

ОДЛИЧНИХ (  5 ) 

Недић Михаило 4,92 

Остојић Урош 4, 50 

Пејић Лазар 4, 83 

Стевановић Душан 4, 50 

 Трипковић Јасмина 4, 50 

 
 

ВРЛО ДОБРИХ (  2 ) 

Димитријевић Лазар 4,08 

Јанковић Бранимир 3,50 

  

  

 
ДОБРИХ ( 1  ) 

Петровић Стефан 2, 83 

  

  

УКУПНО 8 4, 21 
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УСПЕХ УЧЕНИКА У ПРОЦЕНТИМА 

 

Успех ученика Број ученика % 

Одличних 5 62,5 % 

Врло добрих 2 25 % 

Добрих 1 12,5% 

Укупно 8 100% 

 

 

3. Владање ученика  
 
Сви ученици петог разреда имају примерно владање. 

 
4. Укупан број изостанака: оправдани  840  ,   неоправдани   / . 

 
5. Рад са ученицима који имају потешкоће у учењу 

Један ученик наставу похађа по ИОП- у 2. 
               

6. Посете, излети, екскурзија 

 
- СРЦ “Петница“   22. јун 2022. год. 

  

7. Такмичења  
- Михалио Недић, Урош Остојић и Лазар Пејић учешће на школском  
  такмичењу из математике. 
- ликовни конкурси:  1)Дечија недеља – учешће Бранимир Јанковић, Урош    

             Остојић и Душан Стевановић, 
                                       2)Интернационални уметнички студио „Трнавац“ – 
изложба поводом Дана града Ваљева – учешће Михаило Недић, 
                                       3)Изложба поводом Дана школе у Доњим 
Лесковицама – Јасмина Трипковић – добила похвалу. 
                              

 
 

  

        24. јун 2022.године                                                   Одељењски старешина 

        Доње Лесковице                                                        Алекандар Живановић 
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ИЗВЕШТАЈ 
о реализацији плана и програма за шк. 2021 / 2022. год. 

 
VI разред 

 
1. Сви видови наставе као и ваннаставне активности у потпуности су 

реализовани 
  

      Наставни дани :  179 
      Радни дани:            4 (Јесењи крос, Пријем ђака првака у Дечији савез, Св.  
                                       Сава, Дан школе) 

            Укупно :               183                
 
      Онлајн: 13-14. децембар 2021.год. (непроходност пута због снежне мећаве) 
                    16. јун 2022.год. (лажна дојава о подметнутој експлозивној направи) 
                

 
             
 Број реализованих часова по предметима : 
 

Предмет Планирано Одржано Више Мање 

Српски језик и књижевност 144 144 / / 

Немачки језик 72 72 / / 

Ликовна култура 36 36 / / 

Музичка култура 36 36 / / 

Историја 72 72 / / 

Географија 72 72 / / 

Физика 72 72 / / 

Математика 144 145 1 / 

Биологија 72 72 / / 

Техника и технологија 72 72 / / 

Физичко и здравствено 
васпитање 

100 103 3 / 

Православни катихизис 36 36 / / 

Енглески језик 72 74 2 / 

Информатика и рачунарство 36 37 1 / 

Обавезна физичка активност 26 26 / / 

Чувари природе 36 36 / / 

УКУПНО 1098 1105 7 / 
 

 

ЧАСОВИ ОС и ОЗ 
Планирано Одржано 

36 37 

 

 



50 

 

Ваннаставне активности Број часова 

Енглески језик -допунска додатна                      2 (допунска) 

Српски језик – допунска 12 

Српски језик – додатна / 

Драмско – рецитаторска секција 27 

Биологија – допунска 3 

Биологија – додатна / 

Физика - допунска 12 

Физика - додатна / 

Математика – допунска 11 

Математика – додатна / 

Историја – допунска 8 

Историја – додатна / 

Секција програмирања 6 

Немачки језик – допунска / 

Географија - додатна / 

Географија - допунска 5 

Еколошка секција / 

Музичка секција 4 

УКУПНО 90 

 

2. УСПЕХ УЧЕНИКА 

УСПЕХ Презиме и име ученика Средња оцена 

 

Одличних (1) 

Остојић Јована 4,50 

  

  

 

Врло добрих (3) 

Радосављевић Наталија 3,50 

Симић Милутин 3,71 

Милетић Милан 4,07 

 

Добрих (1) 

Кушаковић Сања 2,93 

  

Укупно 5 3,65 
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УСПЕХ УЧЕНИКА У ПРОЦЕНТИМА 

 

Успех ученика Број ученика % 

Одличних 1 20% 

Врло добрих 3 60% 

Добрих 1 20% 

Укупно 5 100 

 

 

3. Владање ученика  
 
Сви ученици шестог разреда имају примерно владање. 

 
4. Укупан број изостанака: оправдани   735     ,   неоправдани     /    . 

 
 

5. Рад са ученицима који имају потешкоће у учењу 
      Један ученик  наставу похађа по ИОП-у 1. 

 
              

6. Посете, излети, екскурзија      
- СРЦ „Петница“ 22. јун 2022. године 

        

7. Такмичења  
- Остојић Јована – учешће на школском такмичењу из биологије и српског    
   језика и књижевности и такмичењу рецитатора 
- Радосављевић Наталија - учешће на такмичењу рецитатора. 

   
 
 

         24.јун 2022.године                                                      Одељењски старешина 
         Доње Лесковице                                                                Јелена Лекић   
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ИЗВЕШТАЈ 

о реализацији плана и програма за шк. 2021 / 2022. год. 
 

VII разред 

 
1. Сви видови наставе као и ваннаставне активности у потпуности су 

реализовани  

 

      Наставни дани :    179 

      Радни дани:              4  ( Јесењи крос ,Св.Сава, Дан школе, Пријем ђака  
                                            првака )  
           
      Укупно :                 183     
     
      Онлајн: 13-14. децембар 2021.год. (непроходност пута због снежне мећаве), 
                    16. јун 2022.год. (лажна дојава о подметнутој експлозивној направи) 
                
 

 Број реализованих часова по предметима : 

 

Предмет Планирано Одржано Више Мање 

Српски језик и књижевност 144 145 1 / 

Немачки језик 72 72 / / 

Ликовна култура 36 36 / / 

Музичка култура 36 36 / / 

Историја 36 37 1 / 

Географија 72 73 1 / 

Математика 144 146 2 / 

Биологија 72 72 / / 

Техника и технологија 72 72 / / 

Физичко и здравствено  
васпитање 

108 108 / / 

Православни катихизис 36 36 / / 

Енглески језик 72 72 / / 

Информатика и рачунарство 36 36 / / 

Свакодневни живот у 
прошлости 

36 36 / / 

Хемија 72 72 / / 

Физика 72 75 3  

УКУПНО 1116 1124 8 / 

 

 

ЧАСОВИ ОС и ОЗ 

Планирано Одржано 

36 37 
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Ваннаставне активности Број часова 

Енглески језик –допунска и додатна 3 (допунска) 

Српски језик – допунска 11 

Српски језик – додатна / 

Драмско – рецитаторска секција 12 

Биологија – допунска 2 

Биологија – додатна / 

Математика – допунска 6 

Математика – додатна / 

Историја – допунска 5 

Историја – додатна / 

Клуб за програмирање 6 

Немачки језик – допунска и додатна / 

Географија - додатна / 

Географија - допунска 5 

Еколошка секција 5 

Музичка секција / 

Хемија допунска 6 

Физика допунска 4 

УКУПНО 65 

 

2. УСПЕХ УЧЕНИКА 

 

УСПЕХ Презиме и име ученика Средња оцена 

 
 

ОДЛИЧНИХ (  2 ) 

Милица Стевановић 4,53 

Јован Ћебић 4,53 

  

  

 
 

ВРЛО ДОБРИХ (  2 ) 

Маријана Јанковић 3,67 

Филип Николић 4,00 

  

  

 
 

ДОБРИХ (  5  ) 

Стефан Миловановић 3,20 

Немања Давидовић 3,13 

Гаврило Мишковић 2,93 

Милош Арсеновић 3,07 

Снежана Крстић 3,40 

УКУПНО 9 3,61 

 

 



54 

 

 

 

УСПЕХ УЧЕНИКА У ПРОЦЕНТИМА 

 

Успех ученика Број ученика % 

Одличних 2 22.22% 

Врло добрих 2 22.22% 

Добрих 5 55.55% 

Укупно 9 100% 

 

 

 

3. Владање ученика  
 
7 ученика има примерно владање, а два ученика (Ф.Н. и Г.М.) имају 
смањену оцену на врло добар 4 због непримереног понашања. 

 
4. Укупан број изостанака: оправдани  941  ,   неоправдани   13 . 

 
 

5. Рад са ученицима који имају потешкоће у учењу 

Један ученик наставу похађа по ИОП-у 1 из математике, српског језика и 
физике. 

               
6. Посете, излети, екскурзија 

 
Излет у СЦ “Петница”. 

  

7. Такмичења  
Ученици Гаврило Мишковић, Немања Давидовић и Филип Николић 
учестовали су на општинском, окружном и републичком такмичењу у стоном 
тенису. 

 
 

  

        24.  јун 2022.године                                                Одељењски старешина 

        Доње Лесковице                                                         Никола Филиповић 
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ИЗВЕШТАЈ 
о реализацији плана и програма за шк. 2021 / 2022. год. 

 
VIII разред 

 
1. Сви видови наставе као и ваннаставне активности у потпуности су 

реализовани  
      Наставни дани : 169    
      Радни дани:            4         
 

            Укупно :          173            
      
Закључно са 10.06.2022. године реализовано је укупно 173 радних дана, од чега -
169 наставних и 4 ненаставних радна дана.  
 
 Број реализованих часова по предметима : 
 

Предмет Планирано Одржано Више Мање 

Српски језик 136 138 2 / 

Немачки језик 68 68 / / 

Ликовна култура 34 34 / / 

Музичка култура 34 34 / / 

Историја 68 69 1 / 

Географија 68 68 / / 

Физика 68 68 / / 

Математика 136 136 / / 

Биологија 68 68 / / 

Хемија 68 68 / / 

Техника и технологија 68 68 / / 

Физичко и здравствено 
васпитање 

102 102 / / 

Православни катихизис 34 34 / / 

Енглески  језик 68 69 1 / 

Информатика и рачунарство 34 34 / / 

Свакодневни живот у 
прошлости 

34 34 / / 

УКУПНО 1088 1092 4 / 
 

 

 

 

 

 

ЧАСОВИ ОС и ОЗ 
Планирано Одржано 

34 34 
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Ваннаставне активности Број часова 

Енглески језик –допунска  4 

Српски језик – допунска 4 

Српски језик – додатна / 

Драмско – рецитаторска секција 15 

Биологија – допунска 2 

Биологија – додатна 1 

Физика – допунска 3 

Физика – додатна 1 

Хемија – допунска 3 

Хемија – додатна / 

Математика – допунска 9 

Математика – додатна / 

Историја – допунска 8 

Историја – додатна 2 

 Секција програмирања 6 

Немачки језик – допунска и додатна  

Географија – додатна / 

Географија – допунска 5 

Еколошка секција 10 

Музичка секција 3 

УКУПНО 76 

 

 

Припремна настава Број часова 

Српски језик 17 

Биологија 12 

Физика 13 

Хемија 11 

Математика 20 

Историја 12 

Географија 11 

УКУПНО 96 
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УСПЕХ УЧЕНИКА 

УСПЕХ Презиме и име ученика Средња оцена 

ОДЛИЧНИХ ( 4 ) 

Савић Љубица 5,00 

Божић Маја 4,53 

Остојић Емилија 4,93 

Симић Анђелка 4,67 

  

ВРЛО ДОБРИХ ( 4 ) 

Арсић Јована 4,00 

Јанковић Јована 3,53 

Радојичић Дијана 3,60 

Остојић Тамара 4,20 

  

 
ДОБРИХ ( 11  ) 

 
 
 
 

Антонијевић Богдан 2,87 

Врућинић Милана  3,33 

Јовановић Стефан  2,87 

Крстић Стефан  2,80 

Крстић Михаило 2,73 

Радојичић Лука 3,07 

Ристивојевић Филип 2,93 

Кушаковић Жељка 2,87 

Селаковић Лука 3,27 

Романовић Јелена 3,07 

Спасојевић Анђела 3,40 

УКУПНО 19 3,56 

 

УСПЕХ УЧЕНИКА У ПРОЦЕНТИМА 

 

Успех ученика Број ученика % 

Одличних 4 21,05 

Врло добрих 4 21,05 

Добрих 11 57,89 

Укупно 19 100 

 

2. Владање ученика  
 

      Примерно владање  ( 5 ) има 17 ученика , а два ( 2 ) ученика има врло 
добро владање ( 4 ). 
 
3. Укупан број изостанака:  оправданих  1242 ,  неоправданих  8  . 

 
4. Рад са ученицима који имају потешкоће у учењу    /  . 

 
5. Посете, излети, екскурзија 
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6. Такмичења   Емилија Остојић, Маја Божић и Љубица Савић освојиле су 

прво место на општинском и окружном такмичењу у стоном тенису и 

појединачно и екипно, а такође учествовале су и на Републичком 

такмичењу. Анђелка Симић учествовала је на општинском такмичењу из 

историје и биологије, а Љубица Савић и Емилија Остојић учествовале су на 

општинском такмичењу из историје. 

Интернационални уметнички студио „Трнавац“ – изложба поводом Дана 
града Ваљева – учешће Милана Врућинић. 
 
Љубица Савић носилац је Вукове дипломе, као и дипломе за Ђака 

генерације. 

 

  10. јун 2022.године                                                        Одељењски старешина 
        Доње Лесковице                                                                 Предраг Радовић 
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17. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ У ОШ 

„МИЛОШ МАРКОВИЋ“ ДОЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ  

 
             У школској 2021/2022. години у ОШ „Милош Марковић“ у Доњим 

 Лесковицама настава на даљину реализована је: 

- за све ученике првог и другог циклуса 13. и 14. децембра 2021. године због 

временских непогода и снежних падавина, а уз сагласност Школске управе 

Ваљева; 

- у ИО Горње Лесковице у току првог полугодишта настава на даљину 
изводила се у у току 15 наставних дана. У месецу септембру настава на 
даљину реализована је у току 9 наставних дана и то од 10. до 22. 
септембра. Разлог извођења наставе на даљину је изолација одређена 
решењем од стране Завода за јавно здравље и то због изолације 
малолетног члана најуже породице. Копија овог решења приложена је у 
школу. У новембру један дан реализована је настава на даљину (29.11.) и 
то због спречености ученика да тај дан похађа наставу у школи. Због 
чињенице да је у овом ИО само један ученик, са родитељима је постигнут 
договор да ученик тај дан наставу прати на даљину.У децембру је за 3 
наставна дана реализована настава на даљину. У четвртак, 9.  децембра, 
због лоших временских услова, учитељица није била у могућности да дође у 
школу и о томе је обавештен директор школе и одобрено је извођење ове 
врсте наставе. У понедељак и уторак, 13. и 14. децембра,ц даљину због 
снежних падавина које су онемогућиле и ученике и запослене да дођу у 
школу. У петак и понедељак, 17.и 20.децембра, ученик је био спречен да 
наставу похађа у школи. Настава је за ова два дана организована и 
извођена на даљину. Настава на даљину се изводила уз помоћ вибера и 
видео позивима. Сви предвиђени садржаји су успешно реализовани. 

- у ИО Доњи Таор у III и IV р. у току првог полугодишта настава на даљину 
изводила се од 5. октобра до 5. новембра 2021. године и 3. децембра до 
28. децембра 2021. године због боловања учитељице. 

 

- за ученике VIII разреда организован је образовно – васпитни рад кроз 

непосредни рад и наставом на даљину у организацији школе - II модел у  

периоду од 13. 9. 2021. до 4. 10. 2021. године као и у периоду од  

24.01.2022. до 11.02.2022.године. Ученици VIII разреда су због бројног 

стања подељени у две групе: 

ПРВА НЕДЕЉА 

- прва група - непосредна настава понедељком, средом и петком, онлајн - 

уторак и четвртак; 

- друга група - онлајн - понедељак, среда и петак, непосредна настава - 

уторак и четвртак. 
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ДРУГА НЕДЕЉА 

- друга група - непосредна настава понедељком, средом и петком, онлајн - 

уторак и четвртак; 

- прва група - онлајн - понедељак, среда и петак, непосредна настава - 

уторак и четвртак. 

 

ТРЕЋА НЕДЕЉА 

- прва група - непосредна настава понедељком, средом и петком, онлајн - 

уторак и четвртак; 

- друга група - онлајн - понедељак, среда и петак, непосредна настава - 

уторак и четвртак. 

 

- 16. 6. 2022. године реализована је настава на даљину у матичној школи од 

1. до 7. разреда због дојаве о постављеној бомби у просторијама школе. 

 
Приступ у раду/платформа која се користила/начин комуникације са 

ученицима 

 

За све ученике ОШ „Милош Марковић“ онлајн настава реализована је путем 

„Viber“ група које су оформиле све одељенске старешине у које су били 

укључени и директорка и педагог школе. 

 

  

                                                                             Извештај написала 

Марија Петровић, професор музичке културе 
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18. ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ У 

ТРЕЋЕМ И ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ 

 
ИО Лелић 
    Предмет пројектна настава у трећем и четвртом разреду реализован је као 
један час недељно кроз тематске целине које су обухватиле по неколико часова 
месечно у корелацији са осталим предметима.Током године ученици су 
учествовали у разним пројектима као што су:Шта крије Гуливероба стопа, Еко 
авантура, Детективи здравог живота, Бескрајна прича, Дигитална безбедност и 
Водим те сад кроз мој крај.Посебно бих издвојила наш рад на тему „Детективи 
здравог живота“ који је реализован током седам часова.Обухватили смо следеће 
области:Правилно се хранимо, бринемо о личној хигијени и нашем здрављу и 
спорт и рекреација. 
     На свим часовима ученици су били веома активни.Тражили су и бележили 
информације,дискутовали,сарађивали у групи,планирали,поштовали рок и 
учествовали у презентовању резултата пројекта. 
 

     

      
          Проф.разредне наставе  

Весна Крстић 
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   3.разред  Доње Лесковице, 4.разред ИО Горњи Таор  
 

Време 
реали- 
зације 

Тема Бр. 
часова 

по 
теми 

Корелација Учесници у 
пројекту 

Ресурси Продукт 
пројекта 

Евалуација 

IX Улепшавамо 
свој радни 
простор; 
урадили смо 
на часовима 
пројектне 
наставе 

4 Српски језик 
Ликовна к. 

Ученици 
Учитељица 

Радови рађени 
претходних 
година, панои 
 

Пријатно 
окружење за 
рад 

Задовољство 
урађеним 

IX, X Рециклирај, не 
оклевај 

4 Српски језик 
Свет око нас  

Ученици 
Учитељица 

Различита 
искоришћена 
амбалажа, 
маказе, лепак 

Украси за 
учионицу, 
употребни 
предмети 

Задовољство 
урађеним 

X  Гозба за 
птице. 

3 Српски језик 
Свет око нас 
 
 

Ученици 
Учитељица 
Помоћна 
радница 
 

Картон, маказе, 
лепак, семенке 

Помоћ птицама Задовољство 
урађеним 

X, XI Лична карта 
животиње 

4 Српски језик 
Ликовна к. 
Свет око нас 
 

Ученици 
Учитељица 
 

Енциклопедија, 
папир, маказе 
бојице, листићи 

Пано  Задовољство 
урађеним 

XII, IV Празничне 
чаролије 
(Нова година) 

4 Српски језик 
Ликовна 
култура 
 

Ученици 
Учитељица 
 
 

ИКТ: 
штампани 
материјал 
НС: 
хамер, лепак , 
маказе, 

Украси за школу Задовољство 
урађеним 



63 

 

фломастери, 
бојице, шљокице, 
траке, канап 

I, II Лутке и ми 3 Српски језик 
Ликовна 
култура 
 

Ученици 
Учитељица 

ИКТ: 
мобилни 
телефон, 
штампани 
материјал 
НС: 
Хамер, бојице, 
фломастери, 
лепак, маказе 
 

 Задовољство 
урађеним 

II, III Мамама на 
дар 

2 Српски језик 
Ликовна 
култура 
Свет око нас 
 

Ученици 
Учитељица 
 
 

ИКТ:  
мобилни 
телефон,  
НС:  
Хамер, тегле, 
бојице, 
фломастери, 
лепак, маказе, 
сламке, папир у 
боји, шљокице 

Тегла са 
цвећем за маму 

Задовољство 
урађеним 

III Веселе 
саксије 

3 Српски језик 
Музичка 
култура 
Ликовна 
култура 

Ученици 
Учитељица 
 

ИКТ:  
/ 
НС: 
Пластичне 
посуде, земља, 
колаж папир, 
маказе, лепак, 
канап, евапена, 
блок, бојице, 
фломастери 

Саксије  Задовољство 
урађеним 
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IV У сусрет 
ускрсу. 

4 Ликовна 
култура 
Свет око нас 
Српски језик 
 
 

Ученици 
Укућани 
 

ИКТ:  
/ 
НС: 
Картон, маказе, 
лепак, бојице, 
фломастери, 
пена, шљокице, 
штапићи 

Ускршњи украси Задовољство 
урађеним 

V, VI Правимо 
хербаријум 

5 Српски језик 
Свет око нас 
Ликовна 
култура 

Ученици 
Укућани 
 

ИКТ: 
/ 
НС: 
Блок, лепљива 
трака, цвеће, 
биљке 

хербаријум Задовољство 
урађеним 
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           Проф.разредне наставе  
Гордана Васиљевић 
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ИО Сушица 

 

Датум Бр. 
теме 

Тема Корелација Учесници 
у пројекту 

Ресурси Продукт 
пројекта 

Број 
часова 

Евалуација 

03.09.2021. 
04.09.2021. 
10.09.2021. 
17.09.2021. 

