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1. УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 
 

Школа је радила према унапред утврђеном Календару школе, Годишњем програму рада школе, Школским програмима за први, други, трећи,                   
четврти, пети, шести, седми и осми разред, Развојном плану школе, распореду часова редовне, допунске, додатне наставе и слободних активности,                   
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Статутом школе, Правилником о систематизацији радних места, Правилником о начину оцењивања ученика основне школе, Закона о основама система                  
образовања и васпитања. 

1.1. Материјално- технички услови рада школе 
 

Последњих година је доста урађено на побољшању материјално- техничких услова у којима школа ради. Окреченo је десет учионица, фискултурна                   
сала, свлачионице и лакиран је паркет у сали. На зидове су постављени панои на које ученици излажу своје радове које су направили у току редовне                         
наставе или осталих облика образовно- васпитног рада. Донацијом града школа је обогаћена са тридесет нових рачунара и информатички кабинет је                    
преструктуиран. Уведен је оптички интернет у целој школи. 

 

1.2. Школски простор и намештај 
 

Укупна корисна пројектована површина школе је око 4.834м2 . 

Структура школског простора дата је у следећој табели : 

11 

 

Намена школског простора 
Број 

просторија 

Учионице 11 

Кабинет за наставу 8 

Кабинет за Технику и технологију 2 
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Библиотека са читаоницом 1 

Фискултурна сала 1 

Собе за продужени боравак 5 

Кухиња- трпезарија 1 

Спортски терен 2 

Службени стан домара и ложача 1 

Радни простор секретара школе 1 

Наставничка зборница 1 

Радни простор педагошко- психолошке службе 1 

Радни простор директора школе 1 

Кабинет за информатику 1 

Остали простори 4 

Сала за корективну гимнастику 1 

Школско двориште 1 

Дигитални кабинет 1 



 

1.3.Опремљеност школе наставним средствима 
Наставници су у току године користили наставна средства која су им била на располагању. Школа је набавила нека нова наставна средства, а нека                       
наставна средства и дидактички материјал су направили сами ученици и наставници. Инсталирана су два нова пројектора и две интерактивне табл 

1.4.Кадровска структура школе 
У школи је, у току године радило тринаест наставника у разредној настави, шест наставника у продуженом боравку, у предметној настави тридесет и                      
један наставник и вероучитељ, а у специјалним одељењима два наставника. Поред тога радили су директор школе, стручни сарадници, педагог са                    
пуним радним временом и психолог са педесет посто радног времена, библиотекар, административни радници и помоћно особље. Из овога се може                    
закључити да је школа у протеклом периоду имала обезбеђен наставни и ненаставни кадар за потребе оптималног функционисања. Оно што нам веома                     
недостаје јесте радно место психолога са пуном нормом ангажовања. 

1.5. Стручно усавршавање 
Наставници и стручни сарадници су ишли на стручне семинаре према индивидуалним потребама и могућностима школе. Сви наставници и стручни                   
сарадници су урадили извештај о свом стручном усавршавању и предали педагогу школе. 

 

1.6. Услови средине у којој школа ради 
Школа ради на подручију Месне заједнице ,,Партизански пут'' одакле је већина ученика. Подручије је углавном радничко, а структура, ниво                   

образовања и решеност стамбеног питања нису на очекиваном нивоу. Уже школско подручје не располаже у довољном броју институцијама за                   
делатност у области културе, спорта и рекреације. 

Сви видови здравствене заштите ученика су се доследно спроводили током претходног периода посредством Дома здравља, зубне амбуланте и                  
средствима фонда општине и града. Сви ученици школе подлежу обавезном систематском лекарском прегледу, а посебно се прегледи обављају                  
приликом слања ученика на излете, екскурзије, боравак на настави у природи. 

Социјална заштита се примењује код деце слабијег материјалног стања. 
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Школа је сарађивала са културним и образовно- васпитним институцијама из околине. 

2. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 
 

           Школска 2019/2020. година је почела у понедељак, 03. септембра 2019., а прво полугодиште је завршено у четвртак, 31. јануара 2020. године.  

Уписана су три одељења првог разреда са 77 ученика, што је укупно чинило 630 ученика на почетку школске године. Они су распоређени у 14                         
одељења млађих разреда и 13 одељења старијих разреда. На крају наставу су похађала 615 ученика у редовној настави и 11 ученика у специјалној                       
настави. Формирано је шест група продуженог боравка, три у првом разреду, две групе у другом разреду и две хетерогене у трећем и четвртом разреду. 

Наставни план и програм је остварен уз минимална одступања према броју часова, због болести наставника, одласка у биоскоп, Дана школе и                      
слично. Нереализовани часови су углавном надокнађени. 

