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„Ако стално не учите и не 
унапређујете себе, будите сигурни да 
неко други тамо негде то ради.  
Када будете срели ту особу, 
изгубићете.“ 
                                                 
                                                Брајан Трејси 
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Историјат школе 

 

Основна школа „Вожд Карађорђе“ у Нишу основана је као Мушка школа на Стамбол-капији 

1889. године у Нишу, граду који је бројао око 20.000 становника.  

Била је то прва основна школа у Нишу  чија је зграда наменски грађена по строгим прописима 

градње школских зграда, а имала је 11 учионица. Због прилива ученика више пута је 

дограђивана. Име школе је мењано, а данашњи назив  добија  1960. године. 

 

        

 

Данас у школи има ученика распоређених у  28 одељења одељења од првог до осмог разреда и 

две предшколске групе. Заједно растемо, дружимо се, решавамо проблеме, делимо лепе и 

улепшавамо мање лепе тренутке. 

Решење о верификацији ОШ „Вожд Карађорђе“ за обављање делатности основног образовања 

и васпитања стигло је 29.6.2018. године. 

И у овој школској години направљени су одређени кораци који представљају помак у 

превазилажењу техничких проблема у раду. 

Свесни чињенице да учитељи и родитељи учествују у формирању малих људи, трудимо се да 

створимо успешне ђаке који ће постати одлични људи.  

Школска 2020/2021. година била је другачија од свих претходних. Практично смо применили 

сва знања и вештине које годинама усвајамо на разноликим семинарима, изашли смо из 

учионица, оставили табле и маркере и уз помоћ ИК технологије поново видели сву моћ и 

лепоту образовања. Било је тешко, али је било инспиративно и креативно. 

Ово је наша прича... 
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Организација васпитно-образовног рада 
     

     У протеклој школској години настава је организована у 28 одељења од првог до осмог 

разреда, две групе ППП и три групе у продуженом боравку за први и други разред. 

Пред почетак школске године урађен је оперативни план за организацију и реализацију 

образовно-васпитног рада по посебном програму за рад у условима пандемије вируса ковид- 

19. Наставничко веће је на предлог ТОКРШ и Педагошког колегијума, а у складу са Стручним 

упутством за организацију и реализацију ОВР у школској 2020/2021. години,  дало предлог 

оперативног плана рада. 

Оперативни план је ШУ Ниш послат на сагласност, као и анекс оперативног плана рада школе 

1.12.2020. године (због погоршане епидемиолошке ситуације у земљи дошло је промене 

школског календара и увођења два периода одржавања предметне наставе на даљину, док је 

разредна настава одвијана искључиво у школи током целе школске године).  

Према Стручном упутству МПНТР, ученици су подељени у групе и настава се изводила по 

комбинованом моделу 

Недељни извештај о раду школе попуњаван је у ИС Доситеј, где су бројчано евидентирани 

запослени и ученици који су у изолацији или позитивни на ковид. 

Бројно стање ученика 

 

У школској 2020/2021. години школу је похађало 714 ученика и то: 

  од 1. до 4. разреда 398 ученика; 

 од 5. до 8. разреда 316 ученика; 

 две предшколске групе са 54 ученика и  

 у продуженом боравку 20 ученика првог (две групе) и 25 ученика другог разреда. 

 

Ученици су похађали продужени боравак само уз потврду да су оба родитеља у радном 

односу.  

Промене у броју ученика праћене се у току године, а нарочито који су разлози за одлазак из 

школе. Најчешће је то - пресељење. 

Вођена је евиденција о ученицима који су у изолацији, као и ученици који су на онлајн 

настави. По ИОП-у наставу похађа 11 ученика (обухваћени ИОП-ом и индивидуализованим 

начином рада), док 6 ученика похађа ИОП 3. 

Извештај о раду СТИО и ИОП тимова води психолог школе.  
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Кадровска структура 

 

У протеклој школској години ангажовано је 65 особа  и то на следећи начин: 

 на пословима директора: 1                                                                                                                                           

 на пословима секретара: 1 

 на пословима стручних сарадникa: 3 

 у разредној настави: 19 

 у предметној настави:  30 

 у предшколској групи: 2 

 на административно финансијским пословима: 2   

 помоћних радника: 7 

 на пословима домара: 1 

Запослени који су били на листи технолошких вишкова збринути су кроз часове грађанског 

васпитања (11 група), свакодневног живота у прошлости  (5%) и хора и оркестра  (5%) у 

нашој школи. 

