
                                ПОЛУГОДИШЊИ  ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ  ТИМА   ЗА  РПШ 

                                                        ЗА ШК.2021/22.ГОДИНУ 

Као председник тима за РПШ подносим полугодишњи извештај о његовом раду и 

реализованим активностима у оквиру акционог плана. 

У току 1. полугодишта шк.2021/22.године одржана су 3 састанка тима за РПШ. 

На првом састанку у месецу септембру ,на почетку шк.године тим је урадио Акциони план. 

То су задаци  и активности који нису могли да се реализују у протеклој школској години 

због епидемиолошке ситуације. 

Акционим планом обухваћене су 3 области  :Организација рада школе ,управљање 

људским и материјалним ресурсима ,Етос и Постигнућа ученика. 

1.област:Организација рада школе ,управљање људским и 

материјалним ресурсима 

1.задатак:Посетити све фирме из окружења и успоставити сарадњу са њима 

Овај задатак није реализован због епидемиолошке ситуације.Све планиране активности 

померају се  и реализоваће се до краја школске године . 

2.задатак:Ширење мреже –умрежавање  са другим установама 

Овај задатак као и претходни није реализован и планира се да  се реализује до краја 

школске године. 

3.задатак:Интензивирање  и реализација предузетничких активности 

У оквиру Предузетништва реализују се радионице у оквиру Обогаћеног једносменског 

рада.Ирма Козица је на радионицама  предузетништва  са ученицима израђивала 

предмете од шумских плодова,од старих предмета нове употребне предмете 

,новогодишње украсе ,честитке ,украсе за учионице,декорације ,паное. 

За пролеће се планирају активности  убирања лековитог биља у сарадњи са ИО Хрта ,као и 

израда кесица за паковање чајева,посете расаднику цвећа,посете фабрици здраве хране 

итд. као и продајне активности . 

4.задатак:Реализација предузетничких активности 

У оквиру Дечје недеље одржан је Маскембал са ученицима млађих разреда. 

Маске које су рађене на радионицама Преузетништва подељене су деци за учешће на 

маскембалу. 

Наставница Невзета Рондић реализује активност :Здрава храна 



Бранко Потежица планира премијерно  извођење позоришне представе  за Савиндан ,коју 

је припремао са ученицима на радионицама глуме. 

2.област:Етос 

1.задатак:Интезивирати активно учешће родитеља у раду и животу школе 

Педагошкиња школе је заједно са чланом Савета родитеља Адмиром Гојаком  

присуствовала састанку  Тима за заштиту од насиља и занемаривања деце. 

2.задатак:Учинити школу центром иновација и васпитно образовне изузетности  у 

локалној заједници 

Пројекат Једносменског рада се редовно реализује кроз планиране активности,редовно се 

ажурира сајт школе . 

Наставница Слађана Досковић кроз новинарску секцију ради на изради школског листа. 

3.задатак:Подићи процес самовредновања на виши ниво  тако да буде у функцији  

унапређења сопствене праксе 

Овај задатак је реализован. 

-Благовремено се врши процес самовредновања и процена компетенција 

-Анализира се рад 

-Свој рад се унапређује на основу показатеља 

4.Реализовати што више истраживачких радова  у свим областима  квалитета рада 

школе и њихове резултате  примењивати у пракси 

Педагошкиња  школе је урадила истраживачки рад  „Прилагођавање ученика 5.разреда 

предметној наастави“ и Подршка ученицима  /самовредновање/. 

3.област:Постигнућа ученика 

1.задатак :Достићи уједначена постигнућа на средњем и напредном нивоу из српског 

језика , математике и комбинованом тексту на завршном испиту 

Додатна и допунска настава се редовно реализују. Такође ће се реализовати и припремна 

настава  ,како б на крају кроз завршни испит имали резултате. 

2.задатак:Резултате праћења напредовања ученика користити као полазиште за даље 

напредовање  и индивидуализацију подршке 

-Анализирају се контролни и писмени задаци ,усмени одговори ,свеске праћеља 

напредовања ученика. 



-На састанцима Стручних већа договарамо се и пратимо процес могуће 

индивидуализације 

3.задатак:Резултате иницијалних тестова користити као платформу з подршку у учењу 

-Наставници су доставили анализе иницијалних тестова педагошкињи школе  и они служе 

као полазиште за даље планирање наставе. 

4.задатак:Резултате националних и међународних тестирања користити за 

унапређивање наставе 

-Нема националних тестирања. 

 

 

 

                                                         Подносилац извештаја:Председник тима за РПШ: 

                                                                                  Јулијана Шљукић 

 