  

 2.1. Награђени ученици поводом Дана школе и носиоци Вукове 
дипломе 
 

Награђени поводом Дана школе: 

1. 1/2 Хелена Милосављевић 
2. 1/3 Лазар Ђуровић 
3. 2/1 Василије Радуновић 
4. 2/2 Дуња Тодоровић и Вера Лукић 
5. 2/3 Алекса Миљковић 
6. 2/4 Дуња Маловић 
7. 3/1  Мишић Лазар 
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8. 3/2 Миа Кукољац 
9. 3/3 Петар Јаковљевић 
10. 3/4Јана Вучићевић 
11. 4/1 Андреј Домазет 
12. 4/2 Лана Тасић 
13. 4/3 Вукашин Вучићевић 
14. 5/1 Павле Игњатовић и Немања Максимовић 
15. 5/3 Теодора Цмиљанић 
16. 6/1 Павле Тодорови 
17. 6/3 Божидар Ђорђевић 
18. 6/4 Анђела Симић 
19. 7/1 Јована Поповић 
20. 8/2 Матеја Максимовић 
21. 8/3 Николина Радовановић 

Носиоци Вукове дипломе: 

Александра Дринчић, 8/1 

Урош Врачар, 8/1 

Младен Денчић, 8/1 

Видан Цветић, 8/1 

Софија Ковач, 8/2 

Маша Отовић, 8/2 
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Вања Пантелић, 8/2 

Николина Радовановић, 8/3 

Јелена Радовић, 8/3 

За ученика генерације изабран је Видан Цветић, 8/1 

 

2.2.  Број одељења, ученика по одељењима и успех ученика  
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Разред/одељење Број ученика Одељенски старешина 

1/1 25 Душанка Џуверовић 

1/2 24 Бранка Вујиновић 

1/3 25 Весна Дмитрић 

Свега ученика   

2/1 24 Сунчица Стојковић 

2/2 27 Милан Филиповац 

2/3 25 Александра Перић 

2/4 25 Јелена Ранковић 
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Свега ученика   

3/1 21 Мирјана Муцић 

3/2 22 Слађана Николић 

3/3 23 Снежана Пауновић 

3/4 24 Татјана Радовић 

Свега ученика   

4/1 21 Мира Травица Петровић 

4/2 22 Наташа Зечевић 

4/3 23 Добрила Марковић 

Свега ученика   

5/1 21 Марија Јовановић 

5/2 26 Весна Стешевић 

5/3 23 Александра Ранковић 

Свега ученика   

 6/1 24 Деја Петковић Телесковић 



 

 

2.3.  Успех ученика и број планираних и одржаних часова 

18 

 

6/2 22 Александра Костов 
Дојчиновић 

6/3 20 Бојан Станисављевић 

                 6/4 23 Кристина Тодоровић 

Свега ученика 92  

7/1 21 Минка Милићевић 

7/2 18 Александра Зиројевић 

7/3 23 Јасмина Митић 

Свега ученика   

 8/1 24 Катарина Ивановић 

8/2 22 Марија Давидовић 

8/3 14 Милисав Павловић 

Свега ученика 60  
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од 2. до 8. разреда 

наставни предмет 

успех ученика по предметима ученика ња оцена наставни часови 

одлични врло добри добри довољни а позитивни Недо 

вољни 

Нео 

цењени 

планирано одржано Нео 

држано 

● Српски језик 311 108 60 44 523 0 23 546 4,30 3936 3936 -6 

● Енглески језик 349 79 48 45 521 0 23 544 4,41 1716 1715 4 

● Ликовна култура 457 34 27 5 523 0 23 546 4,81 1362 1393 30 

● Музичка култура 412 55 32 24 523 0 23 546 4,63 1002 1031 26 

● Природа и 
друштво 94 30 10 11 145 0 14 159 39  472 516 82 

● Свет око нас 55 25 6 9 95 0 6 101 33  288 303 12 

● Историја 151 51 45 36 283 0 3 286 4,10 816 845 24 
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● Географија 152 63 40 28 283 0 3 286 4,19 816 841 24 

● Физика 84 45 39 43 211 0 2 213 3,76 708 715 6 

● Математика 224 113 96 91 524 0 23 547 3,90 3828 3914 79 

● Биологија 150 52 35 46 283 0 3 286 06  924 945 91 

● Хемија 36 22 29 36 123 0 0 123 44  420 431 11 

● Основи технике 119 74 49 42 284 0 3 287 94  924 935 13 

● Физичко 
васпитање 500 15 6 2 523 0 23 546 4,93 2256 2355 91 

● Руски језик 89 29 18 23 159 0 1 160 06  888 918 30 

● Француски језик 68 23 19 12 122 0 3 125 14  888 911 22 

● Владање 269 7 7 0 283 0 0 283 92        

● Верска настава 116 2 5 1 124 0 0 124   858 869 11 
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● Грађанско 
васпитање 144 3 7 6 160 0 3 163   858 874 14 