На стручној пракси је од 13.5.2020. године Јована Коцић (васпитач). Испит савладаности 

програма из методике ликовног васпитања полагала је васпитач Миљана Виденовић. 

Евиденцију о студентској пракси уредно води педагог школе. 

Повећан је број стручних сарадника од 2,5 на 3 од 11.9.2020. године уз сагласност МПНТР. 

Након расписаног конкурса примљени су у стални радни однос васпитач ()и учитељ (до 

повратка радника са породиљског одсуства).' 

 

Праћење наставе 

Посећени су часови редовне наставе и вођена је тачна евиденција о посећеним часовима. 

Након посећених часова обављени су разговори о часу (анализа часа). Праћена је реализација 

онлајн наставе и указивано је на пропусте у раду. 

Пружена је подршка ученицима који су имали недовољне оцене на полугођу или нису били 

оцењени. 
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Реализација плана и програма 

У реализацији васпитно-образовних активности држали смо се предвиђеног календара рада у 

измењеним условима (пратећи инструкције МПНТ).  

У овој школској години за евиденцију се користи само ЕС дневник. Изузетно, у ППП и 

продуженом боравку се користи штампани дневник. 

Наставни план и програм, као и сви предвиђени видови васпитно-образовних активности су 

реализовани. Остварени су предвиђени исходи. 

Настава на даљину  организује се на основу Посебног програма основног образовања и 

васпитања. Користили смо  платформе и снимљене часове на РТС-у. У реализацији су 

коришћене Гугл учионице, вибер групе, Е-учионице, СМС поруке, мејлови, платформе за 

квизове и разне игрице (предшколско).  

Редовно су одржавани часови припремне наставе за ученике 8. разреда. Ученици су обавили 

полагање разредног испита из другог страног језика (италијански, француски језик и руски 

језик). Такође, разредни испит су полагали ученици 8. разреда у јунском року, а једна ученица 

у августовском року. 

Наставници који предају осмом разреду ишли су да упознају ученике четвртог разреда (по 

један час у полугођу). 

Урађен је летопис школе и постављен на сајт . 

Изборни предмети 

 

У протеклој школској години  имали смо следеће изборне предмете:   

 Грађанско васпитање / Верска настава од 1. до 8. разреда; 

 Хор и оркестар у 5, 6, 7. и 8. разреду; 

 Цртање, сликање и вајање  у 5, 6, 7. и 8. разреду; 

 Свакодневни живот у прошлости (8. разред); 

 Чувари природе у 3. разреду; 

 Лепо писање у 1. разреду; 

 Народна традиција у 2. и 4. разреду; 

 Италијански језик као обавезни изборни предмет у 7. разреду; 

 Немачки језик као обавезни изборни од 5. до 8. разреда. 
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Пробно  тестирање ученика  8. разреда, 

полагање Завршног испита 

Пробно тестирање за ученике 8. разреда организовано је 26. и 27.3.2021. године и резултати су 

презентовани ученицима. Користили су им да би знали на чему треба радити до следеће 

провере знања. На стручним већима урађена је анализа пробног тестирања. 

Урађена је и анализа резултата са ЗИ, попуњавање листе жеља и упис ученика у средње 

школе. 

Били смо домаћини другог круга полагања ЗИ – организација полагања и прегледа тестова у 

школи. 

Анализа ЗИ  

Завршни испит за ученике 8. разреда реализован је 23-25.6.2021. године. 

Изашло је 79 од укупно 80 ученика у завршном разреду. Једна ученица није завршила 8. 

разред  и упућена је на полагање поправног/разредног испита у августовском испитном року. 

Полагање је протекло без проблема. 

У школи је био присутан супервизор, инспектор из ПУ Ниш. Школу су  посетили 

руководилац ШУ Ниш Драган Гејо и просветни инспектор Виолета Костић.  

Прелиминарни резултати су изашли са закашњењем 27.6.2021. године, па је рок за подношење 

жалби и увид у тест продужен и за 28.6.2021. године. 

Просечан број бодова:  

 Математика – 9,34 ,  

 Матерњи језик – 9,76  и  

 Комбиновани тест – 10,93 

Сви ученици уписали су се у средњу школу у првом уписном кругу. Листу жеља попунило је 

74 ученика, два ученика уписала су приватну школу Прокоповић, два Музичку школу, а један 

се одселио. 