1. Каменко 2 Српски језик 
Ликовна 
култура 
Математика 
Свет око 
нас 
Музичка 
култура  

Ученици 
Учитељица 
  

 
Каменчћи, 
лепак,картон, 
боје 

Слике и фигуре 4 Ученици су 
задовољни 
оствареним 
пројектом, радо би 
га поновили 

24.09.2021. 
01 10.2021. 
08 10.2021. 
15.10.2021. 

2. Шарени 
кишобрани 

Српски језик 
Ликовна 
култура 
Математика 
Свет око 
нас 
Музичка 
култура 
Физичко и 
здравствено 
васпитање 

Ученици 
Учитељица 
  

  
Папир у боји, 
фломастери, 
лепак,   

Цртежи 4 Ученици су 
задовољни 
оствареним 
пројектом, радо би 
га поновили 

22 10.2021. 
27.10.2021. 
29.10.2021. 
05.11.2021. 

3. Луткина кућа Српски језик 
Ликовна 
култура 
Свет око 
нас 

Ученици 
Учитељица 

Картон, 
маказе, 
лепак, боје, 
тканине 
 

Намештај за 
лутку 

4 Ученици су 
задовољни 
оствареним 
пројектом, радо би 
га поновили 

19.11.2021. 
26.11.2021. 
03.12.2021. 
10.12.2021. 
 
 

4. Нова година Српски језик 
Ликовна 
култура 
Математика 
Свет око 

Ученици 
Учитељица 
   
 

Картон, боје, 
украсни 
папир, 
шљокице, 
лепак, 

Новогодишњи 
украси за јелку 
Новогодишње 
декорације 

4 Ученици су 
задовољни 
оствареним 
пројектом, радо би 
га поновили 
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нас 
Музичка 
култура 

маказе, 
пластични 
поклопци за 
чаше 

17.12.2021. 
24.12.2021. 

5. Кућица у 
белом 

Српски језик 
Ликовна 
култура 
Веронаука 

Ученици 
Учитељица 

Картон, ева-
пена, 
шљокице, 
вата, 
филц,маказе, 
лепак 

Декорација за 
учионицу 

2 Ученици су 
задовољни 
оствареним 
пројектом 

28 .01.2022. 
04.02.2022. 

6. Пахуље Српски језик 
Ликовна 
култура 
Свет око 
нас 
Математика  

Ученици 
Учитељица 
  
 

Папир за 
штампање, 
маказе, 
лепак 

Пахуље од 
папира за прозор 

2 Ученици су 
задовољни 
оствареним 
пројектом, радо би 
га поновили 
 . 

11. 02.2022. 
25.02.2022. 
04. 03.2022. 

7. Мами за 
празник 

Ликовна 
култура 
Свет око 
нас 
Математика 

Ученици 
Учитељица 
   
 

Картон, ева-
пена, 
боје,папи у 
боји, лепак, 
маказе, 
ролне од 
картона 

Честитке, 
цветови од 
папира, вазе 

3 Ученици су 
задовољни 
оствареним 
пројектом, радо би 
га поновили.Мајке су 
се обрадовале 

11.03.2022. 
18.03.2022. 
25.03.2022. 
 01.04.2022. 
08.04.2022. 
15. 04.2022. 

8. Ускршња 
радионица 

Ликовна 
култура 
Свет око   
Српски језик 
Веронаука 

Ученици 
Учитељица 
  
 

Ролне од 
картона, 
папир у боји, 
маказе, лепа, 
ева-пена, 
шљокице, 
филц 

Држачи за јаја, 
корпице,честитке. 
Учешће на 
хуманитарном 
базару. 

6 Ученици су 
задовољни 
оствареним 
пројектом, радо би 
га поновили 

13.05.2022. 
14.05.2022. 
20.05.2022. 

9. Лек из 
природе 

Ликовна 
култура 
Свет око 

Ученици 
Учитељица 
 Родитељи 

Цвет зове, 
цвет 
жалфије,шећ

Сок од зове, сок 
од жалфије, 
сушене биљке за 

6  Ученици су 
задовољни 
оствареним 
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03.06.2022. 
10. 06.2022. 
17.06.2022. 

нас 
Српски језик 
Математика 

 ер, вода, 
лимунтус, 
лековите 
биљке 

чај пројектом, свако је 
добио по неколико 
саксија са цвећем. 

 24.06.2022. 10.  Анализа 
рада на 
часовима 
пројектне 
наставе 

Ликовна 
култура 
Свет око 
нас 
Српски језик 
Математика 

Ученици 
Учитељица 
 

Продукти 
претходних 
пројеката 

/ 1 Ученици су изабрали 
најдраже пројекте, а 
највише су им се 
допале теме под 
редним бројевима:4, 
5, 7, 8. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

Проф.разредне наставе 
 Душица Павловић
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19. ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ И 

ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ 

 
МАТЕМАТИКА 
Наставник : Живановић Александар 

Допунскa наставa у току школске 2021/2022. године реализована је по 
потреби са ученицима петог, шестог, седмог и осмог разреда, припремна настава 
са ученицима осмог разреда. 
  
ИЗВЕШТАЈ О  ДОПУНСКОЈ  НАСТАВИ - ПЕТИ РАЗРЕД 
БРОЈ ОДРЖАНИХ ЧАСОВА  ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ – 14 
ТЕМЕ КОЈЕ СУ ОБРАЂЕНЕ: 

 Природни бројеви и дељивост 

 Основни геометријски појмови 

 Угао  

 Разломци 

 Осна симетрија 

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ СУ БИЛИ ОБУХВАЋЕНИ  НАВЕДЕНИМ ОБЛИЦИМА  
РАДА:  8 
ИЗВЕШТАЈ О  ДОПУНСКОЈ НАСТАВИ -  ШЕСТИ РАЗРЕД 
БРОЈ  ОДРЖАНИХ ЧАСОВА  ДОПУНСКЕ  НАСТАВЕ – 11 
ТЕМЕ КОЈЕ СУ ОБРАЂЕНЕ: 

 Цели бројеви 

 Троугао 

 Рационални бројеви 

 Четвороугао 

 Површина троугла и четвороугла 

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ СУ БИЛИ ОБУХВАЋЕНИ  НАВЕДЕНИМ ОБЛИЦИМА  
РАДА:  5 
 
ИЗВЕШТАЈ О ДОПУНСКОЈ  НАСТАВИ -  СЕДМИ РАЗРЕД 
БРОЈ ОДРЖАНИХ ЧАСОВА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ – 6 
ТЕМЕ КОЈЕ СУ ОБРАЂЕНЕ: 

 Реални бројеви 

 Питагорина теорема 

 Цели алгебарски изрази 

 Многоугао 

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ СУ БИЛИ ОБУХВАЋЕНИ  НАВЕДЕНИМ ОБЛИЦИМА  
РАДА:  9 
             



70 

 

ИЗВЕШТАЈ О  ДОПУНСКОЈ  И ПРИПРЕМНОЈ НАСТАВИ- ОСМИ РАЗРЕД 
БРОЈ ОДРЖАНИХ ЧАСОВА  ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ – 9 
БРОЈ ОДРЖАНИХ ЧАСОВА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ – 20 
 
ТЕМЕ КОЈЕ СУ ОБРАЂЕНЕ: 

 Сличност 

 Линеарне једначине и неједначине с’једном непознатом, системи линеарних 

једначина са две непознате 

 Призма 

 Пирамида 

 Ваљак, купа,лопта 

БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ СУ БИЛИ ОБУХВАЋЕНИ  НАВЕДЕНИМ ОБЛИЦИМА  
РАДА:  19 

 
ФИЗИКА 
Наставник : Миодраг Савковић 
 
      Допунска настава у школској 2021/2022. години реализована је у шестом, 
седмом и осмом разреду, додатна у осмом разреду, и припремна настава у осмом 
разреду. Већина ученика је савладала градиво предвиђено планом и прогамом на 
редовним часовима наставе тако да је допунска настава служила за додатно 
утврђивање пред конролне вежбе. Негативних оцена није било на 
класификационим периодима. На крају школске године сви ученици имају 
позитивне оцене. Сви ученици су радили углавном домаће задатке тако да и ту 
није било већих проблема. 

 
          Извештај о допунској настави у шестом разреду 
 
   Број одржаних часова допунске наставе – 10 
      Теме које су обрађене: 
   Кретање – 1 час, присуствовало 5 ученика, 
   Сила – 3 часа присуствовало 5 ученика, 
   Мерење –3 часа, присуствовало 5 ученика, 
   Притисак – 3 часа, присуствовало 5 ученика. 
 
   Број ученика који су били обухваћени наведеном наставом износи  5. 
 
           Извештај о допунској настави у седмом разреду 
 
    Број одржаних часова допунске наставе је 4. 
       Теме које су обрађене: 
    Кретање – 1час, присуствовало 9 ученика, 
    Сила и кретање – 1 час, присуствовало 9 ученика, 
    Кретање тела под дејством силе теже – 1 часа, присуствовало 9 ученика, 
    Равнотежа тела – 1 часа, присуствовало 9 ученика. 
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 Број ученика који су били обухваћени наведеном наставом износи  9. 
 
            Извештај о допунској настави у осмом разреду 
 
 Број  одржаних  часова допунске наставе је 5. 
        Теме које су обрађене: 
 Светлосне појаве – 2 часа, присуствовало 16 ученика, 
 Осцилаторно и таласно кретање – 3 часа, присуствовало 16 ученика. 
 Број ученика који су били обухваћени наведеном наставом износи 16. 
 
             Извештај о додатној настави у осмом разреду 
 
  Број одржаних часова додатне наставе је 1. 
         Теме које су обрађене: 
  Електрично поље – 1 час, присуствовало 3 ученика. 
  Број ученика који су били обухваћени наведеном наставом износи 3. 
 
    Извештај о припремној настави у осмом разреду  
  
   Број одржаних часова припремне наставе износи 13.  
            Теме које су обрађене: 
    Кретање – 4 часа, присуствовало 19 ученика, 
    Кретање тела под дејством силе Земљине теже – 3 час, присуствовало 19    
    ученика, 
    Светлосне појаве – 1 час, присуствовало 19 ученика, 
    Електрично поље – 3 часа, присуствовало 19 ученика, 
    Равнотежа тела – 2 часа, присуствовало 19 ученика. 
 
    Број ученика који су били обухваћени наведеном наставом износи 19. 

 
Наставник физике   

Миодраг  Савковић   
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ ДОПУНСКОЈ НАСТАВИ      

                                
Име и презиме наставника: Јелена Лекић                  Предмет: Историја                  Датум: 24.06.2022. 

 

Разред Одељење Број  часова Број 
ученика 

Редовност 
доласка 

ученика (1) 

Оствареност 
постављених циљева 

(2) 
планираних одржаних неодржаних 

Пети 5-1 3 7 / 8 5 A 

Шести 6-1 3 8  / 5 5 A 

Седми 7-1 3 5 / 9 5 A 

Осми 8-1 3 8 / 19 5 А 

Укупно / 12 28 / 41 / / 

 
1 – редовност доласка ученика процењује се на петостепеној скали уписивањем одговарајућег броја при чему је 
значење бројева следеће: 1 – ученик уопште није похађао допунску наставу, 2- ученик је ретко похађао допунску 
наставу, 3 – ученик је по потреби похађао допунску наставу, 4 – ученик је углавном похађао допунску наставу, 5 – 
ученик је редовно похађао допунску наставу   
2 – оствареност постављених циљева се процењује на тростепеној скали уписивањем одговарајућег слова при 
чему је значење слова следеће: А – постављени циљеви су у потпуности остварени, Б – постављени циљеви су 
делимично остварени, В – постављени циљеви нису остварени  
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ ДОДАТНОЈ НАСТАВИ     
                                 

Име и презиме наставника: Јелена Лекић               Предмет: Историја               Датум: 24.06.2022. 
 

Разред Одељење Број  часова Број 
ученика 

Редовност 
доласка 

ученика (1) 

Оствареност 
постављених циљева 

(2) 
планираних одржаних неодржаних 

Пети 5-1 3 0 3 0 / / 

Шести 6-1 3 0 3 0 / / 

Седми 7-1 3 0 3 0 / / 

Осми 8-1 3 2 1 3 5 A 

Укупно / 12 2 10 3 / / 

 
1 – редовност доласка ученика процењује се на петостепеној скали уписивањем одговарајућег броја при чему је 
значење бројева следеће: 1 – ученик уопште није похађао додатну наставу, 2- ученик је ретко похађао додатну 
наставу, 3 – ученик је по потреби похађао додатну наставу, 4 – ученик је углавном похађао додатну наставу, 5 – 
ученик је редовно похађао додатну наставу   
2 – оствареност постављених циљева се процењује на тростепеној скали уписивањем одговарајућег слова при 
чему је значење слова следеће: А – постављени циљеви су у потпуности остварени, Б – постављени циљеви су 
делимично остварени, В – постављени циљеви нису остварени  
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ ПРИПРЕМИ УЧЕНИКА ЗА ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА 
 

Име и презиме наставника:  Јелена Лекић            Предмет: Историја       Датум: 24.06.2022. 
 

Разред 8 
Одељење: 

Друго полугодиште 10 дана пре ЗИ Ученици Оствареност 
постављених 
циљева (2) 

Број часова  Број часова Број 
ученика 

Редовност 
доласка 
ученика 

(1) 

планирани
х 

одржани
х 

неодржани
х 

планирани
х 

одржаних неодржа
них 

 
8-1 

 
12 12 / 4 4 / 19 5 А 

 
1 – редовност доласка ученика процењује се на петостепеној скали уписивањем одговарајућег броја при чему је 
значење бројева следеће: 1 – ученици уопште нису похађали додатну наставу, 2- ученици су ретко похађали 
додатну наставу, 3 – ученици су по потреби похађали додатну наставу, 4 – ученици су углавном похађали додатну 
наставу, 5 – ученици су редовно похађали додатну наставу   
2 – оствареност постављених циљева се процењује на тростепеној скали уписивањем одговарајућег слова при 
чему је значење слова следеће: А – постављени циљеви су у потпуности остварени, Б – постављени циљеви су 
делимично остварени, В – постављени циљеви нису остварени. 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ ДОПУНСКОЈ НАСТАВИ 

 
Име и презиме наставника: Андријана Станојевић               Предмет:Биологија              Датум: 24.06.2022. 

 

Разред Оде
ље
ње 

Број часова Број 
ученика 

Обрађене наставне 
теме 

Редовност 
доласка ученика 

(1) 

Оствареност 
постављених циљева 

(2) 
планир

аних 
одржа

них 
неодрж

аних 

Пети 5-1 15 0 15 4 
Исхрана дисање, 
излучивање 

1 В 

Шести 

6-1 15 3 12 4 

Упоредни преглед у 
грађи живих бића 
Размножавање човека и 
биљака 
Наследни материјал 

4 Б 

Седми 

7-1 15 2 13 8 

Наслеђивање особина и 
еволуција 
Докази еволуције 

 

3 Б 

Осми 
8-1 15 2 13 8 

Нервни систем и чула 
Неуротрансмитери и 
нервне синапсе 

3 Б 

Укупно / 45 7 38 24  11 Б 

 
1 – редовност доласка ученика процењује се на петостепеној скали уписивањем одговарајућег броја при чему је 
значење бројева следеће: 1 – ученик уопште није похађао допунску наставу, 2- ученик је ретко похађао допунску 
наставу, 3 – ученик је по потреби похађао допунску наставу, 4 – ученик је углавном похађао допунску наставу, 5 – 
ученик је редовно похађао допунску наставу. 
2 – оствареност постављених циљева се процењује на тростепеној скали уписивањем одговарајућег слова при 
чему је значење слова следеће: А – постављени циљеви су у потпуности остварени, Б – постављени циљеви су 
делимично остварени, В – постављени циљеви нису остварени.  
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ ДОДАТНОЈ НАСТАВИ 
 

Име и презиме наставника: Андријана Станојевић               Предмет: Биологија               Датум: 24.06.2022. 
 

Разред Оде
ље
ње 

Број часова Број 
ученика 

Обрађене 
наставне 

теме 

Редовност доласка 
ученика (1) 

Оствареност 
постављених циљева (2) 

планира
них 

одржа
них 

неодржа
них 

Пети 5-1 1 - 1 - - - В 

Шести 6-1 1 - 1 - - - В 

Седми 7-1 1 - 1 - - - В 

Осми 

8-1 12 1 11 6 

Неуротрансм
итери и 
нервне 
синапсе 

2 Б 

Укупно / 15 1 14 6 - 2 Б 

 
1 – редовност доласка ученика процењује се на петостепеној скали уписивањем одговарајућег броја при чему је 
значење бројева следеће: 1 – ученик уопште није похађао додатну наставу, 2- ученик је ретко похађао додатну 
наставу, 3 – ученик је по потреби похађао додатну наставу, 4 – ученик је углавном похађао додатну наставу, 5 – 
ученик је редовно похађао додатну наставу. 
2 – оствареност постављених циљева се процењује на тростепеној скали уписивањем одговарајућег слова при 
чему је значење слова следеће: А – постављени циљеви су у потпуности остварени, Б – постављени циљеви су 
делимично остварени, В – постављени циљеви нису остварени. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



77 

 

 
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ ПРИПРЕМИ УЧЕНИКА ЗА ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА 
 

Име и презиме наставника: Андријана Станојевић Предмет: Биологија Датум: 24.06.2022. 
 
 

1 – редовност доласка ученика процењује се на петостепеној скали уписивањем одговарајућег броја при чему је 
значење бројева следеће: 1 – ученици уопште нису похађали припремну наставу, 2- ученици су ретко похађали 
припремну наставу, 3 – ученици су по потреби похађали припремну наставу, 4 – ученици су углавном похађали 
припремну наставу, 5 – ученици су редовно похађали припремну наставу.   
2 – оствареност постављених циљева се процењује на тростепеној скали уписивањем одговарајућег слова при 
чему је значење слова следеће: А – постављени циљеви су у потпуности остварени, Б – постављени циљеви су 
делимично остварени, В – постављени циљеви нису остварени. 
 
 
 
 

Разред 8 
Одељење: 

Друго полугодиште 10 дана пре ЗИ Обрађене 
наставне теме 

Ученици Оставреност 
постављених 
циљева (2) 

Број часова  Број часова Број 
ученика 

Редовнос
т доласка 
ученика 

(1) 

планирани
х 

одржаних неодржаних планираних одржаних неодржа
них 

Ћелија, грађа, биљна 
и животињска ћелија 
Ћелијске органеле 
Деоба ћелије 
Животни процеси 
Митоза и мејоза 
Фотосинтеза и 
ћелијско дисање 
Биљке, грађа и 
животни процеси 
Животиње, грађа и 
животни процеси 
Систематика биљака 
и животиња 
Скелет и мишићи 
Системи органа 
Екологија 

 
 

8-1 
 
 

12 10 2 4 4 / 16 4 А 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ ДОПУНСКОЈ НАСТАВИ 

 
Име и презиме наставника:  Горица Ђурић             Предмет:  Хемија                     Датум: 24.06.2022. године 
 

Разред Одељење Број часова Број 
ученика 

Редовност 
доласка 

ученика(1) 

Оствареност 
постављених циљева 

(2) 
планираних одржаних неодржаних 

Седми VII-1 6 6 0 9 5 А 

Осми VIII-1         7 3 4 19 4 Б 

Укупно / 13 9 4 28 / / 

Називи тема по разредима: 
VII: 1. Основни хемијски појмови, 2. Раствори 3. Структура супстанце 4. Основне честице које изграђују супстанце 
5. Хемијске реакције 
VIII: 1. Неметали, 2. Метали 3.Соли и електролитичка дисоцијација, 4. Угљоводоници 5. Органска једињења са 
кисеоником, 6. Биолошки важна органска једињења 
1 – редовност доласка ученика процењује се на петостепеној скали уписивањем одговарајућег броја при чему је 
значење бројева следеће: 1 – ученик уопште није похађао допунску наставу, 2- ученик је ретко похађао допунску 
наставу, 3 – ученик је по потреби похађао допунску наставу, 4 – ученик је углавном похађао допунску наставу, 5 – 
ученик је редовно похађао допунску наставу 
2 – оствареност постављених циљева се процењује на тростепеној скали уписивањем одговарајућег слова при 
чему је значење слова следеће: А – постављени циљеви су у потпуности остварени, Б – постављени циљеви су 
делимично остварени, В – постављени циљеви нису остварени 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ ДОДАТНОЈ НАСТАВИ 
 

Име и презиме наставника:  Горица Ђурић         Предмет:Хемија                  Датум: 24.06.2022.године 
 

Разред Одељење Број часова Број ученика Редовност 
доласка 

ученика(1) 

Оствареност 
постављених 

циљева(2) 
планираних одржаних неодржаних 

Седми VII-1 2 1 1 1 5 Б 

Осми VIII-1 0 0 0 0 / / 

Укупно / 2 1 1 1 / / 

Називи тема по разредима: 
VII: 1. Основни хемијски појмови,  2. Раствори 3. Структура супстанце 4. Основне честице које изграђују супстанце 
5. Хемијске реакције 
VIII: 1. Неметали, 2. Метали  3.Соли и електролитичка дисоцијација 
1 – редовност доласка ученика процењује се на петостепеној скали уписивањем одговарајућег броја при чему је 
значење бројева следеће: 1 – ученик уопште није похађао додатну наставу, 2- ученик је ретко похађао додатну 
наставу, 3 – ученик је по потреби похађао додатну наставу, 4 – ученик је углавном похађао додатну наставу, 5 – 
ученик је редовно похађао додатну наставу 
2 – оствареност постављених циљева се процењује на тростепеној скали уписивањем одговарајућег слова при 
чему је значење слова следеће: А – постављени циљеви су у потпуности остварени, Б – постављени циљеви су 
делимично остварени, В – постављени циљеви нису остварени 

 Увидом у резултате иницијалног теста из хемије (градиво седмог разреда) наставник је донео одлуку да у 

одељењу 8 разреда нема ученика који су заинтересовани за додатну наставу.   
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ ПРИПРЕМИ УЧЕНИКА ЗА ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА 
 

Име и презиме наставника:   Горица Ђурић         Предмет: Хемија                      Датум: 24.06.2022.године 
 

Разред 8 
Одељење: 

Прво и другополугодиште Од 13.06. – 24.06.2022.године Ученици Оставреност 
постављених 
циљева (2) 

Број часова 
(припрема у оквиру часова редовне, 

допунске или додатне наставе) 

Број часова Број 
ученика 

Редовност 
доласка 
ученика 

(1) планира
них 

одржаних неодржаних планираних одржаних неодржаних 

VIII/1 8 6 2 4 4 0 19 5 Б 
 

Називи тема: 
VIII: 1 1. Основни хемијски појмови, 2. Раствори 3. Структура супстанце 4. Основне честице које изграђују 
супстанце 5. Хемијске реакције 6. Неметали, 7. Метали  8.Соли и електролитичка дисоцијација, 9. Угљоводоници 
10. Органска једињења са кисеоником, 11. Биолошки важна органска једињења 
1 – редовност доласка ученика процењује се на петостепеној скали уписивањем одговарајућег броја при чему је 
значење бројева следеће: 1 – ученици уопште нису похађали припремну наставу, 2- ученици су ретко похађали 
припремну наставу, 3 – ученици су по потреби похађали припремну наставу, 4 – ученици су углавном похађали 
припремну наставу, 5 – ученици су редовно похађали припремну наставу 
2 – оствареност постављених циљева се процењује на тростепеној скали уписивањем одговарајућег слова при 
чему је значење слова следеће: А – постављени циљеви су у потпуности остварени, Б – постављени циљеви су 
делимично остварени, В – постављени циљеви нису остварени. 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ ДОПУНСКОЈ НАСТАВИ 
 

Име и презиме наставника: Љубомир Радовић     Предмет: географија  Датум: 29.8.2022. 
 