● Изабрани спорт 60 0 0 0 60 0 0 60 00  174 578 2 

● Изборни 
предмет 197 3 15 2 217 0 19 236 DIV/0! 396 402 5 

● Информатика 223 32 14 14 283 0 3 286 66  462 457 14 

● Цртање, вајање, 
сликање 111 0 0 0 111 0 1 112 00  180 184 4 

● Хор и оркестар 109 0 2 1 112 0 2 114 95  180 184 4 

ПНО ОЦЕНА И 
ОВА 

4480 865 09 521 6475 0 23 547 
4,30 

24352 5252 593 

Кретање ученика у току школске године 
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  м ж свега 
 

уписано на почетку школске 
године 

290 263 553  

досељено 2 1 3 
 

одсељено 4 6 10 
 

стање на крају периода 288 258 546 
 

Општи успех ученика 
 

  м ж укупн
о 

% 

Општи успех ученика 
 

  м ж укупн
о 

% 
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са одличним успехом 170 177 347 63,55
% 

са врло добрим успехом 61 43 104 19,05
% 

са добрим успехом 38 23 61 11,17
% 

са довољним успехом 8 5 13 2,38% 

Свега са позитивним успехом 
277 248 525 96,15

% 

  м ж 
укупн

о % 

са 1 недовољном 0 0 0 0,00% 

са 2  недовољне 0 0 0 0,00% 

са 3 недовољне 0 0 0 0,00% 



 

24 

 

са 4 нeдовољне 0 0 0 0,00% 

са 5 недовољних 0 0 0 0,00% 

са 6 недовољних 0 0 0 0,00% 

          

са 7 и више недовољних 0 0 0 0,00% 

Свега ученика са 
недовољним 

0 0 0 
0,00% 

неоцењених 12 12 24 4,40% 

преведених 0 0 0 0,00% 

Изостанци 
  

  број 
ученика 

број 
изостанака 
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оправданих до 25 часова 178 2128 
  

више од 25, а мање од 1/3 317 22132 
  

више од 1/3 годишњег броја 
часова 

27 3176 
  

свега оправданих часова 522 27436 
  

неоправданих 8-17 27 155 
  

од 18-24 14 100 
  

преко 25 часова 43 13724 
  

свега неоправданих 84 13979 
  

Васпитно- дисциплинске мере 
 

  

награђено 31 0 
  



 

  

2.4. Подела предмета и број редовних часова наставника 
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похваљено 347 0 
  

опомена 5 0 
  

укор о.с. 13 0 
  

укор о.в. 10 0 
  

укор директора 0 0 
  

укор Н.в. 0 0 
  

СРПСКИ ЈЕЗИК Разреди 

 

број часова 

Александра Ранковић 5/1, 5/3,6/3,6/4 18/100 
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Сања Цветковић 5/3, 5/4, 8/1 14/78 

Александра Костов Дојчиновић 5/2, 6/2, 7/2, 7/3, 8/2,  21/117 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК   

Марија Милићевић 

 

                                      1/4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 5/1, 5/2, 5/3, 7/1 + 1 специјалнo одељењe 20/100 

Татјана Домановић Стојев 1/1 ,1/3, 5/1, 5/3, 6/1, 7/1,7/3, 8/1+1  специјалнo одељењe 18/100 

Марија Давидовић 1/1, 1/2, 1/3. 1/4, 2/1, 5/2,5/4, 6/2, 7/2, 8/2 20/100 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК   

Александра Угарковић 5/1/3, 5/2/4, 6/1/3, 6/2, 7/1,7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3 20/111 

РУСКИ ЈЕЗИК   

Зорица Гилдедовић 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1/3, 7/2/4, 8/1, 8/2, 8/3  22/122 
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ФИЗИКА   

Минка Милићевић                                           6/1,6/2,6/3, 7/1,7/2,7/3,7/4, 8/1,8/2,8/3 20/100 

МАТЕМАТИКА   

Александра Мијић 5/2,5/4,6/2,7/3 + четири часа информатике у парној смени 

 

16+4/110 

Љубиша Младеновић 5/1,6/1,6/3,8/1,8/3 

 

20/111 

Катарина Ивановић 6/3, 8/1,8/2,8/3 информатика 7/2 група А,7/2 група Б 

 

16+2/100 

БИОЛОГИЈА   

Светлана Димитријевић 5/2, 5/4,6/1,6/2, 6/3, 7/2, 7/3, 8/1,8/2, 8/3 20/100 

Бојан Станисављевић 5/1, 5/3, 7/1, 6/30 

ХЕМИЈА   
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Љиљана Лазић  7/1,7/2,7/3, 8/1,8/2, 8/3 12/60 