69.8% ученика уписало је средњу школу по првој жељи, а  15 ученика уписало се у специјална 

одељења гимназија у Нишу. 
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Такмичења 

 Школа је била домаћин за општинско такмичење из предмета ТИО 17.4.2021. Многа 

такмичења се нису реализовала у овој школској години због ситуације у земљи. 

Екскурзије и настава у природи 

Нису реализоване екскурзије и настава у природи. Уведена је забрана, а 16.6.2021. године 

дозвољено је да се изведу екскурзије. Већ је било касно да се организација екскурзија и 

наставе у природи спроведе. 

Унапређење материјално – техничких услова  рада 

Реализовано је следеће:  

 Амрес мрежа – интернет мрежа у целој школи; 

 Секретаријат за образовање – по две маске за запослене и 1 дигитални топломер 

31.8.2020. године; 

 MПНТР – 10.000 за обнављање библиотечког фонда  14.12.2020. године; 

 Кречење фискултурне сале – 28.12.2020. године; 

                                 

• Цумтобел – осветљење у фискултурној сали (донација); 

• Пажљивко за ученике 1. разреда 2.2.2021. године; 

• Намештај за 2 учионице, 2 клима уређаја, ормарић за предшколце; 

• Штампач за педагога; 

• Донација маски за млађе разреде – Клет; 

• Маске и гелови за ученике првог разреда – донација Фондације Новак Ђоковић; 

• Униформе за прваке од ГО Медијана, као и поклони од Секретаријата за дечију и 

социјалну заштиту. 

Наставничко веће,  Школски одбор,  Савет родитеља 
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Програм рада Школског одбора  реализован је према утврђеном плану и програму. На 

седницама ШО (8 седница) разматрана су сва витална питања која се баве организацијом рада, 

проблемима финансирања и свим значајним питањима везаним за рад школе.  

Наставничко веће је радило по утврђеном програму, седнице су одлично посећене (14 

седница).  

Седнице Савета родитеља редовно су одржаване (5 седница). 

Одељенска већа одржала су 5 седница по утврђеном распореду. На њима су утврђене мере за 

побољшање успеха и дисциплине ученика. 

Педагошки колегијум је одржао 6 састанка. 

Стручни сарадници, школски тимови, стручна већа  и стручни 

активи 

Реализоване су  планиране активности до увођења ванредног стања. На Педагошком 

колегијуму анализиран је рад, давани су предлози за унапређење рада и утврђени недостаци 

који ће се реализовати у наредној школској години (неодржани планирани угледни часови, 

акциона истаживања у оквиру стручног већа, недоласци на састанке...)  

Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе радио је активно и донео одређене мере. 

Ученичке организације 

У нашој школи постоје следеће ученичке организације: 

 Дечији савез, 

 Подмладак ЦК и  

 Ученички парламент. 

Оне су активне током целе школске године спроводећи разне активности и акције у школи, у 

складу са подељеним одељењима на групе и прекидима наставе због погоршане ситуације. 

Извештаји о раду Ученичког парламента поднети су на полугођу и на крају школске године и  

приказују све активности које су биле много скромније због епидемиолошке ситуације. 

Посебно признање за промоцију и афирмацију школе кроз активности у раду Ученичког 

парламента и прославама школе додељено је Милошу Манојловићу, ученику 8. разреда. 

Хуманитарне акције 

 

Реализована је хуманитарна акција за помоћ деци из ОШ Бранислав Нушић из села Уровица 

код Неготина. 
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 Настављена је акција Чепом до осмеха. 

 Од 7. до 13.10.2019. године реализоване су активности у оквиру Дечје недеље под 

слоганоим Подељена срећа два пута је већа. 

 Хуманитарна кација у продуженом боравку Моје мало срце је велико. 

 

Стручно усавршавање 

Стручно усавршавање запослених у просвети реализује се континуирано. Евиденција се 

уредно води у свескама за СУ. 

 28.8.2020 - 17.11.2020. Дигитална учионица и дигитално компетентан наставник; 

23.9.2020.  едукација о филантропији; 

5.10.2020. за учитеље првог разреда  Дигитални свет;  

15/16.10.2020. Еколошка радионица;  

13.10.2020. за 30 наставника  Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном 

окружењу; 

                    

Презентације уџбеника – Логос , Вулкан , Клет.... 