Разред Одељење Број часова Начин реализације Број 

ученика 

Редовност 

доласка 

ученика 

(1) 

Оствареност 

постављених 

циљева (2) 

1 2 3 4 5 планирано одржано неодржано Онлајн Непосредно    

Пети 3     3 3   3 2 5 А 

Шести 5     5 5   5 3 4 Б 

Седми 5     5 5   5 5 4 А 

Осми 5     5 5   5 7 3 Б 

Укупно 18 18 18   18 17   

 
1 – редовност доласка ученика процењује се на петостепеној скали уписивањем одговарајућег броја при чему је 
значење бројева следеће: 1 – ученици уопште нису похађали допунску наставу, 2- ученици су ретко похађали 
допунску наставу, 3 – ученици су по потреби похађали допунску наставу, 4 – ученици су углавном похађали 
допунску наставу, 5 – ученици су редовно похађали допунску наставу 
2 – оствареност постављених циљева се процењује на тростепеној скали уписивањем одговарајућег слова при 
чему је значење слова следеће: А – постављени циљеви су у потпуности остварени, Б – постављени циљеви су 
делимично остварени, В – постављени циљеви нису остварени, Г – планирано је да се допунска настава 
реализује у 2. Полугодишту. 
 
 
 
 



82 

 

 
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ ПРИПРЕМНОЈ НАСТАВИ 

 
Име и презиме наставника: Љубомир Радовић Предмет: географија           Датум: 29.8.2022. 
 

Разред Одељење Број часова Начин реализације Број 

ученика 

Редовност 

доласка 

ученика (1) 

Оствареност 

постављених 

циљева (2) 

1 2 3 4 5 планирано одржано неодржано Онлајн Непосредно    

Осми 11     11 11  2 9 19 3 Б 

Укупно 11 11 11  2 9 19 3 Б 

 
1 – редовност доласка ученика процењује се на петостепеној скали уписивањем одговарајућег броја при чему је 
значење бројева следеће: 1 – ученици уопште нису похађали допунску наставу, 2- ученици су ретко похађали 
допунску наставу, 3 – ученици су по потреби похађали допунску наставу, 4 – ученици су углавном похађали 
допунску наставу, 5 – ученици су редовно похађали допунску наставу. 
2 – оствареност постављених циљева се процењује на тростепеној скали уписивањем одговарајућег слова при 
чему је значење слова следеће: А – постављени циљеви су у потпуности остварени, Б – постављени циљеви су 
делимично остварени, В – постављени циљеви нису остварени, Г – планирано је да се допунска настава 
реализује у  2.полугодишту. 
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20. ИЗВЕШТАЈ О РЕЛИЗАЦИЈИ ИЗЛЕТА  

 
- Млађи разреди 

 
Разреди / ученици: I – IV ; припремно- предшколска група 
 
Дана, 21. 06.2022. године, реализована је амбијентална настава  - излет ученика 
ППГ и ученика од првог до четвртог разреда. 
Трајање: полазак 7:30ч – повратак 13:40ч 
Ученици су организованим превозом од матичне школе у Доњим Лесковицама, 
дошли на излет до Ваљева. 
Излет је обухватао: 

1. Посету и присуствовање радионици у Модерној галерији ,,Ваљево“ 

2. Одлазак на доручак у ресторан 

3. Посета парку на кеју реке Колубаре / Дом културе Ваљево 

4. Посета и шетња Парку / одмаралишту ,, Парк Пећина“ 

1. Модерна галерија ,,Ваљево“ је основана 1985. године одлуком Скупштине 
Општине Ваљева, са циљем да презентује дела ликовне уметности и да 
доприносе тумачењу и разумевању уметничких феномена друге половине XX 
века. Различитим интерпретативним методама и излагачким приступима галерија 
делује на пољу сакупљања, селектовања, конзервације, презентовања и научне 
обраде артефаката. 

 

 
- Ученици су учествовали у радионици на тему погађања појединих делова са 

слике; 

- Радионица са кустосима 

- Упознавање са легатом сликара Љубе Поповића; 

- Погађањем делова уметничких радова и секвенци у настајању; 
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- Разгледањем личних ствари и начина на који је стварао уметник/сликар 

Љуба Поповић 

 
 
 
2.Ученици су после посете и радионице у Модерниј галерији ,,Ваљево“, отишли на 
освежење и доручак у ресторану ,,Таверна“. 
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3. Посета парку на кеју реке Колубаре и освежење са сладоледима. 
 

 
 

4.Шетња градом до парка ,,Јадар“ где су ученици имали прилику да возе дечије 
аутиће на струју и да уживају на игралишту парка 

,,Пећина“.
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Парк ,,Пећина“ – дечије игралиште 

 
Извештај поднео : 

Александар Малешевић проф.разредне наставе 
 

- Старији разреди 
 

23. јуна 2022.године за ученике од 5. до 7.разреда организован је одлазак 
на базен у спортско-рекреативни центар „Петница“.  Деца су у пратњи наставника 
физичког и здравственог васпитања Николе Филиповића дошли до Ваљева 
редовном аутобуском линијом одакле су градским аутобусом стигли до Петнице. 
Било је укупно петнаесторо деце поменутог узраста. Поред наставника физичког 
бригу о деци је водила и Марина Тешић, васпитач.   
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 Деца су се дружила, купала и играла фудбал и одбојку на спортским 
теренима. Највећи број деце су непливачи, кратак  курс дисања у води им је 
одржао Жељко Димитријевић, учитељ пливања. У складу са овим било би 
делотворно да се у неком наредном планирању планира и осмисли вишедневни 
одлазак на базен.  

На базену су били до 12 сати јер су се у Д. Лесковице вратили аутобусом у 
13 часова са наставником физичког васпитања. 

 

 
 

      
 

         18.марта 2022.године ученици осмог разреда у пратњи наставника физичког 
и здравственог васоитања, а у организацији Установе за физичку културу ''Валис'' 
посетили су Дивчибаре и на стази Црни врх имали бесплатну обуку скијања. 
 

Подносилац извештаја: 
                                                                                       Марина Тешић, васпитач 
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21.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

 
        У периду од 01.11.2021. год.  до  26.08.2022. год. одржано је девет 
  седница Наставничког већа и то : 
     I  – 01.11.2021. год. 
    II  – 30.12.2021. год. 
   III  – 10.02.2022. год.  
   IV  – 11.04.2022. год.  
    V  – 16.05.2022. год. 
   VI  – 13.06.2022. год. 
  VII  – 24.06.2022. год.        
 VIII  – 30.06.2022. год. 
   IX  – 26.08.2022. год. 
     Седнице су уредно сазиване. 
     Присуствовали су скоро сви чланови Наставничког већа изузев запослених који 
раде у више школа и тај дан нису ангажовани по распореду у нашој школи. 
      Дневни ред је унапред темељно планиран зависно од потреба . На седницама 
Наставничког већа разматрани су и праћени успех и дисциплина ученика, рад са 
ученицима који имају потешкоће у савладавању плана и програма, рад школских 
тимова, реализација програма рада предвиђених Годишњим планом рада школе 
за школску 2021/22. годину, избор уџбеника и друга текућа питања. 
      Седнице Наставничког већа је планирао, заказивао и водио директор школе у 
договору са стручним сарадником -психологом, руководиоцима Одељењских већа. 
       Детаљна евиденција се води у посебној свесци записника са седница 
Наставничког већа. 

      

22. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 

22.1. ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ МЛАЂИХ РАЗРЕДА 

 
Одељењско веће одржано 30. 08. 2021. 
Дневни ред: 
1. Припреме за почетак 2021/2022. године; 
2. Доношење плана рада Одељењског већа; 
3. Утврђивање годишњег календара рада; 
4. Сачињавање распореда часова; 
5. Договор о одржавању родитељских састанака; 
6. Ученичка давања; 
7. Избор родитеља у Савет родитеља; 
8  Разно. 
 
Рад: 
1.  Извршене су све неопходне припреме за школску 2021/2022.годину.  
2.  Донет је и усвојен план рада Одељенског већа; 
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3.  Утврђен је годишњи календар рада којим су утврђене како радне тако и 
     наставне суботе; 
4. Договорено је да сваки учитељ за себе сачини распоред часова; 
5. Договорено је да због актуелне епидемиолошке ситуације родитељски састанак  
    буде одржан 31.08 уз све потребне епидемиолошке мере; 
6. Ученичка давања за школску 2021/2022. Износе 1200 динара (осигурање,  
    библиотека, Црвени крст...); 
7. На првом родитељском састанку изабрати родитеља са Савет родитеља. 
 
Одељењско веће одржано 1.11.2021. 
 
Дневни ред: 
 
1. Реализација наставног плана и програма на крају првог класификационог 
    периода закључно са 29.10.2021.; 
2. Успех ученика - евиденција ученика са недовољним оценама; 
3. Дисциплина ученика; 
4. Допунска настава; 
5. Разно. 
 
Рад: 
 
1.Програм наставе и учења је реализован у потпуности. Закључно са 29.10.2021. 
године реализовано је 44 наставна дана, односно 46 радних дана. Сви остали 
облици ваннаставних активности се реализују по плану. 
2.У првом разреду је описно оцењивање. Сви ученици су остварили очекиване 
исходе. Изузетак је један ученик првог разреда у матичној школи који због 
вишеструких говорних сметњи има проблем у праћењу наставе. Од другог 
полугодишта, поменути ученик ће прећи на индивидуализовану наставу. Од 2. до 
4. разреда је бројчано оцењивање и нема ученика са недовољним оценама. У 
Доњим Лесковицама, један ученик 2. разреда похађа наставу по ИОП-1 и при том 
напредује сходно својим могућностима. У Горњем Таору, 1 ученик 4.разреда 
наставу похађа по ИОП-2. Такође је постигао успех у складу са својим 
могућностима. 
3.Сви  ученици имају примерно владање. 
4.Допунска настава се редовно реализује из српског језика и математике. 
5.Сви учитељи су се договорили о предстојећим активностима и планирањем 
стручног усавршавања кроз семинаре и вебинаре. 
 
Одељењско веће одржано 30. 12. 2022. 
 
Дневни ред: 
 
1.Реализација наставног плана и програма као и осталих ваннаставних активности 
на крају првог полугодишта 2021/2022.године; 
2.Успех ученика; 
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3.Дисциплина ученика; 
4.Реализација допунске наставе; 
5.Вредновање ИОП-а; 
6.Родитељски састанци; 
7.Сређивање и вођење разредне и педагошке документације; 
8.Разно. 
Рад: 
1.Наставни план и програм су реализовани кроз 85 радних, односно 83 наставна 
дана. Изузетно је 13. и 14. децембра настава реализована на даљину због 
временских непогода. Изузетак су Горње Лесковице где је настава реализована 
кроз 84/82, један дан реализован сажимањем градива, а четири дана наставом на 
даљину; Горњи Таор – реализовано 84/82, један дан мање због одсуства учитеља; 
Доњи Таор – настава током октобра и децембра изводила се на даљину.Сви 
остали видови ваннаставних активности реализовани су по плану.  
2. У првом разреду је описно оцењивање. Ученици су савладали програм наставе 
и учења без већих потешкоћа, изузев једног ученика.  
 
 Други разред Трећи разред Четврти разред 

Одличан вр. 
добар 

добар одличан вр. 
добар 

добар одличан вр. 
добар 

добар 

Лелић 1 2 / 2 3 / 4 1 1 

Сушица / 2 / 1 1 / 1 / / 

Доње 
Лесковице 

1 / 1 3 3 / 1 1 / 

Горње 
Лесковице 

1 / / / / / / / / 

Горњи 
Таор 

/ 2 / / / / / / 1 

Доњи Таор / / / 1 / / / 1 / 

укупно 3 6 1 7 7 / 6 1 1 

 
Један ученик првог разреда ће од другог полугодишта наставу из српског језика и 
математике пратити по ИОП1; један ученик другог разреда ће наставу из српсгог 
језика, математике и света око нас пратити по ИОП1; 
3. Сви ученици имају примерно владање. 
4. Допунска настава се изводи редовно.  
 

 Српски језик Математика 

I II III IV I II III IV 

Лелић 9 9 9 9 8 8 8 8 

Сушица / 8 8 8 / 9 9 9 

Доње Лесковице 9 9 9 9 8 8 8 8 

Горње Лесковице / 8 / / / 8 / / 

Горњи Таор / 7 / 7 / 7 / 7 

Доњи Таор / / 8 9 / / 8 9 

5. Учитељи који имају ученике по ИОП-у су доставили Извештај. 
6. Родитељски састанак одржати 31.12.2021. године. 
7.Разредну и педагошку документацију средити најкасније до 17.1. 2022. године. 
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8.Од другог полугодишта школске 2021/2022. координатор есДневника биће 
Гордана Васиљевић. 
 
Одељењско веће одржано 11. 04. 2022. 
 
Дневни ред: 
1. Реализација наставног плана и програма, као и осталих облика ваннаставних 
активности на крају трећег квалификационог периода, закључно са 8.04.2022. 
године; 
2. Успех ученика- евиденција ученика са недовољним оценама; 
3. Дисциплина ученика; 
4. Допунска и додатна настава; 
5. Уџбеници за 4.разред; 
6. Родитељски састанак; 
7. Разно. 
 
Рад: 
 
1.  Наставни план и програм реализовани су кроз 135 радних и 132 наставна дана. 
Изузетак су Г. Таор са 129/132, и Г. Лесковице са 129/132. Сви остали облици 
ваннаставних активности реализовани су према плану. 
2. Нема ученика са недовољним оценама.Први разред – једна ученица отежано 
прати градиво. 
3. Сви ученици имају примерно владање. Са једним учеником трећег разреда 
спроводи се појачан васпитни рад. 
4.  Допунска настава: 
 
 Српски језик Математика 

I II III IV I II III IV 

Лелић 13 13 13 13 13 13 13 13 

Сушица / 13 13 13 / 13 12 12 

Доње Лесковице 13 13 13 13 12 13 12 13 

Горње Лесковице / 14 / / / 12 / / 

Горњи Таор / 11 / 11 / 10 / 10 

Доњи Таор / / 13 13 / / 13 13 

5. За 4.разред, изабрани су уџбеници ИК,,Едука", на период од 4 године. 
6. Родитељски састанак одржати до петка, 15.04.2022. 
7. За руководиоца Одељењског већа изабрана је Душица Павловић,a за 
записничара Гордана Васиљевић. 
 
Одељењско веће одржано 24. 06. 2022. 
 
Дневни ред: 

1. Реализација наставног плана и програма као и других облика ваннаставних 

активности на бази 36 наставних седмица; 

2. Анализа и утврђивање успеха ученика; 

3. Анализа и утврђивање владања ученика; 
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4. Извештаји о напредовању ученика који наставу похађају по ИОП-у; 

5. Одржавање родитељског састанка; 

6. Сређивање разредне и педагошке документације; 

7. Разно. 

Рад: 
1. Наставни план и програм је реализован на бази 179 наставних и 183 радна 

дана. Изузетак су ИО Горње Лесковице  (176/180) и Доњи Таор (174/178); 

један дан (9. 11. 2021.) надокнађен сажимањем. Сви остали облици 

ваннаставних активности реализовани су по плану. 

2. Први разред – 8 ученика: 

5 ученика самостално савладали градиво, 1 ученик уз мању помоћ, 1 ученик 
наставу из српског језика и математике прати наставу по ИОП1. 
Доње Лесковице (5) – 3 самостално, 1 уз мању помоћ, 1 ИОП; 
Лелић (3) – 2 самостално, 1 уз већу помоћ; 
 

 Други разред - 10 Трећи разред - 14 Четврти разред - 11 
Одличан вр. 

добар 
добар одличан вр. 

добар 
добар одличан вр. 

добар 
добар 

Лелић 1 2 / 2 3 / 5 1 / 

Сушица 1 1 / 1 1 / 1 / / 

Доње 
Лесковице 

1 / 1 4 1 1 1 1 / 

Горње 
Лесковице 

1 / / / / / / / / 

Горњи 
Таор 

/ 2 / / / / / / 1 

Доњи Таор / / / 1 / / / 1 / 

Укупно 4 5 1 8 5 1 7 3 1 

 
Наставу по ИОП-упохађају: један ученик првог разреда (ИОП1, српски језик и 
математика), два ученика другог разреда (ИОП1, један ученик - српски језик и 
математика, један ученик - српски језик, математика и свет око нас),  и један 
ученик четвртог разреда (ИОП2, сви предмети). 

3. Сви ученици имају примерно владање. Са једним учеником трећег разреда 

спроводио се појачан васпитни рад. 

4. Учитељи који раде са ученицима који наставу похађају по ИОП-у су предали 

извештаје педагогу школе. 

5. Родитељски састанак одржати 30. 06. 2022. године. 

6. Разредну и педагошку документацију средити до 1. 07. 2022. 

 

Извештај поднела 

Гордана Васиљевић 



93 

 

22.2. ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ СТАРИЈИХ РАЗРЕДА 

 
У школској 2021/22. години реализовано је укупно шест седница одељењског 
већа виших разреда. 

Садржај активности Разред Време Реализатори 

1. Припреме за почетак школске 
2021 / 2022. годинe; 
2. Доношење плана рада 
Одељењског већа; 
3. Утврђивање годишњег 
календара рада; 
4. Распоред часова; 
5. Договор о одржавању 
родитељских састанака; 
6. Ученичка давања; 
7. Избор родитеља у Савет 
родитеља; 
8. Разно. 

 
 
 
V - VIII 

20.08.
2021. 

 
 

одељ.стар. 
директор 
стручни 

сарадник 

1. Реализација наставног плана и 
програма на крају првог 
класификационог периода 
(закључно са 29.10.2021. године) 
2. Успех ученика на крају првог 
класификационог периода - број 
недовољних оцена 
3. Владање ученика  
4. Разно 

 
 
V - VIII 

 
 

01.11.
2021. 

 
одељ.стар. 
директор 
стручни 

сарадник 

1. Реализација наставног плана и 
програма и осталих ваннаставних 
активности, на крају првог 
полугодишта шк.2021/22.г., закључно 
са 30.12.2021.г. 
2. Успех ученика на крају првог 
полугодишта шк.2021./22.године, 
закључно са 30.12.2021.г. 
3. Владање ученика на крају првог 
полугодишта , закључно са 
30.12.2021.г. 
4. Реализација допунске и додатне 
наставе, секција и осталих 
ваннаставних активности. 
5. Вредновање иоп-а на крају првог 
полугодишта и достављање 
извештаја. 

 
 
 

 
 
 

V - VIII 

 
 
 
 
 
 

30.12.
2021. 

 
 

одељ.стар. 
директор 
стручни 

сарадник 
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6. Родитељски састанци. 
7. Сређивање и вођење разредне и 
педагошке документације , као и 
документације у ес- дневнику. 

1. Реализација наставног плана и 
програма на крају трећег 
класификационог периода 
(закључно са 08.04.2022. године) 
2. Успех ученика на крају трећег 
класификационог периода - број 
недовољних оцена 
3. Владање ученика  
4. Уџбеници за 7. и  8. разред 
5. Разно 

 
 
 
V - VIII 

 
 
 

11.04. 
2022. 

 
 

одељ.стар. 
наставници 

стручни 
сарадник 

1. Реализација наставног плана и 
програма у осмом разреду 
2. Утврђивање успеха ученика 
8.разреда 
3. Дисциплина ученика осмог 
разреда 
4. Похвале, награде и предлози 
за ‘’ Ђака генерације ‘’ 
5. Разно (ИОП) 

 
VIII 

 
13.06. 
2022. 