ГЕОГРАФИЈА   

Радмила Габоров  5/1, 5/2, 6/2,  6/3, 6/4,7/2, 8/1, 8/2, 8/3 16/80 

Владанка Клипа 5/3, 6/1, 7/1, 7/3 7/35 

ИСТОРИЈА   

Деја Петковић Телесковић  5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4,7/1, 7/2, 7/3,  8/1,8/2,83 23/115 

ФИЗИЧКОИ ЗДРАВСТВЕНО 
ВАСПИТАЊЕ 

  

Милисав Павловић  По три часа:  5/2 ,5/4 , 7/3        

По два часа: 6/2, 8/1,8/3 

по 1 час: 5/1, 7/1,7/2, 8/2         

19/95 

Јасмина Митић  По три часа: 5/3, 6/1,  6/3 20/100 
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по 2 часа 5/1, 7/1, 7/2, 8/2 

 по један час:  6/2, 8/1, 8/3 

ЛИКОВНА КУЛТУРА   

Ивана Ћирић 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3 17/85 

ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ, ВАЈАЊЕ   

Ивана Ћирић  6/1,2,3, 7/1,2,3, 8,1,2,3 +3 групе обавезних слободних активности 5/25 

МУЗИЧКА КУЛТУРА   

Весна Стешевић 5/1, 5/2, 5/3,5/4,  6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3,8/1, 8/2, 8/3 17/85 

Хор и оркестар 6/1,2,3, 7/1,2,3, 8/1,2,3 5/25 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА   

Драгица Зекић 5/1,5/4, 6/1,6/2,6/3, 7/1, 7/2, 8/1,8/2,8/3 20/100 

Марија Јовановић 5/1, 5/2, 5/3, 6/1,6/2, 6/3, 7/1,7/2,7/3, 8/1,8/2,8/3 24/120 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО   



 

 

 

2.5. Сарадња са другим институцијама и друштвеном средином 
Школа је у току првог полугодишта сарађивала са следећим стручним институцијама: 

- Народни музеј 
- Војни музеј 
- Музеј ,,Вук Караџић'' 
- Планетаријм 
- Академија 28 
- Позориште ,, Душко Радовић '' 
- Дечији културно-образовни центар 
- Библиотека ,,Милутин Бојић'' 
- Спортска хала ,,Пионир'' 
- Фудбалски клуб ,,Београд'' 
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Дарина Пољак 

Александра Мијић 

5/1,5/3, 6/1,6/3 

5/2, 5/4,  6/2, 7/1 

4/20 

4/20  

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ   

Кристина Тодоровић 5/1,5/2, 5/3, 6/1,6/3, 6/2,4 7/1,7/2,7/3, 8/1 ,8/2,3 11/55 

   

ВЕРСКА НАСТАВА   

Александра Зиројевић 1/1,3, 1/2,4,   2/1, 2/2,3, 2/4, 3/1, 3/2,3,  4/1,3 4/2,   5/1, 5/3, 5/2,4, 6/1,3,  6/2, 7/2,3, 7/1, 
8/1,3,       8/2,  

18/90 



 

- Дечији савез Палилуле 
- Веће технике Палилула 
- Дом здравља ,,Др.Милутин Ивковић'' 
- Музеј ,,Никола Тесла'' 
- Дечји културни центар Београд 
- Установа културе Палилула 
- 16. Нова школа плус „Дунав – учионица на води“ 
- 17. Дечији филмски фестивал  
- 18. ПТТ музеј 
- 19. Железнички музеј 
- 20. Музеј аутомобила 
- 21. Музеј науке и технике 
- 22. Музеј ваздухопловства 
- Зоо врт 
- Позориште ,,Душко Радовић“ 
- Педагошки музеј 
- Етнографски музеј 
- Мадленијанум 
- Руски културни центар 
- Руски дом у Београд 
- Музеј Јована Цвијића 
- Сајам грађевинарства 

- Музеј Српске православне цркве 

 
Сарадња са родитељима се одвијала преко родитељских састанака, дана отворених врата, индивидуалним разговорима одељенских старешина               
,наставника, стручних сарадника са родитељима.  
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2.6. Културне и друге активности школе 
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Назив активности Време  Место реализације/реализатори 

Пријем првака 03. 09. 2019. Хол школе/сала 

Дан језика септембар школа 

Дани Европе септембар Школа  

Посета галерији ,,САНУ“ 23.9.  