9.11.2020.  презентација резултата истраживања психолога школе; 

27.11.2020.  коришћење Гугл учионице... 
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Реализација Програма здравствене превенције 

Сарађивали  смо са радницима Дома здравља током вакцинације, систематских прегледа, кроз 

радионице и предавања. 

•Систематски прегледи (1,3,5. и 7. разред); 

•Имунизација ученика (у присуству родитеља); 

•Патронажа – разговор о ковиду и преглед личне хигијене (1-4. разред) 20/21.10.2020. године; 

•Дезинсекција и дератизација (Санит) - 10.9.2020. године; 

•Институт за јавно здравље – дезинфекција  школе хлорним гранулатом; 

•Зубна амбуланта Дома здравља; 

•Превентивна предавања Хигијена уста и зуба - 11.9.2020. године; 

•М систем – БЗНР; 

•Црвени крст – 17.3.2021. подељени флајери о ковиду. 

           

Остале активности на превенцији 

Редовна дезинфекција школског простора 

Недељни извештај у ИС Доситеј о стању у школи 

Обележавање Светског дана пешачења  - пешачка тура (6. разред са наставницом физичког и 

географије) 

 

      

Обележен Међународни дан заштите ученика од вршњачког насиља 25. и 26.2.2021. године. 
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Активности у ППП и продуженом боравку 

Припремни предшколски програм је радио само преподне у две групе (54 ученика). 

Евидентирана су деца која су била на онлајн настави. Реализован је маскембал у оквиру Дечје 

недеље, као и разговор са школским стоматологом на тему Како чувамо здравље. 

         

Радионице са родитељима код куће Путовање кроз време, Културни и фини брину о околини. 
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У продуженом боравку боравиле су три групе ученика и имале активности у оквиру својих 

група. Евидентиране су у извештају који је у склопу извештаја о реализацији школског 

програма            .  

Активности у библиотеци 

Под слоганом У свету прича и песама организоване су посете школској библиотеци, а 

реализована је и акција Књига на дар. 

    

Конкурс Библиотека је мост између бескраја и завичаја, радови ученика трећег разреда 

                     

Библиотека је и даље омиљено место окупљања наших ученика који воле добру књигу као и 

активности (радионице) које се у библиотеци организују. 

Обележени су Дани књиге, у част чика Јови Змају – са првацима, Национални дан књиге... 
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Сарадња са установама у окружењу 

 

Школа сарађује са : 

•Центром за социјални рад-перманентна сарадња са стручном службом; 

•Прешколском установом Пчелица (посете вртићима Бамби, Палчић); 

• Филозофским факултетом; 

•Министарством просвете ШУ Ниш; 

•Секретаријатом за образовање и са Институтом за јавно здравље; 

•Општином Медијана; 

•Народним позориштем ( представе за наставнике); 

•Медијима; 

•Националним јавним сервисом - снимање часова за РТС  реализовале су Дуња Илић, Јована 

Матејевић, Тања Тасић, Тамара Богдановић; 

•Регионалним центром за професионално унапређење запослених у просвети; 

•Дечијом библиотеком; 

•МУП-ом  Ниш кроз редовне посете школског полицајца; 

•Комуналном полицијом; 

• Хијероглифом; 

•Буџетском инспекцијом; 

•Сарадња са СББ – одржавање и поправка мреже; 

•Сарадња са Ниш – станом, Топланом – отклањање кварова,“Наисусом“, ЈКП „Медијана; 

•Дечијим културним центром; 

•Штампаријама Пергамент и Унипринт- донације; 

•Просветном инспекцијом – редовни преглед и по пријави родитеља; 

•Саобраћајном полицијом – контрола саобраћаја испред школе у току септембра; 

•Санитарном инспекцијом – саветодавни надзор 4.9.2020; 

•Жандармерија обишла школу и изложила план за избијање ванредне ситуације (борба против 

тероризма, мигрантска и талачка криза); 

•Епархијом нишком Православне цркве  - 18.10.2020. „призив Светог духа“; 
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•Покретом горана – „Горанска радионица ( 6-9 ученика); 

•Историјским архивом – контрола 16.10 2020. (архивирање грађе), изложбе; 

 

•Основним судом у Нишу; 

•ЈКП Градско зеленило – секли су гране у дворишту 6.4.2021. године; 

•Јотел увео ТВ мрежу и интернет у школи – донација; 

•ЈКП Медијана – 10.6.2021. рециклажа. 