одељ.стар. 
веће VIII 
разреда 
стручни 

сарадник 

1. Реализација наставног плана и 
програма и осталих ваннаставних 
активности, на крају другог 
полугодишта шк. 2021/22. г., 
закључно са 24. 06. 2022. године 
2. Успех ученика од V до VII  
разреда на крају другог 
полугодишта шк. 2021/22.године, 
закључно са 24. 06. 2022. године 
3. Владање ученикаод V до VII 
разреда на крају другог 
полугодишта , закључно са 24. 
06. 2022. године 
4. Вредновање иоп-а на крају 
другог полугодишта и 
достављање извештаја. 
5. Похвале и награде  
6. Разно (родитељски састанак) 
 

 
 

V - VII 

 
 

24.06. 
2022. 

 
 

одељ.стар. 
директор 
стручни 

сарадник 

Руководилац Одељењског већа 
Јелена Лекић 
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23. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА  

 
Седницама Педагошког колегијума руководио је и председавао директор 

школе. 
      У септембру 2021. године чланови Педагошког колегијума усвојили су план 
рада Педагошког колегијума за школску 2021/22. годину. 
      Педагошки колегијум је у школској 2021/22. години разматрао ставове у вези 
са обезбеђивањем и унапређивањем квалитета образовно-васпитног рада, 
остваривање развојног плана школе, предузимао мере за унапређивање и 
усавршавање наставника и стручних сарадника. 
      Током школске 2021/22. године Педагошки колегијум разматрао је услове рада 
школе, анализирао успех и дисциплину ученика у току I, II,III и IV класификационог 
периода, вршио анализу педагошко-инструктивног обиласка часова у предметној и 
разредној настави, радио на професионалној оријентацији ученика као и на 
припреми за упис ученика осмог разреда у средње школе; учешћу ученика школе 
на такмичењима. 
       Такође,Педагошки колегијум вршио је анализу рада школе на превенцији 
насиља као и на реализацији наставног плана и програма. 
С обзиром да је за ученике од 8.разреда  настава у септембру 2021., као и у 
јануару 2022.год. реализована онлајн ( учење на даљину ) педагошки колегијум у 
сарадњи са одељењским старешином разматрао је праћење, вредновање и 
напредовање ученика током учења на даљину. 
                                

               Стручни сарадник психолог 
Ивана Радивојевић 

24. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА 

24.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 

 
Август 
 
Усаглашен план и програм наставе и учења за школску 2021/22.годину. 
Планирана допунска и додатна настава. 
Договор о реализацији програма Дечје недеље и пријема ђака првака у Дечији 
савез. 
Планирани тематски дани (сваки учитељ у складу са својим афинитетима и 
специфичностима свог одељења). 
 
Новембар 
 
Анализа постигнуих резултата ченика на крају првог класификационог периода, 
као и владања ученика. Анализа реализације наставног плана и програма. 
Договор о појачаном васпитном раду са ученицима и допунском наставом за 
поједине ученике. 
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Децембар 
 
На крају првог полугодишта разматрана је реализација наставног плана и 
програма, успех и дисциплина ученика.  
Договор о начину прославе Светог Саве у матичној школи и издвојеним 
одељењима. 
Учитељи матичне школе са васпитачицом ППП организовали су Новогодишњи 
базар. 
 
Јануар 
 
Прослављена школска слава у матичној школи и издвојеним одељењима наше 
школе. Учитељи су учесвовали у припреми програма за прославу и реализацији 
прославе. 
 
Март 
 
Организовано математичко такмичење „Мислиша“ . Учешће су узели и ученици 
млађих разреда, а учитељи су учествовали у спровођењу такмичења. 
Дан жена је обележен у матичној школи и свим издвојеним одељењима.  
 
Април 
 
Анализиран успех и дисциплина ученика на крају трећег класификационог 
периода. Анализирана реализација наставног плана и програма. 
У манастиру Лелић организована је хуманитарна акција. Новац прикупљен 
продајом изложбом намењен је ученицима наше школе чији је отац недавно 
преминуо. Учитељи ИО Лелић су са своји ученицима приредили програм и извели 
у манастиру. 
 
Мај 
 
Учитељи су били активни у седмици обележавања Дана школе. На нивоу школе 
организован је конкурс литерарних и ликовних радова. Ученици млађих разреда 
су узели учешће у овом конкурсу. Учитељи матичне школе су приредили програм 
за централну прославу Дана школе. 
 
Јун 
Сви учитељи 4. разреда су спровели тестирање ученика у својим одељењима.  
Реализација излета за ученике млађих разреда. Ученици су имали једнодневни 
излет у Ваљево. 
Анализирани су успех и дисциплина ученика на крају наставне године, као и 
реализација наставног плана и програма. 

Руководилац стручног већа 
Гордана Жугић 
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24.2.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ПРЕДМЕТЕ ДРУШТВЕНИХ 
НАУКА, ЈЕЗИКА И ВЕШТИНА 

 

СЕПТЕМБАР 

-  На почетку школске године израђен је и усвојен план рада за школску 2021/2022.   

    годину . 

-  На састанку смо говорили и о начину реализације наставе збoг епидемиолошке  

   ситуације изазване вирусом Covid-19 – модел по ком ученици похађају редовну  

   наставу у школи. 

-  Након што су ученици снабдевени потребним уџбеницима и приручницима,  

   направљен је избор садржаја рада и облика активности у секцијама, додатној и  

   допунској настави и ваннаставним активностима. 

 

ОКТОБАР 

-  Договорили смо се о критеријуму оцењивања према препорукама Министарства  

   просвете, науке и технолошког развоја. 

-  На састанку смо израдили план коришћења општих наставних средстава. 

 

НОВЕМБАР 

-  На састанку смо говорили о међупредметним корелацијама, при чему је  

   остварена корелација између страних језика и српског језика, српског језика и  

   историје . 

-  Сачињен је план огледних предавања. 

-  Извршена је анализа успеха ученика из друштвених предмета на крају првог  

    класификационог периода. 

 

ДЕЦЕМБАР 

-  Разговарали смо о оцењивању ученика и усгласили се да смо при оцењивању  

   водили рачуна о ставовима и мишљењу и могућностима ученика. 

-  Анализиран је успех ученика на крају првог полугодишта и закључили смо да  

   ученици имају приближно сличне оцене из друштвених предмета. 

-  Сложили смо се да су сви видови ваннаставних активности у потпуности  

   реализовани. 

 
ЈАНУАР 

 

-  Ученици су обавештени о терминима такмичења 

-  Разговарали смо о организовању и реализацији свечане прославе школске   

   славе Св. Саве 

-  Договорили смо се у вези са састављањем извештаја са семинара 
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ФЕБРУАР 

 

- Према предвиђеном календару одржана су школска такмичења за предмете 

друштвених наука. Ученици су се из одређених предмета пласирали на 

oштинско такмичење 

- Разматрана је организација припремне наставе за завршни испит за 

ученике 8. разреда. 

 
МАРТ 

 

- Разматрана је примена иновација у настави и закључено да чланови актива 

све чешће реализују своје часове у школској медијатеци примењујући 

најсавременија наставна средства. 

- Чланови актива су разматрали и анализирали рекламне материјале за 

уџбенике и друга наставна средства разних издавачких кућа. 

 
АПРИЛ 

 

       -  Извршена је анализа успеха ученика из друштвених предмета на крају  

          трећег класификационог периода. 

       -  Наставници актива друштвених наука су анализирали активности ученика  

          током наставе на даљину. 

       -  Утврђено је да су сви наставници реализовали ваннаставне активности  

          предвиђене наставним планом и програмом.  

 

МАЈ 

       - Чланови актива су анализирали успех ученика завршног разреда на пробном  

         тесту на завршном испиту. 

          -  Разматрана је организација припремне наставе у предстојећем периоду.  

 

ЈУН 

- Чланови актива друштвених наука се слажу да сви ученици са одличним 

успехом буду похваљени и награђени. 

- Чланови актива су анализирали успех који су ученици постигли на крају 

другог полугодишта 

- Од 13. до 24. Јуна 2022.г.  одржана је припремна настава за завршни испит 

за ученике осмог разреда 

Руководилац већа: 
Јелена Лекић 
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24.3.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ПРЕДМЕТЕ ПРИРОДНИХ НАУКА 

 

СЕПТЕМБАР 

 

- На почетку школске године израђен и усвојен је годишњи план рада за 

школску 2021/2022. годину. 

- Ученици су снабдевени неопходним уџбеницима и збиркама, направљен је 

избор садржаја рада и облика активности у секцијама, додатној и допунској 

настави и ваннаставним активностима. 

- Такође су утврђени критеријуми оцењивања према препорукама 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

- Као и договор о времену одржавања састанака и реализацији писмених 

задатака и контролних вежби. 

 

ОКТОБАР 

 

- На састанку смо израдили план коришћења општих наставних средстава, 

као примена иновација у настави. 

- Међусобна посета часовима (биологије и хемије, математике и физике) и 

размена мишљења. 

- На састанку смо се договорили о распореду допунске и додатне настве. 

 

НОВЕМБАР 

 

- На састанку смо говорили о  ефектима додатне и допунске наставе. 

- Извршена је анализа успеха ученика из предмета који спадају у групу  

природних наука, на крају првог класификационог периода и усклађивање 

у критеријумима оцењивања. 

- Такође, због повећаног броја оболелих (ковид-19 пандемија) од 

08.11.2021.-12.11.2021. ученици су били на продуженом јесењем 

распусту, што је приказано и у измењеном календару образовно 

васпитног рада за школску 2021/2022. 

 

ДЕЦЕМБАР 

- Настава у првом полугодишту завршила  се 30.12.2021.год. 

- Разговарали смо о оцењивању ученика и усагласили се да смо при 

оцењивању водили рачуна о ставовима и мишљењу и могућностима 

ученика. 

- Сложили смо се да је дисциплина на часовима задовољавајућа.  

- Школско такмичење из математике одржао је 6.12.2021.у 8:30 часова. 
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- На такмичењу су учествовали ученици петог разреда : 

1. Душан Стевановић 

2. Михаило Недић 

3. Урош Остојић  

На основу резултата, нико од ученика ниjе остварио пласман на општинско 

такмичење.     

                      

ЈАНУАР 
 
Настава у другом полугодишту  почела је 24 јануара. 
26.1. 2022. године истакнут је распоред одржавања припремне наставе за ученике 
осмог разреда, па је на састанку било речи о распореду и планиране су 
активности везане за припремну наставу. На састанку је било речи и о 
постигнутим резултатима ученика Јована Ћебића на школском такмичењу из 
физике. 
Школско такмичење из физике одржано је 28.01.2022. године  9.45 часова.  
На школском такмичењу учествовао је ученик седмог разреда Јован Ћебић. На 
основу урађених задатака, ученик није остварио пласман на општинско 
такмичење. 
 
ФЕБРУАР 
 
Због неповољне епидемиолошке ситуације настава у одељењу осмог разреда се 
одвијала по комбинованом моделу. Једна група ученика је наставу пратила у 
школи а друга група на даљину. На састанку је договорено на који начин 
реализовати наставу и олакшати ученицима учење у насталој ситуацији. 
 
МАРТ 
Општинско такмичење из хемије одржано је 6.03.2022.године. На такмичењу је 
учествовао ученик Јован Ћебић и освојио 60 бодова. Освојени бодови нису били 
довољни за пласман на окружно такмичење.  
Школско такмичење из биологије одржано је 11.03. 2022. године.  
На  школском такмичењу учествовали су ученици: 
Пети разред: Михаило Недић (ученик се пласирао на општинско такмичење) 
Шести разред: Јована Остојић (ученица се није пласирала на општинско 
такмичење).  
Седми разред: 1. Јован Ћебић (ученик се пласирао на општинско такмичење) 
                             2. Милица Стевановић (ученица се није пласирала на општинско 
такмичење).  
Осми разред: Анђелка Симић (ученица се пласирала на општинско такмичење).  
На састанку је било речи и о постигнутим резултатима ученика на одржаним 
такмичењима и направљен је план реализације пробног завршног испита за 
ученике осмог разреда. 
Реализован  пробни завршни испит за ученике 8. разреда у организацији 
Министарства  просвете и спорта.  
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АПРИЛ 
 
Прегледани су пробни тестови и извршена је анализа постигнутих резултата. 
Констатовано је да постигнути резултати нису задовољавајући. 
Извршена је анализа постигнућа ученика из појединих предмета на трећој 
класификацији и направљен је  план за побољшање успеха ученика. 
Општинско такмичење из биологије одржао је 10.04.2022. године. 
Ученик Михаило Недић освојио је 69 бодова, Анђелка Симић 39 бодова и Јован 
Ћебић 38 бодова. На жалост освојен број бодова није био довољан за пласман на 
окружно такмичење. 
МАЈ 
 
Реализоване су посете часовима од стране директора и психолога школе по 
следећем распореду. 
 
10.05.2022. VIII 4. Миодраг Савковић – Физика 
11.05.2022. VIII 6. Александар Живановић - Математика 
20.05.2022. VIII 3. Андријана Станојевић - Биологија 
20.05.2022. VII  5. Горица Ђурић – Хемија 
На састанку су размењена искуства са реализованих часова и договорено је које 
недостатке би требало отклонити. 
 
ЈУН 
 
17.06.2022.год. организована је обука прегледача за коришћење апликације за 
прегледање тестова на  завршном испиту. 
На састанку је детаљно прочитано упутство за прегледаче и отклоњене су 
недоумице везане за обавезе прегледача. 
Реализација завршног испита за школску 2021/2022. годину. 
Завршни испит из математике одржава се 28 јуна а 29. јуна 2022.год. из  
комбинованог теста.  
Урађена је анализа резултата на крају четврте класификације и анализа успеха 
ученика на завршном испиту. 
Дат је предлог о избору уџбеника за школску 2022/2023. годину. 
Израда извештаја о раду Стручног већа природних наука. 
 

Руководилац стручног већа  
Горица Ђурић - наставник хемије 
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25. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНА УПРАВЉАЊА 

САВЕТ РОДИТЕЉА И ШКОЛСКИ ОДБОР 

 
     У току 2021/2022. године Савет родитеља и Школски одбор радили су у складу 
овлашћења предвиђених важећим законским прописима, Статутом школе и 
Пословницима о раду.  
     Све седнице су заказиване благовремено и све седнице су одржаване са 
довољним бројем чланова.То се нарочито односи на рад Савета родитеља.  
Што се тиче рада Школског одбора због догађања у овој школској години било је 
доста седница са различитим тачкама дневног реда. Долазило је до промена у 
саставу чланова Школског одбора, с обзиром да је у неколико наврата локална 
самоуправа мењала чланове и представнике школског одбора из својих редова. 
Такође је било промена и у саставу школског одбора из реда запослених с 
обзиром да је један члан именован за директора друге установе, те јој је 
привремено престао радни однос у овој школи, а други је дала отказ на чланство у 
школском одбору. Благовремено су извршене измене чланова из реда запослених 
а према процедури предвиђенмој законом о основама система образовања и 
васпитања. Надлежни орган управе Града Ваљева верификовао је мандате 
новоизабраним члановима школског одбора, тако да је у току 2022. године 
школски одбор радио у пуном саставу доносећи благовремено одлуке из своје 
надлежности. На својој седници одржаној 15.09.2021. године, усвојена су сва 
потребна документа за нормалан почетак рада ОШ '' Милош марковић '' у школској 
2021/2022. години. Донети су План рада школе у новој 2021/2022. години и План 
рада директора школе за нову школску годину и усвојени Изваштај о раду школе 
за 2020/2021. годину. Разматран је и усвојен нови Финансијски план за 2021. 
годину а сходно ребалансу буџета Града Ваљева. До великих промена дошло је у 
децембеу 2021. године. Наиме Решењем Министра просвете разрешен је 
дужности директора школе дотадашњи директор и именован вршилац дужности 
директора до избора новог директора а најдуже 6 месеци. На основу тога 
склопљен је Уговор о раду са новоизабраним вршиоцем дужности. У току 2022. 
године Школски одбор је донео одлуку о расписивању конкурса за новог 
директора школе и спровео поступак избора и предлагања новог директора 
школе. Тај поступак је успешно спроведен и школа је добила новог директора на 
мандатни период од 4 године. То је професор разредне наставе Наташа Тадић 
Ђуковић. Са именованом је склопљен уговор о мировању радног односа на нове 
послове, а склопљен је и уговор о раду са истом. Поред наведених послова 
Школски одмор је радио и остале послове предвиђене Законом о основама 
система образовања и васпитања. Усвојени су нови Пословници о раду Школског 
одбора, Савета родитеља и Наставничког веће, а такође усвојен је и нови 
Правилник о коришћењу путничког возила.  С обзиром да су крајем 2021. године  
ступиле на снагу измене и допуне закона о основама сиситема образовања и 
васпитања, било је потребно усагласити одредбе Статута школе са новонасталим 
променама у закону. Предлог новог статута је Школски одбор благовремено 
размотрио и усвојио те је исти ступио на снагу у року предвиђеном Законом о 
изменама и допунама закона о основама система образовања и васпитања. 
Такође је донет и Правилник о јавним набавкама.  
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Све у свему бележи се једна бурна и активна година рада. Школски одбор је имао 
доста посла у решавању новонасталих ситуација и исте је са успехом одрадио. 
Што се тиче рада Савета родитеља њихов рад је био много мањег интезитета. На 
седници одржаној 15.09.2021. године извршено је конституисање Савета 
родитеља у новом сазиву, и изабрани су председник, и заменик председника 
Савета, а такође и представник Савета родитеља у Општински Савет родитеља 
града Ваљева.Размотрена су сва документа која је било потребно размотрити и 
како би Школски одбор донео адекватне одлуке. Потом су у току остатка школске 
године одржане још две седнице на којима су претежно разматрани успех и 
дисциплина ученика. 
Сагледавајући комплетну школску годину може се рећи да је школски одбор радио 
у много већем обиму а да је савет родитеља своје активности све у одржавање 
седница када се за то указала потреба. 
У оба случаја и Школски одбор и Савет родитеља радили су према закону у 
складу са  смерницама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, и 
према одредбама предвиђених Законом о основама система образовања и 
васпитања. 

Извештај поднео 
Милан Нешовић 

с е к р е т а р 

 

26. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ  

 
      У овој школској години секретар школе је обављао све послове предвиђене 
чланом 133. Закона о основама система образовања и васпитања. Благовремено 
и у роковима спроводио је послове из свог делокруга. Радио је на спровођењу 
поступка Јавних набавки за превоз ученика, а такође је рађена припрема 
документације за контролу од стране инспекцијских органа. Због болести секретар 
школе је већи део другог полугодишта провео на боловању, но на његово место 
примљена је нова радница која се у потпуности уклопила у послове тако да је све 
послове обављала благовремено и квалитетно. Као члан Школске уписне 
комисије обављала је послове везане за спровођење завршног испита ученика 
осмог разреда у школској 2021/2022 години,  а такође је обављао све текуће 
послове из своје надлежности. 
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27. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА У ШК. 2021/2022.ГОДИНИ 

 
Рад директора школе заснивао се на Закону о основама система образовања и 
васпитања, Статуту ОШ "Милош Марковић", као и Годишњем плану рада Школе за 
школску 2021/2022. годину. 
Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности 
установе.  
Директор за свој рад одговара органу управљања и министру. Осим послова 
утврђених законом и статутом установе, директор:  
1) планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих 
активности установе; 
2) је одговоран за обезбеђивање квалитета, самовредновање, стварање услова за 
спровођење спољашњег вредновања, остваривање стандарда постигнућа и 
унапређивање квалитета образовно-васпитног рада; 
3) је одговоран за остваривање Развојног плана установе; 
4) одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за 
одобравање и наменско коришћење тих средстава, у складу са законом; 
5) сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и 
удружењима; 
6) пружа подршку у стварању амбијента за остваривање предузетничког 
образовања и предузетничких активности ученика; 
7) организује и врши инструктивно-педагошки увид и прати квалитет образовно-
васпитног рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и 
усавршавање рада наставника, васпитача истручних сарадника; 
8) планира и прати стручно усавршавање запослених и спроводи поступак за 
стицање звања наставника, васпитача и стручних сарадника; 
9) је одговоран за регуларност спровођења свих испита у установи у складу са 
прописима; 
10) предузима мере у случајевима повреда забрана из чл. 110–113. овог закона; 
11) предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и предлога 
просветног саветника,као и других инспекцијских органа; 
12) је одговоран за благовремен и тачан унос и одржавање ажурности базе 
података о установи у оквиру јединственог информационог система просвете; 
13) обавезан је да благовремено информише запослене, децу, ученике и 
родитеље, односно друге законске заступнике, стручне органе и органе 
управљања о свим питањима од интереса за радустанове у целини; 
14) сазива и руководи седницама васпитно-образовног, наставничког, односно 
педагошког већа, безправа одлучивања; 
15) образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у 
установи; 
16) сарађује са родитељима, односно другим законским заступницима деце и 
ученика установе и саветом родитеља; 
17) подноси извештај органу управљања, најмање два пута годишње, о свом раду 
и раду установе; 
18) одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у 
складу са овим и другимзаконом; 
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19) доноси општи акт о организацији и систематизацији послова, у складу са 
законом; 
20) обезбеђује услове за остваривање права деце и права, обавезе и 
одговорности ученика и запослених, у складу са овим и другим законом; 
21) сарађује са ученицима и ученичким парламентом; 
22) одлучује по жалби на решење конкурсне комисије за избор кандидата за 
пријем у радни однос; 
23) обавља и друге послове у складу са законом и статутом 
Све поменуто, присутно је у свакодневном раду директора.  
 Извештај о раду у прeтходној школској години обухватио је: 
 1. Планирање укупног рада школе;  
 2. Организационо-стручне послове; 
 3. Педагошко-инструктивни и саветодавни рад;  
 4. Аналитичко-евалуативни рад 
 5. Рад у стручним и другим органима школе 
 6. Сарадња са друштвеном средином, стручним и надзорним институцијама 
 7. Праћење педагошке документације о раду школе 
 8. Безбедност ученика и запослених 
 9. Стручно усавршавање 
 

1. Планирање и програмирање рада школе вршено је кроз: 

 Прикупљање података и консултације са просветним саветником, другим 

директорима, ПП службом, председницима стручних већа, руководиоцима 

тимова и осталим наставницима  

 Учешће у контроли урађеног Годишњег извештаја о раду школе; 

 Израду Извештаја о раду директора и презентовање Наставничком 

већу,Савету родитеља и Школском одбору; 

 Израду плана набавке потрошног материјала, наставних средстава и 

опреме; 

 Учешће у изради Финансијског плана и Плана јавних набавки. 