Посета предшколаца септембар/октобар/децембар/март Школа 

Литерарни конкурс ,,Ја и моји пријатељи свих генерација“ септембар Школа 

Посета Музеју науке и технике септембар Ученици петог разреда 

Ноћ истраживача 29.9. Ученици седмог и осмог разреда и      
наставница физике 

Ликовна радионица 2.10.- 6.10. Ученици и наставник ликовне културе 

Општинско првенство у рукомету 5.10. Падинска Скела 

Општинско првенство у рукомету за девојчице 9.10. Падинска Скела 

Градско такмичење у рукомету 16.10. Нови Београд 
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Градско првенство у пливању 31.10. Једно прво и једно друго место 

Дан здраве хране 16.10. Еко тим, учитељи, наставници, ученици 

Градимо мостове међу генерацијама 7.10. Ђачки парламент, ОШ,,Васа Пелагић“ 

Огледни час технике и технологије 17.10. Марија Јовановић 

Посета Коларчевој задужбини поводом 2019- Међународне      
године Периодног система елемената 

24.10. 2019.  Љиљана Лазић и ученици седмог и осмог 
разреда 

Дрога је нула, живот је све октобар МУП, предавање ученицима четвртог 
разреда 

Безбедност деце у саобраћају октобар МУП, предавање за ученике шестог разреда 

Позоришна представа ,,Поп Ћира и поп Спира“ октобар Актив српског језика 

Безбедност деце на интернету октобар МУП, предавање за ученике четвртог 
разреда 

Посета позоришту од 1.-4- разреда  октобар/децембар/март/април/мај учитељи 

Тематски дан Прва недеља октобра учитељи 

Екскурзија 7 и 8. Разред Октобар Ван школе 

Радионице у петом разреду на тему како лакше учити октобар Педагог 

Дечија недеља Прва недеља октобра Школа 



 

35 

 

Позоришна представа „Хогарова путовања“ новембар Ученици од 1.-4. Разреда са учитељима 

Литерарни конкурс поводом дана школе 6.11. Ученици и наставници 

Ликовни конкурс поводом дана школе 1.-8.11. Ученици и наставница ликовне културе 

Различита спортска такмичења октобар , мај. Ученици и учитељи 

Дан планина 12.11. Еко тим, учитељи, наставници, ученици 

Посета биоскопу  октобар/децембар/март/април/мај Учитељи и ученици 

Завршетак ликовног конкурса поводом Дана школе 8.11. Учитељи и Ивана Ћирић, наставник 
ликовне културе 

Први класификациони период 8.11. Школа 

Државни празник 10, 11 и 12.11.  

Дан просветних радника 08.11. Школа 

Дан школе 16. 11.  Школа 

Обилазак Београда-сви награђени ученици новембар Директорка и ученици 

Такмичења у одбојци на нивоу општине 1.-8.11. Ученици и наставници 

Радионица у оквиру професионалне оријентације децембар Тим за професионалну оријентацију 

Фестивал науке децембар Наставница физике и наставница техничког     
са ученицима 
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Заштита од пожара и других техничко-технолошких      
опасности као и природних непогода. 4-2 

децембар МУП 

Репортажа о Русији децембар Наставнице руског језика 

Новогодишња чајанка децембар Ученици млађих разреда, вероучитељица,    
сви наставници и стручни сарадници 

Новогодишња продајна изложба 26.12. Ученици од првог до четвртог разреда,      
учитељи, наставница ликовне културе 

Спортска сарадња ученика првог и осмог разреда децембар Ученици и наставници 

Школско такмичење из хемије фебруар Љиљана Лазић и ученици седмог и осмог       
разреда 

Радионица ,,Читалачки маратон“ јануар  А.Костов Дојчиновић 

Општинско такмичење ,,Читалићи“ јануар Учитељи и наставници српског језика 

Други класификациони период Крај јануара Школа 

Школска слава Свети Сава 27. 01.  Школа 

Општинско такмичење из физике, фебруар Школа је била домаћин 

Општинско такмичење „Читалићи фебруар Милан Филиповац и ученици од првог до       
четвртог разреда 
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Градско такмичење из гимнастике 26.2.2018 Јасмина Митић и учници 

Школско такмичење из географије ученици седмог и осмог        
разреда 

фебруар Радмила Габоров и Владанка    
Клипа,ученици седмог и осмог разреда 

Позоришна представа „Мали каплар“у позоришту „Душко      
Радовић 

6.3.2018 Актив српског језика и Jасмина Митић 

Мислиша,школско такмичење март наставници и учениции од другог до осмог       
разреда 

Физика – Окружно ( Градско) такмичење 14. март Минка Милићевић 

Општинско такмичење из технике и технологије 

Општинско и градско ,,Шта знаш о саобраћају” 

март 

април/мај 

Марија Jовановић и ученици 

Општинско  такмичење из хемије март Љиљана Лазић 

Општинско такмичење из географије март Радмила Габоров, Владанка Клипа и     
ученици 

Општинско такмичење из историје март Деја Телесковић 

Општинско такмичење из биологије март Светлана Димитријевић 

Радионица за предшколце март учитељи четвртог разреда 



 

 

 

 

 

 

3. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА СРОДНИХ ПРЕДМЕТА 
 

3.1. Извештај о раду стручног већа учитељa 
 

У току школске 2019/2020. године, Стручно веће млађих разреда одржало је пет редовних седница, у августу, септембру, новембру, јануару, јуну и                     
једна ванредна седница у децембру  2019. године. 