 

Сарадња са надлежним установама социјалне заштите 

Ученици из осетљивих група, као и треће дете, и ове године су добили бесплатне уџбенике, 

бесплатан превоз  и бесплатни продужени боравак.  

28.6.2021. подељени су бесплатни уџбеници за наредну школску годину. 

Центру за социјални рад пријављени ученици који нередовно похађају наставу.  

Перманентна сарадња са Центром за социјални рад- саветодавни 

рад 

Дата су мишљења о ученицима који се налазе у Центру и већ пријављени због породичних 

проблема, као и због изостајања из школе. 

Сарадња са ШУ Ниш , ЗУОВ-ом, Регионалним центром 

Решавање технолошких вишкова, поступање према Правилнику о критеријумима и 

стандардима за финансирање основних школа. Саветодавни рад. 

Одржан је састанак са Министром просвете Младеном Шарчевићем 2.6.2020. године. 
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Састанак са спољним сарадником Маријаном Бачанин ради саветодавног рада Тиму за 

међупредметне компетенције и предузетништво одржан је 17.1.2020. 

Сарадња са издавачким кућама 

Школа сарађује с издавачким кућама Клет, Логос , Миг дакта , Едука, Вулкан и добија помоћ 

у раду и организацији наставе 

Сарадња са медијима 

Медији су чест и драг гост наше школе.  

•Народне новине ,  

•Нишке вести ,  

•НТВ ,  

•ТВ Зона, 

•TВ Белами 

•Блиц 

Сарадња са Клерпом и Канцеларијом за управљање јавним 

улагањима и Секретаријатом за инвестиције,Заводом за заштиту 

споменика културе 

Урађени су пројекти за санацију и реконструкцију школе и школског дворишта. У току 

ванредног стања стопиране су све активности око реализације пројекта – до даљњег... 

Наставне и ваннаставне активности ученика и наставника 

У протеклој школској години имали смо богату понуду разноликих садржаја. 

Снимање часова  
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Изложбе  
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Радионице Тима за превенцију насиља 

    

Објављивање радова на фејсбук страници  
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Онлајн обележавање Дана природних наука 

 

Обележавање Дана школе дигиталним путем 

     

Онлајн обележавање Дана Светог Саве 
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Пројектна настава посвећена значајним женама 19. и 20. века поводом 8. марта 

 

    

 

Посета Историјском архиву 
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Похвале и награде 

Похваљени су сви учесници такмичења који су освојили једно од прва три места 

такмичењима. Додељене су књиге ученицима који су освојили места на највишем рангу 

такмичења (обележавање 130 година школе). Ученицима осмог разреда додељене су Вукове и 

посебне дипломе и награђени су књигама за изузетне резултате током школовања.  

Додељено је 10 Вукових награда и 29 посебних диплома(из 12 предмета). 

По одлуци Наставничког већа признање Ученик генерације додељено је ученику 

Богдановић Петру. Специјално признање „Вожд“ додељено је ученицику Црнатовић 

Александру, а признање Спортиста генерације додељено је ученицима Стојић Урошу и 

Богојевић Марку. Ученици су награђени књигама. 

 – Пријављени су ученици за доделу Видовданске награде. 
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    Добро руководство школе; 

    Добри међуљудски односи; 

    Квалитетан наставни и стручни кадар; 

    Квалтетан васпитно-образовни рад; 

    Адекватне просторне могућности школе; 

    Континуирано опремање школе савременим наставним средствима; 

    Могућност сталног стручног усавршавања свих запослених; 

    Мотивација запослених за рад са ученицима са посебним потребама; 

    Продужени боравак за ученике првог и другог разреда; 

    Ђачка кухиња; 

    Школски часопис; 

    Уведена је АДСЛ мрежа и омогућен је сталан приступ интернету (Дигитална учионица и   

канцеларије); 

    Квалитетна настава на даљину 

    Добра сарадња са родитељима и локалном средином. 
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Назив: Летопис Основне школе „Вожд Карађорђе“ у Нишу 

Издавач: ОШ „Вожд Карађорђе“ Ниш 

За издавача: Милена Костић, директор 

Уредник: Милена Јовановић Савић, наст. српског језика 

Интернет презентација: Саша Пејчић, наст. информатике и рачунарства 

Фотографије: школска архива, интернет. 

 

 

 

 

 