2. Организационо-стручни послови односили су се на: 
 

 Организацију и свакодневно праћење образовно-васпитног рада школе и 

решавање текућих обавеза (израда и реализација распореда часова, 

кабинета и учионица, дежурства наставника,, задужења у оквиру 40-о 

часовне радне недеље...) 

 Пријем, упућивање у рад и праћење нових наставника; 

 Расписивање нових конкурса, у сарадњи са Школском управом,Школским  

одбором и синдикатом школе; 

 Организовање и стално праћење рада помоћног особља; 

 Организовање набавке потрошног материјала, расподелу бесплатних 

уџбеника, наставних средстава и опреме; 

 Послови око реализовања ученичких излета, екскурзија и наставе у  

 природи; 
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 Организовање и сталан увид у рад правне, финансијске, административне и 

ПП службе; 

 Стални увид у наменско коришћење финансијских и других средстава; 

 Органозовање и праћење реализације годишњег плана рада школе и РП-а; 

 Организација и учешће у изради и ажурирању законских и нормативних 

аката школе. 

3. Педагошко-инструктивни и саветодавни рад вршен је кроз: 
 Пружање помоћи наставницима у планирању наставе; 

 Педагошко-инструктивнио рад са приправницима и менторима; 

 Организовање испита у школи и полагање испита за лиценцу 

приправницима; 

 Увид у рад наставника; 

 Педагошко-инструктивни и саветодавни рад са одељењским старешинама 

кроз појединачне и заједничке родитељске састанке; 

 Организовање, праћење и подстицање стручног усавршавањанаставника; 

 Праћење реализација свих видова наставе; 

 Праћење успеха и изостајања ученика; 

 Предлагање и праћење мера за унапређење рада школе; 

 Сарадња и саветодавни рад са родитељима ученика; 

 Сарадња и саветодавни рад са ученицима и Ученичким парламентом. 

4. Аналитичко-евалуативни рад односио се на: 
 Анализу и праћење реализације глобалних и оперативних планова свих 

облика наставе; 

 Анализу реализације Годишњег плана рада школе и РП-a; 

 Анализа финансијских извештаја претходних година за потребе израде 

финансијских планова. 

 

5. Рад у стручним и другим органима школе огледаo се у: 
 

 Припремању, организовању и вођењу седница Наставничког већа и 

састанака запослених; 

 Учешћу у седницама Одељењских већа; 

 Припремању, организовању и учешћу у састанцима Савета родитеља; 

 Припремању, организовању и учешћу у седницама Школског одбора; 

 Припремању и организовању састанака тимова и комисија; 

 Припремању, организовању и вођењу седница Педагошког колегију 

 Актива за развојно планирање. 

6. Сарадња са друштвеном средином, стручним и надзорним   институцијама 
подразумевала је: 
 

 Сардњу са Министарством просвете и Школском управом; 
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 Сталну сарадњу са Градском управом и Одељењем за друштвене 
делатности; 

 Сарадњу са просветном инспекцијом 
 Сарадњу са осталим инспекцијским службама; 
 Сталну сарадњу са просветним саветницима; 
 Сталну сарадњу са домом здравља; 
 Сталну сарадњу са другим школама на нашој општини; 
 Сталну сарадњу са Полицијском управом 

 
 7. Стручно усавршавање директора обухватило је: 

 
 Стално праћење прописа на којима се заснива рад школе и руковођење 
 Праћење стручне литературе и часописа. 

 
 8. Педагошка документација о раду школе односила се на: 
 

 Преглед и праћење уредности вођења педагошке документације; 
 Стално прегледање књиге дежурних наставника. 

 
 9. Безбедност ученика и запослених обухватила је: 
 

 Организацију дежурства наставника 
 Интензивну сарадњу са секторским полицајцем  
 Примени Протокола о заштити ученика од насиља, злостављања и  

занемаривања; 
 Осигурање ученика и запослених; 
 Контролу примене Правилника о безбедности ученика и Правилника 

о процени ризика на радном месту код послодавца 
 

Директор школе 
 Наташа Тадић Ђуковић 

28. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ САРАДНИКА ПСИХОЛОГА 

       На пословима и задацима стручног сарадника – психолога,школске 
2021/22.год. ангажована је Ивана Радивојевић – дип.спец.педагог, мастер 
психолог са 100% радног времена.  
        У току школске 2021/22. год. стручни сарадник школе радио је на реализацији 
програмских задатака у оквиру следећих подручја рада:  

1. Планирање и програмирање образовно – васпитног рада 
2. Праћење и вредновање образовно – васпитног рада 
3. Инструктивно педагошки рад са наставницима 
4. Рад са децом односно са ученицима 
5. Сарадња са родитељима ученика 
6. Аналитичко – истраживачки рад 
7. Рад у стручим органима и тимовима школе 
8. Сарадња са стручним институција , друштвеном средином  
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9. Вођење шкoлске и педагошке документације, стручно усавршавање 
             10.  Припрема за рад 
         У оквиру планирања и програмирања рада школе стручни сарадник је 
учествовао у изради Годишњег плана рада школе, Годишњег извештаја, Школског 
програма, Акционог плана за унапређење безбедности ученика, планова рада 
Стручних већа, Ђачког парламента, Тима за професионалну оријентацију ученика, 
Савета родитеља, слободних активности, изради 40 - часовне радне недеље и 
друго. Пружена је сва неопходна помоћ наставницима при изради глобалних и 
оперативних планова рада водећи рачуна о усаглашености програмских циљева 
са специфичностима средине, великом броју комбинованих одељења, али и о 
корелацији између појединих наставних предмета. Стручни сарадник школе је 
редовно водио месечне планове рада усклађујући их са тренутним проблемима и 
са годишњим програмом рада стручног сарадника. Редовно су планиране и друге 
ваннаставне активности у школи, обележавање значајних датума, као и 
организација КЈД. Планирано је и стручно усавршавање наставника у складу са 
материјалним могућностима, али и понудом из Каталога стручног усавршавања за 
школску 2021/22.годину.  
         План посете часовима је благовремено предочен наставницима али због 
честих прекида непосредног образовно-васпиног рада услед пандемије корона 
вируса план је био измењен . 
Кроз посете часовима разредне и предметне наставе, праћена је оствареност 
наставног плана и програма, предвиђених циљева и задатака, педагошка клима у 
разреду, однос наставник - ученик, мотивација ученика за учење, као и употреба 
иновативних метода рада. Праћен је и начин испитивања и оцењивања ученика, 
коришћење награде и казне... На основу анализе часа обављани су инструктивни 
разговори са наставницима о могућим променама, увођењу нових облика рада 
али и о квалитету који свакако треба задржати. О сваком посећеном часу постоји 
евиденција. Сарадња са разредним старешинама је посебно била добра у смислу 
размене информација о ученицима, помоћи при идентификовању надарених и 
ученика који имају тешкоћа и проблема у учењу и понашању. 
 
         У оквиру рада са ученицима стручни сарадник је обављао индивидуалне и 
групне саветодавне разговоре и пружао помоћ у решавању различитих проблема. 
Евиденција се посебно водила за ученике са проблемима у учењу и понашању, са 
емоционалним и социјалним тешкоћама. Ученицима су током школске године 
презентоване методе успешног учења. Посебан акценат је стављен у раду са 
ученицима првог и петог разреда и то по питању прилагођености. Учествовање у  
појединим активностима предшколске деце вршено је такође са циљем што 
успешнијег прилагођавања на нову средину. Ученицима  7. и 8. разреда 
одржавани су часови, као и радионице професионалне оријентације по Годишњем 
плану рада школе са малим изменама због прекида непосредног образовно 
васпитног рада у старијим разредима. У току реализације наставе на даљину 
стручни сарадник је пружао помоћ и савет ученицима , како одржати мотивацију 
током наставе на даљину. 
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         Сарадња са родитељима је била релативно успешна. Још увек недостаје 
навика за редовну посету и контакт са школом. У вези са тим се планира за 
наредни период активније укључивање родитеља у рад школе. Индивидуални 
разговори су обављани са ученицима који су имали извесних проблема, али 
готово увек на иницијативу стручног сарадника или разредног старешине. 
Обављен је почетком године и родитељски састанак за родитеље предшколске 
деце који је био информативног карактера. Остали послови су се односили на 
редовно информисање родитеља о дешавањима у школи и битним стварима 
везаним за свако поједино дете као и пружање корисних савета родитељима 
током наставе на даљину. 

 
           Аналитичко – истраживачким радом стручни сарадник школе се бавио у 
оквиру тимова за самовредновање, развојно планирање и тима за унапређење 
безбедности ученика. При томе су припремани различити инструменти (упитници, 
скале процене...), прављени су акциони планови. Такође је вршена анализа 
успеха и дисциплине ученика на свим класификационим периодима, посебно 
праћење кретања негативних оцена, као и праћење напредовања појединих 
ученика. 
           Стручни сарадник је активно учествовао у раду Ученичког парламента, 
стручних органа школе, Одељењских и Наставничког већа. 
           И ове школске године сарадња је била добра са Домом здравља, МУП ПУ 
Ваљево, Друштвом истраживача ''Владимир Мандић-Манда'', ШУ, са стручним 
сарадницима других школа на подручју општине...  

        У оквиру стручног усавршавања стручни сарадник се редовно 
индивидуално усавршавао проучавањем стручне литературе. У новембру 
2021.године присуствовала сам семинару који је организован за све запослене у 
школи под називом Уметност васпитања – кључ успеха у образовању и сарадњи 
са родитељима  ( 8 бодова ). Такође , у октобру  2021.године похађала сам онлајн 
обуку за запослене под називом Стратегије у раду са ученицима који показују 
проблеме у понашању и Породично насиље на платформи ''Чувам те'', као и у јулу 
2022.године ''Улога установе образовања и васпитања у борби против трговине 
људима'' , ''Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и 
дискриминације, злоставања и насиља'' и ''Безбедно коришћење дигиталне 
технологије –превенција дигиталног насиља. Све обуке су признате са по 16 
бодова  
            О свом раду стручни сарадник је редовно водио евиденцију у дневнику 
рада  и кроз педагошку документацију. Обављан је и редован преглед школске 
документације.  
Као члан Школске уписне комисије и лице задужено за унос података обављала је 
послове везане за спровођење завршног испита ученика осмог разреда у школској 
2021/2022 години. 
Стручни сарадник је у шк.2021/22. је водила Доситеј Информациони систем 
Министарства просвете,науке и технолошког развоја, као и ЈИСП . 

 
Стручни сарадник  психолог               

     Ивана Радивојевић 
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29. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКАРА 

       На пословима и задацима стручног сарадника – библиотекара, ове школске 
године 2021/22. год. ангажовани су: Mиодраг Савковић са 23,33 % радног времена, 
Александар Живановић са 11, 11 %, Никола Филиповић 10%  и Гордана 
Јаковљевић са   5,56 % радног времена. 
 
       У току школске 2021/22. године обављени су следећи послови:  

 Упознавање ученика са радом школске библиотеке; 

 Евидентирање нових књига 

 Издавање књига и оперативних планова рада 

 Упис ученика у школску библиотеку 

 Раздуживање са књигама које нису враћене у јуну и сређивање картотеке 

 Сарадња са наставницима разредне наставе о оспособљавању ученика за 
самостално коришћење грађе у школској библиотеци 

 Обележавање Међународног дана писмености 8. септембра 

 Привикавање ученика на одређено понашање у библиотеци, на чување и 
заштиту књига 

 Сарадња са наставницима свих наставних предмета у набавци литературе 
за ученике из разних области 

 Организовање часа читања поезије и прозе у библиотеци у сарадњи са 
наставницима разредне наставе  

 Рад са ученицима  

 Систематско упознавање ученика са књигама, часописима 

 Организовање часова читања 

 Пружање помоћи ученицима и наставницима при избору литературе 

 Издавање књига, вођење евиденције 

 Учешће у културним активностима школе 

 Обележавање Дана Св. Саве 

 Сређивање библиотеке после првог полугодишта 

 Ученици проглашавају најчитаније књиге у првом полугодишту 

 Разговор са ученицима о прочитаним књигама 
 
У библиотеци су одржани бројни часови српског језика уз коришћење 

фондова, затим пробе рецитатора, припреме за приредбе. Библиотека је место у 
коме ученици радо говоре поезију и прозу и увежбавају изражајно читање. 
Припреман је програм поводом обележавања значајних датума: Међународни дан 
писмености, Дечја недеља, Свети Сава , Дан школе.. Остварена је сарадња са 
наставницима разредне наставе. Пружана је помоћ у избору литературе потребне 
за извођење појединих наставних јединица.  

 
                                                                                       Библиотекар 
                                                                           Никола Филиповић 
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30. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА 

 
        Одељењске старешине непосредним ангажовањем у одељењу на најбољи 
начин остварују васпитну улогу школе.У овој школској години успешно су 
реализоване активности и задаци дефинисани Годишњим планом рада школе. 
        Кроз садржаје часова разредног старешине,реализовани су садржаји који 
подстичу развој позитивних вредности код ученика: толеранцију,међусобно 
уважавање,хуманост....Важан сегмент васпитног утицаја разредних старешина 
био је и развијање позитивног става према школи, учењу,подстицање 
одговорности према себи и окружењу,промовисање здравих стилова живота. 
        Како сваки разред има различите задатке и приоритете одређује и природу 
рада разредних старешина у одељењу.Тако су разредне старешине првог и петог 
разреда реализовале уз помоћ стручног сарадника школе активности усмерене на 
олакшавање адаптације на нову средину са већим захтевима на плану учења и 
пружања подршке у превазилажењу проблема на том плану, а разредне 
старешине 7. и 8. разреда су се ангажовале  у раду на професионалној 
оријентацији и на спровођењу завршног испита. 

Стручни сарадник психолог 
Радивојевић Ивана 

 

31. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ  

 ОРИЈЕНТАЦИЈУ  
 

      Општи циљ програма Професионалне оријентације јесте подстицање ученика 
и ученица да активним учешћем у програму проф.оријентације преузму 
одговорност за своју будућност, упознају себе и своје способности, путеве 
школовања и путеве каријере, упознају свет рада, да промишљено донесу одлуку 
о избору школе/занимања и на тај начин постигну успех у планирању своје 
каријере. 

 
 

         Уводну радионицу за ученике 8.разреда одржао је стручни сарадник - 
психолог школе. 
Током прве радионице ученици су детаљније упознати са пројектом 
професионалне оријентације, са његовим циљевима и фазама. 
        Прва радионица везана је за фазу самоспознаје те су ученици на креативан 
начин представили себе и своје разлоге зашто су на радионицама.Такође,педагог 
школе је са ученицима 7.разреда урадио уводну радионицу, након које је урађена 
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и радионица ‘’У свету занимања’’ чији је циљ развијање компетенција за 
целоживотно учење кроз изражавање и аргументацију сопствених интересовања. 
        Са ученицима 8. разреда одржана је радионицу “Припрема и спровођење 
интервуја” чији је циљ развијање вештина за опис занимања,развијање 
компетенција за припрему интервјуа с представницима занимања… 
Такође, са ученицима 8.разреда урађена је и радионици из области Самоспознаје 
– То сам ја. Циљ ове радионице је развијање вештина комуникације кроз 
конструктивни и позитивни дијалог,развијање вештина ученика да изразе себе и 
прихвате друге какви јесу...Након радионице ученици су били сложни у мишљењу 
да је ова радионица за њих веома битна јер их учи како да се представе у 
најбољем светлу,усменим и писменим путем. 
Урађена је и ликовна као и литерарна радионица на тему '' Ја за десет година ''. 
 
        14. марта 2022.године  одељењски старешина и психолог школе посетили су 
са ученицима осмог разреда Техничку школу у Ваљеву и ближе се упознали са 
свим образовним профилима које ће школа уписати у шк.2022/23.години као и са 
тренинг центром који је почео да ради у оквиру Техничке школе. 
 

         
 
   11.маја 2022.године нашу школу посетили су представници Грађевинске школе 
из Београда и представили нам занимања тј. смерове које они уписују у 
шк.2022/23.год. Ученици су упознати са начином школовања у тој школи, школа 
обезбеђује смештај и исхрану за ученике, праксу.... 

 
 
    23.маја 2022.године одељењски старешина и психолог школе посетили су са 
ученицима осмог разреда Пољопривредну школу са домом ученика у Ваљеву и 
ближе се упознали са свим образовним профилима које ће школа уписати у 
шк.2022/23.години. 
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     На часови ОЗ се такође говорило се о значају професионалне оријентације. 
 
     Наставник информатике и рачунарства и стручни сарадник  одржали су 
радионицу са ученицима 8.разреда на тему „Сазнајем путем интернета куда после 
основне школе”, као и радионицу ‘’ Путеви образовања и каријере‘’.Основни циљ 
ове области стицања знања о различитим информационим понудама о школи и 
занимању, као и оспособљавању младих да активно и самостално користе 
расположиве информације.                                                

Руководилаца Тима 
Стр.сарадник-психолог Ивана Радивојевић 

32. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Чланови тима: 
 

Р. бр. Име и презиме Функција у 
тиму 

Присуство 
састанцима 

1. Андријана Станојевић координатор 4 

2. Марија Ћирић/ Горица Ђурић члан 3 

3. Љубомир Радовић члан 3 

4.  
Милица Ранковић 

члан 3 

5. Наташа Тадић Ђуковић/ Гордана 
Васиљевић 

члан 4 

6. Марија Митровић Сировљевић члан 4 

7. Јелена  члан 4 

8. Душица Павловић члан 4 

9. Александар Малешевић члан 1 

10. Невенка Видић члан 2 

11. Гордана Жугић члан 4 
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СЕПТЕМБАР 

- На почетку школске године донет је план рада тима за заштиту животне средине. 
- Чланови тима су упознати са планом рада тима. 
- Обележавање Светског дана заштите озонског омотача је реализован у вишим 
разредима на часовима биологије на коме су ученици погледали филм на задату 
тему. 
Линк видеа: https://youtu.be/y_hhHvMa1dE 
Активност предвиђена за март Светски дан шума једним делом обрађена је у 
септембру под тематском недељом где су ученици свих разреда учествовали у 
реализацији паноа под називом Мени треба чиста планина а теби? Пано је 

истакнут у холу школе.  
ОКТОБАР 

Поводом обележавања "Светског дана заштите животиња", ученици шестог 
разреда су са наставницом биологије Андријаном Станојевић и наставницом 
ликовне културе направили су пано о диверзитету и заштити врста.  

            
 

У нижим разредима "Светски дан јабука" 20.10.2021. године учитељице су овај дан 
са  својим ученицима обележиле следећим активностима, прикупљање воћа и 
припрема здравих напитака. 

     
НОВЕМБАР 

Активности прeдвиђене за новембар у вишим разредима реализују  се током 
читаве године у континуитету као и у нижим.  
 

ДЕЦЕМБАР 
Код ученика нижих разреда су наставница биологије Андријана Станојевић и 
учитељица Марија Сировљевић одржале предавање на тему рециклаже. Ученици 
су правили честитке уз помоћ пластичних чепова и хамер папира.  

https://youtu.be/y_hhHvMa1dE
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МАРТ 
 

Дан шума издвојеном одељењу Горњи Лесковице 
- Обележили смо Дан шума причом о значају шума за сва жива бића.  

Гледамо емисију о прављењу папира како би схватили колико се дрвећа 

посече зарад прављења папира и које се све хемикалије употребљавају у 

том процесу. 

Прикупљени стари папир припремамо за рециклирање, прављење декоративног 
папира уз помоћ блендера. 
Гледање ТВ емисије „Уприроди се“ ( Шумски плодови) 
Дан шума у ИО Сушица обележен је шетњом предвиђеном рутом где су ученици 
могли да се упознају са флором и фауном из непосредног окружења. 
 

        
 

 
 

Дан чистих вода у ИО Доњи Таор обележен је кратком шетњом кроз природу. 
Ученицима је одржано кратко едукативно предавање на тему значај воде и мере 
заштите. 
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 АПРИЛ 
 

Поводом обележавања Дана планете Земље (22.април) ученици су са 
наставницом биологије Андријаном Станојевић и наставницом ликовне културе 
Милицом Ранковић направили мини пано који се налази у учионици петог разреда.  
 
Током априла спроведена је Хуманитарна акција за прикупљање новца за 
породицу ученика наше школе. Овом позиву прикључили су се учитељи, 
наставници, ученици виших и нижих разреда. Ученици су своје производе од 
рециклираног материјала продавали на Хуманитарном базару у дворишу 
манастира "Лелић". 

 

       



118 

 

МАЈ 
 

Током маја ученици млађих и старијих разреда матичне школе су под пратњом 
учитељица и наставнице биологије су посветили време уређењу школског 
дворишта, сађењу биљака, отклањању коровских врста, заливању цвећа и 
сакупљању неорганског отпада. 

 

          
 
ЈУН 

 

Током јуна ученици старијих разреда су на часовима еколошке секције 
припремили пано који је посвећен Глобалним проблемима планете Земље као и 
методама и алтернативним решењима у очувању и заштити. Тематски пано је 
истакнут у холу школе а ученици су користили исечке из еколошких часописа.  
 