На састанцима Стручног већа активно су учествовали сви чланови Већа. 
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Посета Музеја “Јована Цвијића” децембар Наставници Александра 
Зиројевић,Кристина Тодоровић,радмила 
Габоров и ученици 7.разреда 

Школско такмичење из енглеског језика  24.јануар наставници енглеског језика и ученици 8.разр

Општинско такмичење из енглеског језика 23. фебруар наставници енглеског језика и ученици 8.разр

Градско/окружно такмичење из енглеског језика 15.март Татјана Домановић Стојев и ученик 8 разреда



 

Стручно веће млађих разреда је у току првог полугодишта школске 2019/2020. године реализовало све планиране активности. Један број активности                    
релизован је кроз дискусије на састанцима Већа, а одређене теме су реализоване кроз посете и учешћа у организованим културним и јавним                     
делатностима школе и такмичењима. 

Према плану рада стручног већа који се налази у оквиру годишњег плана рада школе реализовани су следећи садржаји: 

У августу месецу донет је и усвојен План рада Стручног већа, извршена је припрема за реализацију свечаног пријема првака , поднет је извештај                       
о резултатима разредног испита, израђени су оперативни планови, годишњи планови, планови стручног усавршавања на нивоу већа, набавка                 
уџбеника.Договорено је да први тематски дан буде у октобру , тема Да право свако дете ужива лако, 1. недеља октобра. Други тематски дан ће бити у                          
четвртој недељи априла, тема је Дан планете Земље.. Извршена је oрганизација рада додатне, допунске наставе, ДТСKХ-а и ваннаставних активности.                   
Распоред часова је урађен за свако одељење. Распоред коришћења сале је усклађен са распоредом наставника физичког васпитања. разматране су                   
потребе за набавком нових наставних средстава и дидактичког материјала за реализацију васпитно – образовног рада у 2019/2020. школској години и                    
направљен је распоред учионица за учитеље. Разговарано је о распореду учионица боравка. Има 5 одељења боравка, први разред је свако у својој                      
учионици, а други ће спајати , деца из два одељења чине једну групу. 

 У септембру месецу (прва и друга недеља септембра) урађени су иницијални тестови - праћење и евалуација из српског језика и математике како                      
би се стекао увид у степен усвојености знања из претходног периода школовања. Извршена је идентификација ученика са развојним потешкоћама код                    
ученика другог, трећег и четвртог разреда и договорено да се детаљно врши праћење ученика првог разреда у циљу истог. Реализована је посета Старом                       
Тамишу (1. разред) и Радмиловац ( 2, 3. и 4. разред). Ове године дат је предлог да се екскурзије изводе по следећем плану: 1. разред:Свилајнац, Дино                          
парк; 2. разред: Свилајнац, Дино парк, манастир Манасија , Ресавска пећина ; 3. разред : Сремски Карловци, Петроварадин, Сремска Каменица и 4.                      
разред : Опленац, Орашац, Аранђеловац. Такође је расписан тендер за наставу у природи и изабрано  је Гучево или Сокобања као локација. 

Подељени су задаци и извршен договор око организације Дечје недеље која је ове године носила слоган „Да право свако дете ужива лако“. 

У октобру месецу разматрано је пружање подршке ученицима који имају потешкоће у савладавању наставних садржаја, договорено је да се                   
реализују огледни и угледни часови као и да се присуствује истим, дато је обавештење о могућности конкурисања не примере добре праксе које                      
расписује Друштво учитеља Београда. Сви учитељи су укључени у превентивни програм о заштити деце од насиља. Учитељи су учествовали и у                     

39 

 



 

припреми обележавања Дана школе и Дечје недеље , где су припремане и извођене радионице са ученицима млађих разреда, као и са предшколским                      
установама у локалној заједници. Реализован је  тематски дан у октобру и спортски дан у октобру како је и планирано. 

  

У новембру месецу извршена је анализа успеха и владања ученика на крају првог класификационог периода, разговарано је о критеријума                   
оцењивања и исти су уједначени. Учитељи су радили и раде на побољшању квалитета наставе користећи аудио-визуелна наставна средстава, ИКТ-а у                    
настави, стално се стручно усавршавају. На школском такмичењу из математике су учествовали ученици 3. и 4. разреда. На ликовном и литерарном                     
конкурсу поводом Дана школе су учествовали  и ученици нижих разреда. 

У децембру месецу у сарадњи са наставницом ликовног васпитања, организован је - Новогодишњи вашар - изложба продајног карактера на ком                    
су учествовали сви учитељи. Реализоване су и радионице са родитељима са темом Новогодишње честитке и украси. Поводом манифестације „ Сусрети                    
генерација“, која је одржана 16.12.2019. године у 17.30 сати у Установи културе „ Влада Дивљан“, изабрано је из сваког одељења по једно или два                        
детета која су присуствовала са са баком и / или деком. Учитељи су обавештени да је усвојен нови правилник о појачаном васпитном раду и да је                          
изашао нови приручник у вези са истим. На огласној табли у зборници је истакнут. Учитељи свих разреда су се једногласно одлучили да се настава у                         
природи изведе у Сокобањи. На захтев учитеља договорено је да секретар школе провери да ли постоји могућност да један учитељ и један представник                       
родитеља из Савета родитеља са представником агенције посете објекат у којем ће бити реализована настава у природи и о томе обавесте учитеље. За                       
представника учитеља изабрана је Душанка Џуверовић. Представника родитеља је требало да изабере  Савет родитеља. 

Вршене су припреме за обележавање школске славе Светог Саве која је успешно и обележена у нашој школи. 

У месецу јануару рађена је анализа успеха и владања ученика на крају првог полугодишта и разматрана је реализација наставног плана и                     
програма. Закључено је да сви ученици напредују према својим индивидуалним способностима, утврђене су оцене по предметима и владања ученика,                   
разматрана је и анализирана мера индивидуализације за ученике са развојним потешкоћама. Такође, разматрано је оцењивање владања према                 
Правилнику о оцењивању владања ученика.Такође је вршена анализа остварене сарадње са родитељима и њеног утицаја на резултате у васпитно –                    
образовном раду и закључено је да је тај вид активности који учитељи спроводе јако добар јер се остварује приснија сарадња са родитељима у                       
васпитно-образовном процесу. Договорено је да Педагошку документацију среде сви учитељи. 
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Евидентиран је велики број изостанака са наставе ученика ромске националности. Због непохађања наставе ти ученици наилазе на потешкоће у                   
раду. Подршка коју добијају у виду индивидуализације на редовном часу и на допунској настави не задовољава у потпуности њихове потребе те                     
неретко се са тим ученицима прелази на ИОП-е. Отежавајућа околност је што нема сарадње са родитељима и што редовно изостаје тај вид подршке                       
који им је неопходан. О овом проблему обавештене су све релевантне установе. Разговарано је о реализацији школске славе Светог Саве и дати су                       
предлози и примедбе на период пред саму славу око информација и већа које је било потребно , а није реализовано. Разговарало се и дат је предлог да                           
се поднесе молба да на часове нико ко нуди услуге или производе не улази осим спортских клубова који већ годинама држе промотивне часове. 

У току првог полугодушта биле су две посете позоришту где су ученици гледали представе „ Пинокио у доба интернета“ и „ Деда Мразе, не скрећи са                          
стазе“ у Дворани културног центра „ Влада Дивљан“. 

У току другог полугодишта, план и програм васпитно-образовног рада у свим одељењима је у потпуности реализован. Ученици млађих разреда су                    
учествовали на математичком такмичењу  Мислиша“. 

Све активности везане за Спортски дан обележене су пригодним међуодељенским такмичењима у октобру месецу само због увођења ванредног                  
стања и реализацији наставе на даљину. Такође, остварена је сарадња са Домом здравља „Милутин Ивковић“ кроз стоматолошке и систематске                   
прегледе како би се пратило здравстено стање ученика, такође само у првом полугодишту због реализације наставе на даљину. Остварена је сарадња са                      
предшколским установама на Карабурми, па су реализоване посете предшколских група нашој школи, где у предшколци имали прилику да присуствују                   
часовима ученика млађих разреда. 

Стручно усавршавање наставника реализовано је кроз активности у школи, као и семинаре и стручне трибине организоване од стране Друштва                   
учитеља Београда и других релевантних институција. Учитељи су се у августу стручно усавршавали, обука за коришћење електронског дневника. Неки                   
учитељи су у августу прошли и обуку за коришћење е учионице. У октобру је био семинар у вези са превазилажењем комуникацијских проблема са                       
родитељима, Koнфликти између наставника и учитеља и стратегије решавања. Разматране су мере за унапређење наставе и навођени примери истог. У                    
другој половини маја и почетком јуна је реализован онлајн семинар за учитеље који нису прошли обуку за коришћење е учионице и дигиталних                      
уџбеника. 
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Кроз часове одељењског старешине настављен рад превентивних радионица „Школа без насиља“ у циљу ненасилног решавања конфликта међу                  
децом. Разматране су и потребе за набавком нових наставних средстава и о поступку набавке истих. Разговарано је о специфичностима у раду и                      
потешкоћама на које  су наилазили  учитељи у настави. 

Од 16. марта сви учитељи су реализовали наставу на даљину. Свако од учитеља је одабрао начин комуникације са родитељима и децом и                      
реализовао наставу. Ученици су упућени да прате и наставу на телевизији. На тај начин су реализовали оно што је планирано Наставним планом и                       
програмом. 