              
   

 У ИО Горње Лесковице реализоване су следеће активности 

 Слушање песме „Зелена песма“ 

 Правимо своју еколошку азбуку 

Скупљамо биљке у школском дворишту и околини и записујемо број препознатих 
врста у жељи да следеће године на овај дан знамо бар још једну биљку више. 
Занимљива прича о псу Табију из Енглеске који је у току шетње скупљао 
пластичне флаше. За 6 година је својој власници скупио, згњечио и својој 
власници предао велики број флаша. 
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ИО Лелић  
 
Ученици млађих разреда издвојеног одељења Лелић направили малч. Израда 
малча и декорација школског дворишта су активности у активности у којима су 
допрнели уређењу амбијента и прилагођавању простра за игру и учење ученика.  

 

    
 

Руководилац тима: 
Андријана Станојевић 

 

33. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  КУЛТУРНО – ЈАВНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ ШКОЛЕ 

 

У школској 2021/22. години културно јавна делатност школе је реализована 
кроз пригодне садржаје којима су обележени значајни датуми како у матичној 
школи тако и у издвојеним одељењима. 

Носиоци програма су били професори разредне наставе, васпитач и 
предметни наставници српског језика, музичке и ликовне културе. Ангажовани су 
ученици припремне предшколске групе, млађих и старијих разреда.  

Обележени су и свечано прослављени: 
 
Свети Сава, 27. јануар 2022. 
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Дан жена, 8. март 2022.год. 

     
 

     
Дан школе, 27. мај 2022.год. 
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Ученици ИО Лелић су одржали хуманитарну приредбу у манастиру Лелић, 

17. априла  2022. године. Истог дана је и реализована продајна изложба у чијем 
припремању су учествовали ученици матичне школе (млађи и старији разреди), 
ученици ИО Сушица и ученици ИО Лелић. Средства која су тога дана прикупљена 
су опредељена за помоћ ученицима наше школе којима је иста била неопходна. У 
реализацији ове акције несебичну помоћ су пружили родитељи ученика. 
Остварена је изузетна сарадња са игуманом манастира Лелић.  

 

      
 

 
Подносиоци извештаја:  

проф.разредне насраве Марија Митровић   
васпитач Марина Тешић 
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34. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА ШКОЛСКОГ СПОРТА 

 

    Током месеца септембра организовали смо школско првенство у стоном тенису. 
Одзив ученика је био велики. 
    Крајем септембра месеца организовали смо јесењи крос где су учествовали сви 
ученици наше школе. Код дечака први до циља стигао је Лука Радојичић, затим 
Филип Николић, а за њим Немања Давидовић, док је код девојчица најбржа била 
Дијана Радојичић, друга Маја Божић, трећа Јована Арсић,све ученице 8.разреда.  
     Дана 20.10.2021 године,у просторијама наше школе организовали смо 
општинско тамичење у стоном тенису, где су наше екипе (дечаци и девојчице) 
заузели прво место и пласирали се на окружно такмичење на ком смо такође били 
домаћини 29.10.2021. године и поновили исти резултат те се пласирали се на 
републичко такмичење. 
     Дана 16.12.2021. године, отпутовали смо на републичко тамињење у стоном 
тенису у Соко Бању, запажен резултат оствариле су наше ученице Емилија 
Остојић, Маја Божић и Љубица Савић заузевши 9. место у екипном делу 
такмичења. Наши ученици Филип Николић, Гаврило Мишковић и Немања 
Давидовић заузели су 18. позицију у веома јакој конкуренцији. У појединачној 
конкуренцији Маја Божић заузела је 18. место а Филип Николић 27. место.  
     У оквиру недеље школског спорта организовали смо турнир у стоном тенису. 
     Пролећни крос одржан је у мају месецу, док смо у јуну организовали спортски 
дан за ученике петог, шестог и седмог разреда у СРЦ “Петница”. 

        
     Соко Бања                                              СРЦ “Петница” 

 
Окружно такмичење 

 
Извештај поднео 

Руководилац тима,проф.физ.и здррав.васпитања  
Никола Филиповић 



123 

 

35.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

       Ученички парламент је у септембру месецу 2021.год. са стручним сарадником 
- психологом школе урадио план рада Ученичког парламента за шк.2021/22.год.,а 
такође сви чланови Ученичког парламента упознати су са Правилником о 
раду.Изабран је председник УП, заменик као и представници УП који ће 
присуствовати седницама Школског одбора. Планиране активности Ученичког 
парламента реализоване су током првог и другог  полугодишта шк.2021/22.год.,као 
и низ активности које су ученици сами иницирали, а све у складу са 
епидемиолошким мерама. 
      У разним активностима обухваћени су ученици од V-VIII разреда.Урађене су 
едукативне радионице ( Свест о себи, Речи могу да заболе ....) након чије 
реализације је вршено посматрање и праћење ученика кроз понашање на часу, 
одмору, школском дворишту. У циљу подстицања и развијања осећања 
припадности колективу и позитивног става ученика према школи утврђена су 
правила понашања и школске обавезе. 
     Такође, ученици VII и VIII разреда током школске године дежурали су у 
школском холу,великом и малом и на тај начин се код ученика повећавала свест о 
важности безбедности, као и преузимању одговорности за своје поступке. 
     Одржана су разна предавања у организацији Ђачког парламента кроз 
непосредан образовно-васпитни рад : ‘’О љубави и толеранцији’’, ‘’Истина о сиди’’, 
‘’Насиље у школи’’, ''Школа по мојој мери ''. Са ученицима 7.разреда реализована 
је радионица на тему Увек милом, никада силом.            
    Организованa је Дечија недеља али на мало другачији начин због     
епидемиолошке ситуације и уз поштовање епидемиолошких мера. 
У оквиру Дечије недеља психолог школе одржао је ученицима петог разреда 
предавање на тему Лична хигијена, а у оквиру програма обуке за стручне 
сараднике ''Унапређење међупредметне компетенције ученика Одговоран однос 
према здрављу'', као и радионицу на тему Пријатељства. 

         
-  Изложба ликовних радова - презентација дечијег стваралаштва . 
       У оквиру пројекта Професионална оријентацију на преласку у средњу школу 
са ученицима VII и VIII разреда рађене су радионице од стране предметних 
наставника и стручног сарадника школе.  
       Такође, вршена је анализа успеха и владања ученика на крају I,II,III и IV  
класификационог периода школске 2021/22.год. 

    Стручни сарадник психолог 
Радивојевић Ивана 
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36.ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СЕКЦИЈА 

36.1.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЕКОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ 

 
СЕПТЕМБАР 

У септембру ученици су упознати са планом еколошке секције.  Током упознавања 
разметрале су се идеје ипредлози о начинима реализације појединих активности.  
Еколошку секцију похађају ученици седмог и осмог разреда. 
 

ОКТОБАР 
Активност Еко-мотивација реализована је кроз јесењи крос и пролећни крос где су      
учествовали и ученици других разреда. 
 

НОВЕМБАР / МАЈ 
Јесење  и пролећно уређење школског дворишта спроведено је у континуитету и 
током других месеци на часовима Чувари природе.  Реализоване су активности 
припрема и уређење школског врта, уређење летњиковца и школских терена.  
 

ДЕЦЕМБАР 
Ученици су заједно са наставницом припремали накит за Новогодишњу јелку.  За 
израду украса коришћени су рециклирани материјали стакло, пластика, картон, 
папир и слично.  

ЈАНУАР 
Предвиђене активности за јануар нису реализоване због измене Школског 
календара. 

ФЕБРУАР 
Предвиђене активности за фебруар Обележавање дана екологије спроведен је 
израдом заједничког паноа као тема изабран је специјски диверзитет и очување 
врста и њихових станишта. 

           
МАРТ 

На часовима је са ученицима разговарано на тему заштите и очувања шума и  
воде.  Акценат је стављен на очување животне средине на глобалном нивоу. 
 

АПРИЛ 
Са ученицима спроведена активност уређења саксијског биља. Извршена је 
замена саксија и селкеција биљака у школском холу што је допринело пријатнијем 
амбијенту. 
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ЈУН 
Све активности предвиђене за еколошку секцију су успешно реализоване. 
Недостају фотографије које током реализације нисмо успели да направимо. 

 
 Руководилац еколошке секције: 

Андријана Станојевић 

36.2.ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ДРАМСКО РЕЦИТАТОРСКЕ СЕКЦИЈЕ 

(млађи и старији разреди) 
 
     У току шк. 2021/22.год. драмско-рецитаторска секција успешно је реализовала 
план рада у оквиру којег су се афирмисали наши чланови. Млади таленти су се 
посебно истакли у обележавању културних и јавних манифестација као и у 
припремама за такмичење рецитатора.  
 
     У 5. разреду одржана су 33 часа, у 6. разреду 27, у 7. 14 и у 8.разреду 15 
часова. 29.септембра обележен је Дан сећања на Стојадина Мирковића 
пригодним културно - уметничким програмом односно рециталом чланова драмско 
-рецитаторске секције под називом „ Херој са Повлена “. 
 
     Традиционална манифестација посвећена деци под називом „ Дечја недеља “ и 
ове године је на својеврстан начин спроведена у нашој школи. Чланови драмско -
рецитаторске секције Дечју недељу обележили су културно - забавним програмом.  
 
     Новембар је протекао у знаку припрема читачких проба драмских текстова и 
њиховог увежбавања.  
 
     Јануар су обележиле припреме за прославу школске славе, Светог Саве. 27. 
јануара обележена је школска слава - Свети Сава уз свечано ломљење славског 
колача и пригодан културно - уметнички светосавски програм. 
 
     У фебруару је анализиран рад секције и извршен одабир песама за такмичење 
рецитатора. 
 
     Март је протекао у знаку припрема за такмичење рецитатора под називом „ 
Песниче народа мог “. Општинска смотра рецитатора одржана је у Ваљеву на којој 
су учествовале две  ученице шестог разреда и то: Наталија Радосављевић и 
Јована Остојић. Ученице се нису пласирале на Окружну сморту.  
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     Април је посвећен одабиру драмских текстова за Дан школе. 
 

     Мај је протекао у знаку припрема за обележавање  Дана школе у Доњим 
Лесковицама. Ученици нижих разреда матичне школе и ИО Лелић и ученици 
виших разреда учествовали су у реализацији програма, а посебно су се истакли 
чланови драмско – рецитаторске секције.  
      Ученици нижих разреда матичне школе учествовали су у обележавању Дечје 
недеље, 8. марта - Дана жена и Дана школе. 
      У издвојеном одељењу Лелић драмско – рецитаторска секција је обележила 
следеће манифестације пригодним културно – уметничким програмом: 
''Добродошлица ђацима првацима'',  ''Прослава школске славе - приредба и 
израда паноа '', ''8.март-Дан жена'',  ''Приредба за Ускрс'' и ''Дан школе''. 
      Због специфичности одељења (малог броја деце) драмско – рецитаторска 
секција је у осталим издвојеним одељењима (Горње Лесковице, Горњи и Доњи 
Таор, и Сушица) углавном радила на увежбавању читања и рецитовања драмских 
текстова, писања драмских текстова, гледања и слушања снимака дечијих 
представа и радио – драма.  
 

                                                                                            Извештај поднела: 
                               Наст. српског језика и књижевности  

Гордана Јаковљевић 
 

36.3.ИЗВЕШТАЈ  О РАДУ СЕКЦИЈЕ ПРОГРАМИРАЊА 

 
    У школској 2021/22.год. кроз рад секције у одељењима V,VI,VII,VIII разреда 
остварен је практичан и теоретски рад на упознавању основних правила 
коришћења рачунара и апликативних софтвера. Кроз 8 часова обрађене су 
следеће теме: 
 

Време 
реализације 

Активности Носиоци 
активности 

Септембар  
Могућности примене мултимедије у 
наставном процесу 
 
Прикупљање, сређивање и 
ажурирање едукативних материјала 

Наставник 
информатике, 
Ученици 

Март Креирање и израда мултимедијалних 
образовних садржаја за потребе 
наставе 
Презентација радова за потребе 
наставе 

Наставник 
информатике, 
Ученици 

Април Креирање и израда мултимедијалних 
образовних садржаја за потребе 
наставе 

Наставник 
информатике, 
Ученици 
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Презентација радова за потребе 
наставе 

Мај Публиковање радова секције. 

Анализа рада секције и давање 
сугестија. 

Наставник 
информатике, 
Ученици 

 

Проф. тех. и  инф.  

Радовић Предраг 
 

36.4.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МУЗИЧКЕ СЕКЦИЈЕ 

Циљ и задаци: 

Општи циљ музичке секције је развијање интересовања за музичку 
уметност и упознавање музичке традиције и културе свога и других народа. 

           Музичка секција ОШ „Милош Марковић“ током школске 2021/2022.године 
укупно је одржано: 

- 6 часова са 5 ученика 5. разреда, 
- 4 часа са 4 ученика 6. разреда, 
- 3 часа са 7 ученика 8. разреда. 
На тим часовима ученици су се бавили слушањем музике, њеним добрим и 

карактеристикама, радили паное, и спремали Светосавску приредбу и приредбу за 
Дан школе. 

 
Руководилац музичке секције : 

Марија Петровић, професор музичке културе 
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37.ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНИМ ЧАСОВИМА ПРЕДМЕТНИХ 

НАСТАВНИКА У ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ 

  
Према Закону о основама система образовања и васпитања проф.разредне 
наставе 4.разреда обавезни су да организују часове предметних наставника у 
првом и другом полугодишту.Ученици 4.разреда Матичне школе и ИО Лелић  су 
имали прилику да упознају рад предметних наставника у току школске 
2021/22.године. 
 
Наставници који су одржали час у Матичној школи су: 
 
 Техника и технологија и информатика  - Предраг Радовић -  06.12.2021.године 

 Музичка култура - Марија Петровић -  09.12.2021. 

Биологија  -  Андријана Станојевић  -  08.12.2021. 

Географија - Љубомир Радовић -  10.12.2021. 

Физичко и здравствено васпитање Никола Филиповић  - 16.12.2021. 

Историја  -  Јелена Лекић -  27.12.2021. 

Математика - Александар Живановић -  29.12.2021. 

                   

Извештај о реализацији часова предметне наставе у 4. разреду у ИО Лелић          

Предмети Наставник Датум 

Српски језик Гордана Јаковљевић 30.05.2022.године 

Енглески језик Јелена Радојичић 22.05. 2022.године 

Ликовна култура Милица Ранковић 16.06. 2022.године 

Музичка култура Марија Петровић 16.06. 2022.године 

Физичко и здравствено 
васпитање 

Никола Филиповић 9. 06. 2022.године 

Географија Љубомир Радовић 21. 06. 2022.године 

Историја Јелена Лекић 17. 05. 2022.године 

Математика Александар Живановић 15. 06. 2022.године 

Биологија Андријана Станојевић 10. 06. 2022.године 

Техничко и технологија Предраг Радовић 20. 06. 2022.године 
                                                                                                                                              

      Ученици су активно пратили наставу и излагање сваког наставника и тако 

упознали начин на који предаје сваки наставник.Сви наставници су образложили 

ученицима шта је оно што посебно вреднују код предмета који предају,какве треба 

да имају свеске и прибор за рад,где пишу оно што наставник посебно 

нагласи.Часови су протекли у пријатној и радној атмосфери.Ученици су били 

задовољни јер су имали прилику да упознају наставника који ће им предавати. 

                                                                                  Извештај поднела: 
Проф.разредне наставе Весна Крстић 
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38.ИЗВЕШТАЈ О ПОСЕЋЕНИМ ЧАСОВИМА 

 

       У школској 2021/22..години у нашој школи реализовани су огледни часови, 
како у предметној тако и у разредној настави, и то углавном по унапред утврђеном 
плану рада, а у складу са наставним планом и програмом за сваки предмет и 
разред. Реализовани су и тематски дани. Директор и стручни сарадник-психолог 
школе су у оквиру својих редовних послова посетили већину огледних часова о 
чему постоји детаљна евиденција. Кроз посете часовима праћена је оствареност 
наставног плана и програма,предвиђених циљева и задатака, педагошка клима у 
разреду, однос наставник – ученик, мотивација ученика за учење, као и употреба 
иновативних метода рада . 
     Сваки наставник је за огледни час имао детаљно урађену припрему која остаје 
у школској документацији. За поједине часове наставници су самостално 
израђивали наставна средства, коришћене су и најразноврсније методе рада 
(текст метода, илустративне, демонстративне...), као и облици рада (групни рад, 
рад у паровима, игре улога...). Било је изузетно добрих, темељно припремљених 
часова које би свакако требало поновити и у следећим генерацијама, али је било и 
часова које треба побољшати тј. унапредити како би били ефикаснији и 
занимљивији . На већини часова атмосфера је била добра и радна. Наставници и 
ученици су углавном показали максималну ангажованост тако да ћемо са истом 
праксом наставити и убудуће . 
      Детаљнија запажања директора и стручног сарадника - психолога школе о 
сваком часу налазе се у нашим евиденцијама као и  све сугестије, препоруке и 
савети који су дати наставницима након реализованог часа. 
 
 

Стручни сарадник - психолог  
Радивојевић Ивана 
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39.ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ АКТИВА 

ПРЕДМЕТНЕ, РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ И ВАСПИТАЧА ПРИПРЕМНЕ 

ПРЕДШКОЛСКЕ ГРУПЕ,ДИРЕКТОРА И ПСИХОЛОГА ШКОЛЕ 

 
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН УСТАНОВЕ 

 
Овај облик стручног усавршавања се одвијао углавном путем семинара и 

обука.Семинари су бирани тако да задовољавају усавршавање наставника у 
компетенцијама које су предвиђене и сви семинари су акредитовани. Вођено је 
рачуна о томе да сви добију прилику да путем семинара стекну и довољан број 
бодова.  

Назив семинара, 
стручне трибине, 

вебинара, презентације 

Време реализације и 
број бодова 

Име и презиме 
запосленог који су 

присуствовали семинару 

Улога установа 
образовања и васпитања 
у борби против трговине 
људима 

 

Фебруар-март 2022. 
године 
16 бодова 
 
Јул 2022. 

Александар Живановић 
Јелена Лекић 
Горица Ђурић 
Предраг Радовић 
Ивана Радивојевић 

Заштита деце са 
сметњама у развоју у 
случајевима 
занемаривања и 
дискриминације, 
злостављања и насиља 

Фебруар-март 2022. 
године 
16 бодова 
 
 
Јул 2022. 

Александар Живановић 
Јелена Лекић 
Горица Ђурић 
Марија Петровић 
Предраг Радовић 
Ивана Радивојевић 

Етика и интегритет Мај 2022. године 
6 бодова 

Марија Петровић 
 

Програм обуке 
наставника за 
реализацију наставе 
орјентисане ка исходима 
учења 

Новембар -  
децембар 2021.  
24 бода 

Миодраг Савковић  
Милица Ранковић 
Милорад Петровић 

Обука за прегледање 
тестова на ЗИ 

Јун 2022. 
8 бодова 

Гордана Јаковљевић 
Александар Живановић 
Јелена Лекић 
Миодраг Савковић 
Горица Ђурић 
Андријана Станојевић 

Обука за дежурство на ЗИ Јун 2022. 
8 бодова 

Марија Петровић 
Милош Миливојевић 
Марија Митровић 
Александар Малешевић 
Весна Крстић 
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Јелена Обрадовић 
Никола Филиповић 

Стратегије у раду са 
ученицима који показују 
проблеме у понашању 

Октобар - новембар 2021. 
16 бодова 

Александар Живановић 
Милица Ранковић 
Јелена Лекић 
Предраг Радовић 
Никола Филиповић 
Милош Миливојевић 
Гордана Јаковљевић 
Андријана Станојевић 
Гордана Васиљевић 
Марина Тешић 
Весна Крстић  
Душица Павловић 
Гордана Жугић 
Наташа Тадић Ђуковић 
Ивана Радивојевић 
Невенка Васић 

Обука за запослене – 
породично насиље 

Октобар-новембар 2021. 
16 бодова 

Александар Живановић 
Милица Ранковић 
Јелена Лекић 
Предраг Радовић 
Никола Филиповић 
Милош Миливојевић 
Гордана Јаковљевић 
Андријана Станојевић 
Гордана Васиљевић 
Марина Тешић 
Весна Крстић  
Душица Павловић 
Гордана Жугић  
Наташа Тадић Ђуковић 
Ивана Радивојевић 
Невенка Васић 

Водич за васпитаче - 
породица у вртлогу дроге 

Октобар 2021. године 
8 бодова 

Милица Ранковић 

Формативно оцењивање и 
његова примена у 
дигиталном окружењу 

28.2.2021. 
Трибина 
1 бод 

Гордана Јаковљевић 

Самовредновање – Selfie 
2021-22 session 2 у оквиру 
Селфи инструмента 

03. март 2022. године  
1 бод 

Андријана Станојевић 

Успешно управљање 
одељењем - принципи и 
примери добре праксе 

Октобар 2021.  
 

Милица Ранковић 
 



132 

 

Примена едукативне 
платфоре у раду са 
ученицима у школи 

Септембар 2021. године  
Вебинар 
1 бод 

Јелена Лекић 
 

Креативне радионице 09.10.2021 
8 бодова 

Јелена Лекић 
 

Прати, процени и 
објективно оцени 

26.11.2021. 
8 бодова 

Јелена Лекић 

Уметност васпитања – 
кључ успеха у 
образовању и сарадњи са 
родитељима 

20.11.2021. 
8 бодова 

Александар Живановић 
Јелена Лекић 
Никола Филиповић 
Андријана Станојевић 
Љубомир Радовић 
Миодраг Савковић 
Милош Миливојевић 
Марија Митровић 
Марина Тешић 
Гордана Васиљевић 
Гордана Жугић 
Весна Крстић 
Душица Павловић 
Невенка Васић 
Предраг Радовић 
Ивана Радивојевић 
Наташа Тадић Ђуковић 

Настава физичког и 
здравственог васпитања-
подршка реализацији и 
практични примери 

Фебруар 2022. 
1 бод 

Душица Павловић 
Марија Митровић 
Гордана Васиљевић 
Весна Крстић 
Јелена Обрадовић 

Настава природе и 
друштва-подршка 
реализацији и практични 
примери 

Фебруар 2022. 
1 бод 

Душица Павловић 
Марија Митровић 
Гордана Васиљевић 
Јелена Обрадовић 
 

Настава музичке културе-
подршка реализацији и 
практични примери 

Март 2022. 
1 бод 

Душица Павловић 
Марија Митровић 
Гордана Васиљевић 
Весна Крстић 
Јелена Обрадовић 

Настава ликоне културе-
подршка реализацији и 
практични примери 

Март 2022. 
1 бод 

Гордана Васиљевић 
Душица Павловић 
Марија Митровић 

Из наше учионице- 
интегративна настава 

Април 2022. 
1 бод 

Гордана Васиљевић 
Душица Павловић 
Марија Митровић 
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Из наше учионице-
превенција насиља 

Април 2022. 
1 бод 

Гордана Васиљевић 
Душица Павловић 
Марија Митровић 
 

Дигитална учионица Април 2022. 
 

Јелена Обрадовић 

Са стручњацима на вези-
безбедно током 
пандемије I 

Септембар 2021. 
1 бод 

Гордана Васиљевић 
 

Са стручњацима на вези-
безбедно током 
пандемије II 

Децембар 2021. 
1 бод 

Гордана Васиљевић 
 

Са наставником на ти Фебруар 2022. 
1 бод 

Гордана Васиљевић 
 

Педагошка 
документација: свеска 
праћења развоја и 
напредовања ученика 

Децембар 2021. 
1 бод 

Гордана Васиљевић 
 

Дигитални свет Август 2021. 
1 бод 

Гордана Васиљевић 
 

Авантура ума на 
школском часу 

Новембар  2021. 
1 бод 

Гордана Васиљевић 
 

Образовне неуронауке у 
школи – пут од науке до 
праксе 
 

Децембар 2021. 
1 бод 

Гордана Васиљевић 
 

Дигиталне приче и бајке Децембар 2021. 
40 бодова 

Гордана Жугић 

Обука за супервизоре и 
председнике школских 
комисија на ЗИ 

Јун 2022. Гордана Жугић 
Душица Павловић 
Марина Тешић 
Наташа Тадић Ђуковић 
Ивана Радивојевић 
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У УСТАНОВИ 
 

Када је реч о стручном усавршавању у установи, запослени су одржавали 
огледне часове,тематске дане и часове интегративне наставе према 
индивидуалном плану.  

 
Марина Тешић, васпитач припремне предшколске групе 

 
Тематски дани: 
Нова година,  30.12.2021. 
8. март, 8.3.2022. 
Ускрс, хуманитарна  приредба,  17.4.2022. 
 

Гордана Васиљевић, професор разредне наставе 
 

Тематски дани: 
 „Сликарка зима“  , 20.12.2021. 
У сусрет Ускрсу   , 20.4.2022. 
 

Јелена Обрадовић, мастер учитељ 
 

Угледни часови:  
Вода  1. разред,       8.3.2022. 
Кретање и оријентација у времену  2.разред, 15.3.2022. 
Тематски дани: 
Светом Сави у част,  26.1.2022. 
Ускрс, 20.4.2022. 
 

Весна Крстић, професор разредне наставе 
 

Угледни часови: 
Математика, 3. разред Сабирање и одузимање,  28.10.2021. 
Природа и друштво, 3. р.Светлост и сенка,  29.3.2022. 
Тематски дани: 
Описмени се,  8.9.2021. 
Толеранција као врлина , 16.11.2021. 
Светом Сави у част,  26.1.2022. 
Хуманитарна приредба у манастиру, 17.4.2022. 
 

Душица Павловић, наставник разредне наставе 
 

Угледни часови: 
Природа и друштво,3.разред- Научили смо опрошлостии временским 
одредницама , 1.12.2021. 
Математика, 2.разред –Множење,  11.2.2022. 
Природа и друштво,3.разред - Рециклажа , 28.2.2022. 
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Тематски дани: 
Нова година , 29.12.2021. 
Пролеће, 1.4.2022. 
 

Гордана Жугић, професор разредне наставе 
Угледни часови: 
Српски језик- Писање назива држава, градова и села једночланих и вишечланих и 
вишечланих географских назива 
Тематски дани: 
 
Колико је сати?,  4.10.2021. 
Зима и зимски празници,  22.12.2021. 
Свети Сава , 26.1.2021. 
Васкрс , 15.4.2022. 

Марија Митровић, мастер учитељ 
Угледни часови: 
Природа и друштво, 4.разред - Наелектрисање и електрична проводљивост 
материјала , март 2022. 
Математика, 2.разред - Множење  , фебруар 2022. 
Српски језик,4.разред - „Бела Грива“ , фебруар 2022. 
Тематски дани: 
Растем чисто,растем здраво, октобар 2021. 
Стижу нам празници,  децембар 2021. 
Васкршње играрије,  април 2022. 
Лепота и моћ природе,  мај 2022. 
 

Гордана Јаковљевић, наставник српског језика и књижевности 
Огледни час: 
'' О Светом Сави'' , 10. 02. 2022. године  
Остало:  
Организација квиза – јун 2022. 
 

Миодраг Савковић, наставник физике 
 

Огледни час: 
Наставна јединица: Спојени судови, мај 2022. године  
 

Андријана Станојевић, проф. биологије 
 

Огледни час: 
„Уметност васпитања“,  Новембар 2021. 
„ Рециклажа“ , Фебруар 2022. 
 

 
Извештај поднела  

проф.историје Јелена Лекић
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40. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД 

НАСИЉА,ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 
      Наставничко веће је на својој седници одржаној 20.08.2021.год. донело одлуку 
о образовању Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања. 
       У  току првог полугодишта  Тим за заштиту ученика од насиља упознао је све 
запослене као и ученике са Правилником о Протоколу поступања у установи у 
одговору на насиље, злостављање и занемаривање, упознати су са поступцима и 
процедуром за заштиту од насиља и реаговања у ситуацијама насиља.  
Такође, донет је и усвојен план превентивних и интервентних активности за 
шк.2021/22.год. Анализирано је стање безбедносне ситуације у школи, направљен  
је распоред дежурства наставника и учитеља. 
      Ученици VII и VIII разреда од почетка школске године дежурају у школском 
холу и учионицама. У циљу подстицања и развијања осећања припадности 
колективу и позитивног става ученика према школи утврђена су правила 
понашања и школске обавезе. 
      У току школске 2021/22. год. реализоване су следеће превентивне активности: 
      Радионица за ученике 7.и 8. разреда – Увек милом , никада силом  
( разликовање позитивног од негативног понашања ). 
      У реализацији Ученичког парламента реализоване су бројне активности којима 
се промовише хуманост и толеранција. 
      Ученици ИО Лелић су одржали хуманитарну приредбу у манастиру Лелић, 17. 
априла  2022. године. Истог дана је и реализована продајна изложба у чијем 
припремању су учествовали ученици матичне школе (млађи и старији разреди), 
ученици ИО Сушица и ученици ИО Лелић. Средства која су тога дана прикупљена 
су опредељена за помоћ ученицима наше школе којима је иста била неопходна. У 
реализацији ове акције несебичну помоћ су пружили родитељи ученика. 
       Такође, као и сваке године школа учествује у акцији ,,Чеп за хендикеп ''. 
У оквиру Дечије недеље : Спортско рекреативне активности –такмичење  ученика 
у разним спортским активностима, као и такмичење у стоном тенису где су наши 
ученици постигли запажене резултате. 
 
       Са свим ученицима који су испољавали тешкоће у понашању појачан је 
васпитни рад.Поред разредног старешине и родитеља укључени су директор и 
стручни сарадник - психолог школе. 

Стручни сарадник  психолог  
Радивојевић Ивана 
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41. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИЈУ 

 
У току школске 2021/2022. Тим састајао се 5 пута. 
Састанак одржан 31. 08. 2021. године: 
Дневни ред: 

1. Додатна подршка ученицима који имају тешкоће у савладавању градива. 

2. Израда наставних планова и потребне документације. 

3. Разно. 

Рад: 
1. Ученици који имају потребу за додатном подршком у савладавању 

садржаја у овој школској години су: 

- Јован Савић, II разред (ИОП1, српски језик, математика) 

- Никола Димитријевић, IV разред (ИОП2); 

- Стефан Петровић, V разред (ИОП2); 

- Сања Кушаковић, VI разред (ИОП1, српски језик, математика); 

- Стефан Миловановић, VII разред (ИОП1, српски језик, математика, 

физика); 

 

2. Наставници ће доставити потребну документацију, наставне планове 

за ученике.  

   Састанак одржан 1. 11. 2021. године: 
Дневни ред: 

1. Израда  ИОП-а за наредни период; 

2. Разно. 

Рад:  
1. Разредне старешине и предметни наставници су израдили потребну 

документацију, као и наставне планове за ученике који имају потребу за 

појачаном подршком и прилагођавању градива. 

              Састанак одржан 30. 12. 2021. године: 
Дневни ред: 

1. Израда Извештаја о напредовању  за ученике са потешкоћама у учењу; 

2. Израда планова за предстојећи период; 

3. Разно 

Рад: 
1. Наставници су урадили Извештаје о напредовању ученика током 

првог полугодишта.  За ученике са потешкоћама у учењу наставни 

планови су усклађени са могућностима ученика. 

2. Наставници су раније предали планове за предстојећи период.  

3. Од почетка другог полугодишта, ученик првог разреда, Милић 

Селаковић наставу из српског језика и математике пратиће  по  ИОП1. 
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Ученик другог разреда Јанко Мијаиловић наставу из српског језика,  

математике и света око нас пратиће  по  ИОП1.  

 
Састанак одржан 11. 04. 2022. године: 
Дневни ред: 

1. Извештај разредних старешина о напредовању ученика који наставу 

похађају по ИОП-у; 

2. Разно. 

Рад: 
1. Наставници су поднели Извештаје о напредовању ученика који наставу 

похађају по ИОП-у.  

Састанак одржан 24. 06. 2022. године: 
Дневни ред: 

1. Извештај на крају школске 2021/2022. године за ученике који наставу 

похађају по ИОП-у; 

2. Разно. 

 

Рад: 
1. Предметни наставници који раде по ИОП-у су поднели Извештаје о 

напредовању и постигнућима ученика разредним старешинама. Разредне 

старешине су Извештај о напредовању и постигнућима ученика доставили 

руководиоцу тима.  

2. Педагошки профили ученика, планови, извештаји о напредовању ученика 

налазе се у школској документацији. 

                               

Руководилац тима за ИОП 
Гордана Васиљевић 
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42. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ТЕМАТСКИХ ДАНА 

 

     Тематска   настава је могућност повезивања садржаја разних предмета у једну 
целину, одабиром једне теме и реализације исте, кроз разне активности, а све са 
циљем решавањ апроблема или стицање нових знања и вештина о одабраној 
теми кроз реализацију циљева и задатака планираних наставним планом и 
програмом одређеног разреда.  
Садржај рада и организација тематске наставе ,понекад  излази из домена 
предмета и постаје решење или стицање већег знања као и стварања правилног 
односа према датој теми. Општепозната ствар је да се за реализацију наставних 
јединица, могу користити садржаји других наставних премета   у виду корелације. 
Циљ ове наставе јесте да корелацијом и путем: истраживања, сарадње са другим 
наставницима или ученицима, истих или различитих старосних група, разним 
организацијама, коришћењем разних медија,  дође до реализације теме. 
У току школске 2021/2022. годинеу нашој школи реализовано је низ тематских 
дана како у нижим тако и у вишим разредима. 
     Тематски дани у млађим  разредима у матичној школи и у издвојеним 
одељењима су реализовани на следећи начин. 

ДОЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ 
У другом и четвртом разреду као и у предшколској групи у ОШ“Милош 
Марковић“,Доње Лесковице, током школске 2021/2022.године одржана су  четири 
тематска дана. Њима су се придружили и ученици првог и трећег рареда. Часове 
су у току првог полугодишта заједно реализовале учитељице оба одељења. 
ТЕМАТСКИ ДАН у октобру 
„Растем чисто,растем здраво“ 
Дан је посвећен здравој исхрани, важности конзумирања воћа и поврћа као и 
поштовању сваког оброка. Како је примећено да неки ученици за ужину доносе 
разне грицкалице (чипс, штапиће, смоки) било нам је важно да схвате да за 
доручак могу појести нешто укусно а исто тако лепо и да схвате колико је важна 
здрава исхрана  да би  израсли у здраве људе.Као крајњи продукт овог тематског 
дана правили смо сок од воћа и поврћа(лимун,шаргарепа,цвекла и јабука).Сок смо 
сипали у мале флашице,сами осмислили етикету и украсили исту.А касније 
развијајући пословне компетенције сок продавали наставницима и другарима из 
виших разреда. 
ТЕМАТСКИ ДАН у децембру 
„Стижу нам празници“ 
Дан је посвећен предстојећим празницима .Тема је обрађена кроз   
песмицу,занимљиве задатке са празничним мотивима и ликовном радионицом. 
Као крајњи продукт дана добијене су честитке и новогодишњи украси. 
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ТЕМАТСКИ ДАН у априлу 
 
„Васкршње играрије“ 
Тематски дан у оквиру Ускршње недеље посвећен Ускршњим 
празницима,реализован кроз обраду текста,т екстуалних задатака,слушање 
Ускршње песме као и кроз приказ припреме празника у породици. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТЕМАТСКИ ДАН у мају 
 
„Лепота и моћ природе“ 
Тематски дан посвећен лепоти природе која нас окружује ,значају трава и 
биља.Дан смо почели песмом о пролећу,занимљивим задацима из математике а 
завршили га прикупљањем и пресовањем биљака за хербаријум. 
    У првом и трећем разреду одржан   је један тематски дан у другом полугодишту 
:                                                                                          

 Тематски дан „У сусрет Ускрсу“ (20. 04. 2022.) – тематски дан у оквиру 

Ускршње недеље, посвећен Ускршњим празницима, реализован кроз 

обраду текста, текстуалних задатака, слушање Ускршње песме, као и кроз 

приказ припреме празника у породици. 

                                                                                                           

 
 
 
 
 
 

 
Издвојено одељење Лелић 

 
      У првом и другом разреду у ИО Лелић, током школске 2021/2022.године 
одржана су  два  тематска дана:   
26. 1. 2022. Тематски дан "СВЕТОМ САВИ У ЧАСТ“ 
Како се ближи школска слава Свети Сава у овој радној недељи  у 1. и 2. разреду 
је реализован тематски дан под називом „Светом Сави у част“. Кроз текстове, квиз 
знања као и игру успели смо да потврдимо постојећа знања о првом српском 
просветитељу и архиепископу и да их надоградимо. Крајњи продукт овог дана је  
урађен пано за учионицу са ликовним радовима и текстовима на тему „Свети 
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Саво, ходам  путевима твојим.“  
 
20.04.2022. Тематски дан „УСКРС“ 
Тематски дан „Ускрс“ одржан је кроз разне  активности. Кроз часове српског језика, 
математике, ликовне културе, веронауке и музичке културе обрадили смо све 
везано за празнике, обичаје и традицију са акцентом на „Ускрс“. Крајњи продукт 
овог дана су занимљиви ликовни и литерарни радови, као радови који су се 
пронашли на базару у оквиру хуманитарне акције. 
 
 
 
          
                                                                                     
               У трећем и четвртом разреду у ИО Лелић, током школске  
 
 
У трећем и четвртом разреду у ИО Лелић, током школске 2021/2022.године 
одржана су  четири тематска дана и једна тематска недеља. 
8.9.2021. Тематски дан „ОПИСМЕНИ СЕ“ 
Mеђународни Дан писмености обележава се 8.септембра. Ми  смо га обележили  
кроз тематски дан „Описмени се“. Настава је реализована кроз коорелацију са 
српским језиком, немачким језиком, математиком као и кроз час одељенског 
старешине. Наставне јединице су прилагођене датој теми, тако да су деца кроз 
различите активности проширила своја знања о важности писмености, знаковима 
интерпункције, а кроз занимљиве садржаје вратили смо се у прошлост да видимо 
колико су се лоше осећали људи због ускраћености на ово право. 
 
16.11.2021.Тематски дан„ТОЛЕРАНЦИЈА КАО ВРЛИНА“ 
Светски Дан толеранције обележава се 16.новембра. Ми смо га реализовали под 
називом „Толеранција као врлина.“ Наставне јединице су повезане хоризонтално 
и вертикално а садржај је прилагођен датој теми. Кроз разне активности, 
укључујући и игре асоцијације и откривање прекривених поља ученици су усвојили 
знања о важности толеранције у свакодневној комуникацији и на свим релацијама 
(толеранција према другарима, родитељима, наставницима, било ком 
саговорнику). Извршена је коорелација са српским језиком, математиком док су на 
часовима одељенске заједнице кроз цртеже унели у свој портфолио стрип који 
говори о толеранцији. 
26.01.2022.Тематски дан"СВЕТОМ САВИ У ЧАСТ“ 
Како се ближи школска слава Свети Сава у овој радној недељи у 3. и 4.разреду је 
реализован Тематски дан под називом „Светом Сави у част“. Кроз текстове, квиз 
знања као и игру „Учини и ти неко доброчинство“ деци је приближен лик и дело 
Светог Саве.Кроз занимљиве садржаје смо успели да потврдимо постојећа знања 
о првом српском просветитељу и архиепископу и да их надоградимо. Крајњи 
продукт овог дана је  урађен пано за учионицу са ликовним радовима и 
текстовима на тему „Свети Саво, ходам  путевима твојим.“  
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20.04.2022 Тематски дан„УСКРС“ 
 
Тематски дан Ускрс, одржан је кроз разне  активности. Кроз часове српског језика, 
математике ,веронауке и музичке културе врло лепо смо обрадили све везано за 
празнике, обичаје и традицију са акцентом на „Ускрс“. Крајњи продукт овог дана су 
занимљиви ликовни и литерарни радови на паноу у учионици и прелепа шарена 
јаја. 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 

 
 
ТЕМАТСКА НЕДЕЉА  
25.10.2021. - 29.10.2021. 
Тематска недеља „ОКТОБАР МЕСЕЦ ЗДРАВЕ ИСХРАНЕ“ 
Цела недеља је посвећена здравој исхрани, важности конзумирања воћа и поврћа 
као и поштовању сваког оброка. Како је примећено да неки ученици за ужину 
доносе разне грицкалице (чипс, штапиће, смоки) кроз радионице (где смо добили 
и повратну информацију од родитеља) и вођење „Дневника исхране“ смо схватили 
колико је за правилан раст и развој важно и шта једемо. Као крајњи продукт ове 
тематске недеље правили смо занимљиве ликове од воћа и поврћа и имали смо 
луткарску представу ( где су деца сама смишљала текст). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      У припремној предшколској групи у ИО Лелић, током школске 2021/2022.године 
одржани су  следећи тематски дани: 
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30.12.2021. 
НОВА ГОДИНА 
Кроз активности упознавања околине, ликовне и музичке културе заокружене су 
активности којима су се деца бавила током целе недеље а које су у знаку 
прослављања Нове године. Крајњи продукт су честитке и украси за јелку и 
учионицу.  
 
 
 
 
17.4.2022.  

 
 
 

 
 
 
УСКРС, хуманитарна приредба  
Тематски дан Ускрс, одржан је кроз разне  активности. Кроз активностииз свих 
васпитно образовних области  врло лепо смо обрадили све везано за празнике, 
обичаје и традицију са акцентом на  Ускрс . Крајњи продуктових активности јесте 
хуманитарна приредба и продајна изложба у порти манастира Лелић. 
 
 
 
 
 
 
8.3.2022. 
8. март 
У част својим мамама деца  
 
 
8.3.2022. 
8. март 
У част својим мамама деца су припремила приредбу. После програма мамама су 
поклонили честитке и поклоне које су направили.  
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Издвојено одељење Горње Лесковице 
         У току школске 2021/22.године реализована су 4 тематска дана. У одељењу 
је један ученик 2. разреда, па се различити облици рада не могу применити. Зато 
су овако организовани наставни дани јако занимљиви ученику. 
У понедељак, 4.10.2021. године реализован је тематски дан под називом „Колико 
је сати?“. На часу музичке културе обрађена је песма М. Бркића „Колико је сати?“. 
Обрађујући ову песму ученик је обновио делове дана, показао како чита време са 
различитих часовника и који су то начини да зна време без часовника. Кроз текст 
ове песме обрађена је нова врста реченица по значењу. Реч је о заповедним 
реченицама којих има у овом тексту. Даља обрада наставне јединице настављена 
је на примерима реченица са темом читања времена и часовника, кашњења и 
доласка на предвиђено место на време. На часу математике обрађивана је 
наставна јединица о одузимању збира и разлике од броја. Задаци су текстом 
пратили тему дана. На часу физичког смо користили штоперицу за мерење брзине 
трчања на 30 метара (Наставна јединица- Брзо трчање на 30 метара из  
различитих  почетних положаја). 
У среду, 22.12.2021. реализован је наставни дан са темом „Зима и зимски 
празници“. Овог дана ученик је на часу верске наставе говорио о Божићу. На часу 
српског језика обрађен је текст „Сликарка Зима“ Десанке Максимовић, као избор 
из бајки Д. Максимовић. На часу математике у оквиру наставне јединице Замена 
места чинилаца, задаци су пратили тему дана. Час одељенског старешине био је 
посвећен прослави Нове године и прављењу новогодишњих украса, а наставили 
смо у истом расположењу и на часу драмске и рецитаторске секције. Окитили смо 
своју јелку и читали текстове везане за Нову годину и зиму. 
У среду, 26.јануара 2022.године, реализован је тематски дан посвећен Светом 
Сави. Овог дана на часу српског језика обрађена је народна прича „ Свети сава и 
отац и мати са малим дететом“. Множење броја 7 и бројем 7 била је наставна 
јединица која је утврђивана на часу математике, али су сви задаци пратили 
илустрацијом и текстом данашњу тему. На часу одељенског старешине гледали 
смо ПП презентацију о Светом сави и његовом животу и припремали се за 
школску славу. На часу драмске и рецитетаторске секције изражајно смо читали 
песме и приче о Светом Сави. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



145 

 

Петак, 15.4.2022.године био је посвећен Васкрсу. На часу српскг језика рађен је 
диктат за проверу правосписних правила. Диктат јесадржао реченице кроз које се 
прожимала данашња тема. На часу математике ученик је научио дељење разлике 
једноцифреним бројем и то кроз примере и задатке који су пратили тему дана. 
Приче у сликама-стрип је наставна јединица обрађена на часовима ликовне 
културе. Прилагодили смо је данашњој теми. Час физичког и здравственог 
васпитања био је такође прожет темом овог наставног дана. 
 
 
 
 
 
 

Издвојено одељење Доњи Таор 
       Тематски дан 25.05.2022. године на тему ,,ПОКАЖИ ШТА ЗНАШ“ 

Ученици III – 4  и IV – 4 , су учествовали: 
 
 

Издвојено одељење Доњи Таор 
       Тематски дан 25.05.2022. године на тему ,,ПОКАЖИ ШТА ЗНАШ“ 

Ученици III – 4  и IV – 4 , су учествовали: 
3. час по редоследу: 
* СРПСКИ ЈЕЗИК  - такмичење у правилном читању, акцентовању и 
препричавању задатог текста за домаћи.  
Читање непознатог текста на латиничном писму, из школске библиотеке. 

     Причање о томе ко је боље и како се акцентују зарeз, тачка,наведене речи у   
наводницима. 
      4. час по редоследу 

 МАТЕМАТИКА  -  цртање геометријских фигура на табли, упоређивању у 

прецизности и тачности приказа геометријских фигура, уз помоћ великог –  

лењира и шестара. 

Цртање и бојење кредама геометријске фигуре на асфалту/  школском 

улазу 

  

       5. час по редоследу 

 МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Играње научених корака за песме : ,,ЕРСКО КОЛО – ЈА брдом, брдом“, као и за 
народну песму ,, МИ ИДЕМО ПРЕКО ПОЉА“ 

     Упоређивање самосталног играња као и играња у пару, и у ланцу ( учествују и  
девојчице предшколци) 
     *Учитељ свира на хармоници да би ученици што боље играли 
     * Пошто је наставна јединица КОМПОНОВАЊЕ ПЕСМE , за крај часа ученици 
примењују знања о рими и заједно ствaрају своју песму : На ливади, поред потока“ 
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Издвојено одељење Сушица 
      У ИО Сушица, одржана су  2 тематска дана. Од тога, 1 у првом и  1 у другом 
полугодишту. 
        Први тематски дан одржан је 29.12.2021. године са темом ,,Нова година“. 
Реализован је кроз радионице у којима су учествовали ученици   2. и 3. и 
4.разреда, као и ученици припремне предшколске групе. Ученици су обрађивали 
предвиђене наставне јединице из српског језика, математике и физичког 
васпитања, уз корелацију са ликовном културом, светом око нас и музичком 
културом. Све активности су биле инспирисане новогодишњим мотивима. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 Други тематски дан је реализован 1.4.2022.године са темом,,Пролеће“.  
Реализован је кроз радионице у којима су учествовали ученици   2. и  3. и 
4.разреда, као и ученици припремне предшколске групе.Ученици су одрађивали 
предвиђене наставне јединице из српског језика, математике и физичког 
васпитања, уз корелацију са ликовном културом, светом око нас и музичком 
културом. Све активности су биле инспирисане пролећним мотивима. 
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Издвојено одељење Горњи Таор 
            У току првог полугодишта, учитељица Гордана Васиљевић је, пре преласка 
на радно место у матичној школи, одржала 3 тематска дана.    

Тематски дан „Шума живот значи“ (1. 11. 2021.) – тематски дан посвећен 

значају шума, кроз обраду  истоименог текста Т. Николетића, музичке и 

физичке активности. 

 вности. 

 

 
 
 
 
 
          Тематски дан  
„ 
 
 
Тематски дан „Сликарка зима“ (20. 12. 2021.) – тематски дан посвећен доласку 
најхладнијег годишњег доба кроз обраду текста о зими, „зимских“ задатака и 
ликовних активности. 

 

                        
 
Тематски дан  „У сусрет Новој години“ (30. 12. 2021.) – активности везане за Нову 

годину.  
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             У старијим  разредима, одржана су 2 тематска дана. Часове је 
реализовала наставница Гордана Јаковљевић. 
 
          ИЗВЕШТАЈ О ОБЕЛЕЖАВАЊУ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА ПИСМЕНОСТИ 
      Дан словенске писмености, који се обележава 8. септембра, прилика је да се 
укаже на алармантне податке који показују да је више од 900 милиона светског 
становништва неписмено, а да у Србији има преко милион особа без школе или са 
неколико разреда основне школе.  
      Циљ обележавања овог дана јесте да се укаже на важност описмењавања и 
укаже на проблем неписмености којаје присутна у целом свету. Писменост 
подразумева познавање писма,умеће читања и писања.  
      8. септембра обележен је Међународнидан писмености и у нашој школи. 
Указано је на проблем неписмености код нас и у свету. Истакнуто је да смо 
недовољно писмени и да недовољно пажње посвећујемо овој теми. 
      Ученици недовољно познају граматичка и правописна правила, а лексички 
фонд је веома сиромашан. Ученици често у изражавању користе жаргонизме, а у 
изражавању осећања при писању често користе смајлиће.Разговарано је о 
најчешћим грешкама у говору и писању. Ученици су добили задатке да испишу 
најчешће грешке које праве, као и грешке локалне средине.  
      Указана је важност читања и неговања читалачке културе, да се изражавају 
сложеним реченицама, а не елипсама. 

      Писменост је процес који захтева континуирани рад. Проблем је што су често 
школе једине установе које се баве писменошћу. Писмо  је својеврсни идентитет 
како народа, тако и појединца.У складу са тим, на часовима језика, део часа је 
посвећен обележавању овог празника, проглашеног од стране УН.Ево шта је 
прочитано ученицима тога дана, након чега се повела кратка дискусија о актуелно 
ј ситуацији из непосредног окружења ђака и положају српског писма у односу на 
друга, са инструкцијама да више сазнају о историји писма, писмености и ћирилици 
– нашем званичном државном писму. 
Бан Ки Мун, бивши генерални секретар УН, изјавио је тим поводом: "Писмeнoст 
људимa дaje oруђe уз пoмoћ кoг мoгу дa унaпрeдe свoj живoт, учeствуjу у 
oдлукaмa зajeдницe, aли и имajу приступ вaжним инфoмaциjaмa кoje сe тичу 
сoциjaлнe и здрaвствeнe зaштитe. Писмeнoст изнaд свeгa oмoгућaвa 
пojeдинцимa дa oствaрe свoja прaвa кao грaђaни и људскa бићa" 
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        У нашој школи обележен је Светски дан књиге.Ученици су низом активности 
допринели прослави овог празника.Ученици судобили прилику да размене 
мишљења о читању да једни другима препоруче неке наслове. Представили су 
своје омиљене књиге.Израдили су пано са мудрим мислима о књигама и читању и 
подсетили нас на мудре мисли различитих аутора. 
         Говорило се о читању и о томе зашто је оно корисно.Ученици су читали 
одабране књиге гласно и на тај начин сви заједно уживали у лепим и занимљивим 
књигама. 
         Ученици су одабрали неке занимљиве књиге које ће читати у наредном 
периоду а договорено је да пишу о својим расположењима и размишљањима 
током читања. 

                                                         Подносилац извештаја: 
  Душица Павловић 

 

43. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ 

ПРОГРАМА 

 

Припремни предшколски програм  ОШ „ Милош Марковић“ Доње Лесковице 
за школску 2021/22.годину ослања се на програм који је донет 2007. године (на 
основу Закона о основама система образовања и васпитања Службени гласник 
РС бр. 62/03. , 64/03. и 58/04. члана 30 и на основу Правилника о општим 
основама предшколског програма „Сл. гласник  РС“ бр. 14 од 15.11. 2006. године. 
), а доноси се на основу Закона о основама система образовања и васпитања 
који је објављен у „Службеном гласнику РС“; број 72/09 члана 69. од  3. септембра 
2009, а ступио на снагу 11. септембра 2009. године, усклађен са Законом о 
предшколском васпитању и образовању од 23. 03. 2010. који је објављен у 
„Службеном гласнику РС“ бр. 18/10.   

У школској 2021/22. години у припремни предшколски програм уписано је 
тринаесторо деце. Распоређени су на следећи начин:  

 
У матичној школи: четворо деце, програм изводила Марија Митровић, 

професор разредне наставе у оквиру комбинованог одељења. 
У ИО Лелић: троје деце, програм је остварила Марина Тешић, васпитач. 
У ИО Сушица: троје деце, програм изводила наставник разредне наставе 

Душица Павловић у оквиру неподељене школе (други, трећи и четврти разред). 
У ИО Д.Таор припремни предшколски програм је завршило једно дете у 

оквиру неподељене школе. Програм су изводили професори разредне наставе 
Маријана Крстић а потом Александар Малешевић. 

У ИО Г.Таор припремни предшколски програм је похађало двоје деце у 
оквиру неподељене школе. Програм су изводиле професор разредне наставе 
Гордана Васиљевић, потом Невенка Васић.  

Деца су у потпуности припремљена за полазак у први разред. Интегрисани 
су у живот и рад школе, учествовали су активно у свим ваннаставним 
активностима које су организоване. 



150 

 

У ИО Сушица једно дете, Н.С.  има проблеме са говором, дете је други пут 
похађало припремни програм. У овој школској години ће бити уписано у први 
разред. 

Подносилац извештаја: 
Марина Тешић, васпитач 

44. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

Кључна област : Организација рада школе , управљање људским и 
материјалним ресурсима 

 
 Школски тим за самовредновање и вредновање рада школе 
 
1.  Васић Невенка – директор школе, проф.разредне наставе 
2.  Радивојевић Ивана – стручни сарадник - психолог 
3.  Гордана Васиљевић – проф.разредне наставе 
4.  Наташа Тадић Ђуковић – проф.разредне наставе, в.д.директора школе  
5.  Гордана Јаковљевић – наст.српског језика 
6.  Анђелка Дмитровић, Јелена Радојичић (замена) – проф.енглеског језика 
7.  Андријана Станојевић – проф.биологије 
8.  Љубица Савић – ученица 8.разреда 
9.  Савић Милан – родитељ 
 

Кораци самовредновања : 

- Избор области истраживања 

- Планирање и припремање истраживања 

- Израда инструмената за истраживање ( чек листа, упитник ) 

- Прикупљање података 

- Анализа добијених података 

- Анализа документације 

- Разговори и дискусије 

- Приказ резултата истраживању 

 
Избор предмета/области праћења и вредновања 

 

Област самовредновања : Организација рада школе, управљање људским и 
материјалним ресурсима 
 
Време реализације : друго полугодиште шк.2021/2022.год. 

Учесници : директор школе, стручни сарадник - психолог, наставници,    

ученици и родитељи. 

 

Проучавање и припрема инструмената за самовредновање- 

стручни сарадник  
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6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 
МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 
 
6.1.Руковођење директора jе у функциjи унапређивање рада школе. 

 
Индикатори за стандард 6.1. 
 

6.1.1. Постоjи jасна организациона структура са дефинисаним процедурама и носиоцима 
одговорности.  
6.1.2. Формирана су стручна тела и тимови у складу са потребама школа и 
компетенциjама запослених. 
 6.1.3. Директор прати делотворност рада стручних тимова и доприноси квалитету 
њиховог рада.  
6.1.4.  Директор обезбеђуjе услове да запослени, ученички парламент и савет родитеља 
активно учествуjу у доношењу одлука у циљу унапређења рада школе.  
6.1.5.  Директор користи различите механизме за мотивисање запослених. 
 
6.1. Основна школа „Милош Марковић“ је организована кроз тимски рад руководећих, 
стручних органа, и тимова који функционишу према познатим и јасним процедурама. 
Директор учествује у раду свих стручних органа и тимова, прати процес извештавања и 
учествује у изради Годишњег извештаја у раду школе. При формирању тимова директор 
школе и стручни сарадник воде рачуна о стручним компетенцијама запослених, тако да 
функционисање тима буде максимално ефикасно у правцу унапређења рада Школе.Кроз 
екстерна, али и интерна стручна усавршавања директор школе дориноси квалитету рада 
школских тимова и њиховој динамици.Према анкети ученика и родитеља школа треба да 
обезбедити боље услови за учешће запослених, ученика и родитеља у доношњу одлука 
које су од значаја за развој унапређење рада школе.  Мотивисање запослених треба у 
наредном периоду уредити посебним правилником(12,50% запослених је у анкети 
исказало такву потребу) Јасне процедуре омогућавају динамичан и стручан рад тимова 
школе и руководећих и стручних органа. Њихов рад је увек оријентисан ка унапређивању 
рада школе. Сви актери могу идејама и иницијативама да обогаћују школски живот и 
активности. Мотивацију запослених треба регулисати посебним Правилником о 
механизмима награђивања и подршке појединцима и групама које се истичу у свом раду. 
 

6.2.У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада. 
 

Индикатори за стандард 6.2. 
 

6.2.1. Директор редовно остваруjе инструктивни увид и надзор у образовно-васпитни рад.  
6.2.2. Стручни сарадници и наставници у звању прате и вреднуjу образовно-васпитни рад 
и предлажу мере за побољшање квалитета рада.  
6.2.3. Тим за самовредновање остваруjе самовредновање рада школе у функциjи 
унапређивања квалитета. 6.2.4. У школи се користе подаци из jединственог 
информационог система просвете за вредновање и унапређивање рада школе.  
6.2.5. Директор ствара услове за континуирано праћење и вредновање дигиталне 
зрелости школе.  
6.2.6. Директор предузима мере за унапређење образовно-васпитног рада на основу 
резултата праћења и вредновања. 
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6.2. Директор школе и психолог су у другом полугодишту велики значај придавали 
педагошко-инструктивном раду са наставницима. После посете часова у сарадњи са 
стручним сарадником и наставницима обављали смо разговоре са наставницима чије смо 
часове посећивали. Разговори су вођени као стручна размена и дискусија у циљу 
унапређивања наставног процеса. Мишљења смо да директора школе треба ослободити 
гомиле административно захтевних послова, да би у наредном периоду више времена 
остало за педагошко-инструктивни и саветодавни рад са наставницима. Такође, Тим за 
самовредновање реализује самовредновање рада школе са циљем унапређивања 
квалитета, а директор, заједно са Тимом за обезбеђивање квалитета и развој установе, 
на основу резултата праћења и вредновања, предузима мере за унапређење образовно-
васпитног рада. 
У наредном периоду школа би требала да користи СЕЛФИ вредновање  - процену 
дигиталне зрелости школе. 
 

6.3.Лидерско деловање директора омогућава развоj школе.  
 
      Индикатори за стандард 6.3. 

 
6.3.1. Директор своjом посвећеношћу послу и понашањем даjе пример другима.  
6.3.2. Директор показуjе отвореност за промене и подстиче иновациjе.  
6.3.3. Директор промовише вредности учења и развиjа школу као заjедницу целоживотног 
учења.  
6.3.4. Директор планира лични професионални развоj на основу резултата спољашњег 
вредновања и самовредновања свог рада. 
 
6.3. Директор својим понашањем и радом доприноси афирмацији школе. У односу према 
запосленима директор изражава уважавање, пружа подршку, подстиче и утиче на 
развијање позитивних социјалних релација. 86,70% , ученика, наставника и родитеља 
сматра да директор својим понашањем и радом доприноси угледу и афирмацији школе. 
 
Правовремено информише све запослене о свим информацијама које су битне за њихов 

професионални живот и напредак. Директор школе организује тимски рад и негује 

међуљудске односе засноване на сарадњи и поштовању. Обезбеђује презентацију и 

маркетинг школе. 

Током самовредновања спроводи анкетирање ученика, наставника и родитеља који имају 
прилику да предлажу директору даљи развој свог рада а у циљу унапређивања рада 
школе у целини.  
 
Директор се приликом планирања личног професионалног развоја ослања на резултате 
самовредновања свог рада и резултате инспекцијског надзора .  
 

6.4.Људски ресурси су у функциjи квалитета рада школе.  
 

      Индикатори за стандард 6.4. 
 

6.4.1. Директор подстиче професионални развоj запослених и обезбеђуjе услове за 
његово остваривање у складу са могућностима школе.   
6.4.2. Запослени на основу резултата спољашњег вредновања и самовредновања 
планираjу и унапређуjу професионално деловање.  
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6.4.3. Наставници, наставници са звањем и стручне службе сарадњом унутар школе и 
умрежавањем између школа вреднуjу и унапређуjу наставу и учење.  
6.4.4. Запослени примењуjу новостечена знања из области у коjима су се усавршавали. 
 
6.4. Људски ресурси су у задовољавајућој мери стављени у функцију квалитета рада. 
Унапређивање професионалног деловања запослених је само делимично изведено на 
основу резултата самовредновања. Постоји годишњи план стручног усавршавања у 
установи али је делимично продукт анализе самовредновања. Међутим, план интерног 
стручног усавршавања је оперативан и саставни је део Годишњег плана рада. Стручно 
усавршавање запослених је усклађено са могућностима школе и самих појединаца. 
Директор подстиче колектив на стручни, професионални и лични развој кроз планове 
стручног усавршавања и напредовања. 
Најчешће је тимско и појединачно похађање семинара, семинара које организују 
Министарство просвете, стручна друштва, конференције, трибине и сл. Примена 
новостечених знања наставника из области у којима су се усавршавали није у довољној 
мери видљива. Сарадња наставника и стручне службе у оквиру стручних органа је 
задовољавајућа. Школа приправнике уводи у посао у складу са постојећим програмом 
увођења приправника у посао.  
 

6.5. Материjално-технички ресурси користе се функционално.  
       Индикатори за стандард 6.5. 
6.5.1. Директор обезбеђуjе оптимално коришћење материjално-техничких ресурса.  
6.5.2. Наставници континуирано користе наставна средства у циљу побољшања 
квалитета наставе. 
6.5.3. Материjално-технички ресурси ван школе (културне и научне институциjе, 
историjски локалитети, научне институциjе, привредне и друге организациjе и сл.) користе 
се у функциjи наставе и учења. 
 
6.5. На основу података добијених анализом упитника о материјално-техничким 
ресурсима, као и на основу процене опремљености кабинета и осталог простора школе, 
уочено је да постоји потреба за уређивањем већ постојећег школског простора и школских 
терена, функционалнијим и савременијим школским намештајем, бројним наставним 
средствима и др.опремом. 
Наставници у већој мери користе постојећа наставна средства али је неопходно у 
наредном периоду обогатити и опремити учионице ( кабинете немамо ) савременијим 
наставним средствима , као и додатном рачунарском опремом. 
 
Посете и учење ван школе реализовали смо кроз излете, екскурзије, посете позориштима, 
музејима, сарадњом са средњим школама. 
 
Област промене: 
 
- Јасно дефинисан план уређења већ постојећег простора у школи – естетско уређење  
   простора које ће допринети пријатнијем боравку у школи; 
- Функционалније искоришћен већ постојећи простор у школи; 
- Опремање школе функционалнијим и савременијијм намештајем, наставним средствима  
   и опремом; 
-  Уређење и реконструкција спортских терена у дворишту школе; 
-  Реализацијом свих наведених промена очекујемо да ће се повећати квалитет наставе 
као и укупног рада школе. 
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6.6. Школа подржава инициjативу и развиjа предузетнички дух.  
 
       Индикатори за стандард 6.6. 
 
6.6.1. Директор развиjа сарадњу и мрежу са другим установама, привредним и 
непривредним организациjама и локалном заjедницом у циљу развиjања предузетничких 
компетенциjа ученика.  
6.6.2. У школи се подржава реализациjа проjеката коjима се развиjаjу опште и 
међупредметне компетенциjе.  
6.6.3. Школа кроз школске проjекте развиjа предузимљивост, ориjентациjу ка 
предузетништву и предузетничке компетенциjе ученика и наставника.  
6.6.4. Школа укључуjе ученике и родитеље у конкретне активности у кључним областима 
квалитета.  
6.6.5. Директор развиjа међународну сарадњу и проjекте усмерене на развоj кључних 
компетенциjа за целоживотно учење ученика и наставника. 
 
Везано за стандард 6.6. Школа подржава иницијативу и развија предузетнички дух, 
констатовано да је директор усмерен на развијање сарадње школе са бројним 
институцијама у локалној заједници, где наши ученици имају прилику да презентују свој 
рад. 
 
Предузимљивост ученика и наставника подстиче се и кроз разне манифестације где 
ученици, наставници и родитељи имају прилику да се укључе у прављење различитих 
слаткиша и рукотворина, а затим да своје производе пласирају у оквиру хуманитарног 
базара (Новогодишњи , Ускршњи...). У сарадњи са манастиром Лелић ове године школа је 
за Цвети организовала хуманитарну продајну акцију у порти манастира. На тај начин 
ученици развијају свест о томе да својим ангажовањем могу допринети добробити школе, 
као и њених ученика.Такође, као и сваке године школа учествује у акцији ,,Чеп за 
хендикеп ''. 
 
 

Тим за самовредновање
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