Одељењске старешине су предале извештај о раду, напретку и успеху ученика , као и остварености сарадње са свим ученицима током трећег                     
класификационог периода. Анализирана је реализација свих видова васпитно-образовног рада као и различитих метода и облика рада с циљем                  
повећања мотивације ученика за рад . Вршена је идентификација ученика са развојним потешкоћама као и надарених ученика за које су урађени                     
педагошки профили и ИОП - и,. Активности предвиђене развојним планирањем су остварене. Чланови стручног већа су активно учествовали у                   
организацији и припреми низа активности, као и у разним манифестацијама од еколошког значаја. Реализован је , како је и планирано, тематски дан                      
Дан планете Земље. Ученици су уз подршку наставника , и за време наставе на даљину, узимали учешће на такмичењима из математике ( у                       
организацији Друштва математичара ), и конкурсима, како ликовним ( Упознајмо птице – општина Палилула је организатор и У бајкама је све могуће –                       
организатор је школа) , тако и литерарним ( У бајкама је све могуће – организатор је школа). 

● На састанку Стручног већа млађих разреда који је одржан у јуну месецу разговарало се о раду за време реализације наставе на даљину., утврђени                       
су успех и дисциплина ученика. Са већином ученика је успостављена комуникација и сарадња. Деца су редовно радила и слала задатке.                    
Похваљени су и ученици и родитељи за сарадњу која је успостављена. Ученици су се добро снашли у “ настави на даљину”. Неким ученицима,                       
који нису имали техничке могућности за реализацију оваквог вида наставе, материјали су послати поштом и успостављена је комуникација                  
телефоном. Реализовани су сви планирани наставни садржаји . Са ученицима који раде по ИОП – у успостављена је индивидуална комуникација                    
путем личног броја телефона родитеља, као и са педагошким асистентима који раде са децом. Комуницирано је и са представницима из Центра                     
за интеграције Рома, али је сарадња са њима била омогућена тек у мају месецу. Наставни садржаји прилагођени су кућним условима; вежбе                     
обликовања са и без реквизита, корективне вежбе, елементарне игре у кругу породице. Наглашен је и значај хигијене у току пандемије                    
презентацијама које су углавном рађене на часовима одељенског старешине. Договорена је дестинација за наставу у природи , Сокобања због                   
нереализовања услед пандемије корона вирусом. Ученици који су учествовали на такмичењима су похваљени и одређено је 1, 2. и 3. место и за                       
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ликовни и за литерарни конкурс.Такође су договорене дестинације за једнодневни излет ( 1. разред - Свилајнац , Природњачки музеј, Дино парк,                     
2. разред - Свилајнац , Природњачки музеј, Дино парк, 3. разред - Свилајнац , Природњачки музеј, Дино парк, манастир Манасија, Ресавска                     
пећина, и 4. разред - Опленац, Топпола, Аранђеловац. Планирана је едукативна посета етно селу„Амерић“ и посета „Iceberg salad centra“.                   
Учитељи су се договорили да се направе презентације за секције које ће бити реализоване наредне школске године и да се поставе на фејсбук                       
страницу и сајт школе. 

   
                                                                                                                                      Руководилац стручног већа разредне наставе: Бранка Вујиновић 
  

3.2. Извештај о раду стручног већа друштвених наука  
 

Чланови Већа друштвених наука су: професори географије Владанка Клипа, Радмила Габоров и Кристина Тодоровић, наставник верске наставе                 
Александра Зиројевић, наставник грађанског васпитања Кристина Тодоровић и професор историје Деја Петковић Телесковић. 

У току првог полугодишта одржано је пет састанака Већа друштвених наука. 

Током септембрa разматрали су се годишњи планови рада сваког предмета из већа. За ученике шестог разреда усвојен је нови годишњи програм рада за 
предмете историја и географија. Градиво из историје знатно је проширено и обухвата временски период од средњег века као и прединдустријску епоху. 
Закључено је да ће неки наставни садржаји бити сажети или ће се обрађивати само кључни појмови како би се успешно савладао предвиђени наставни 
програм.Такође је истакнуто и да је обука професора током лета 2019. године била од значаја у погледу организације рада и писања наставног плана за 
шести разред. Ученици шестог разреда из грађанског васпитања такође уче по новом наставном плану и програму. Упознали су се са новим наставним 
планом, а наставне јединице биле су реализоване кроз радионице, групни и индивидуални облик рада. 

Било је речи и о распоређивању ученика за рад у оквиру додатне наставе и секција и договорено је да одељењске старешине до почетка октобра изврше 
формирање подгрупа за предмете историја и географија како би се започео рад са заинтересованим ученицима. Још једном је истакнута потреба за 
набавком неопходних наставних средстава рачунарске опреме, зидне карте света и глобуса. 
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Анализирана је успешности ученика на иницијалним тестовима из историје и географије. Најслабије су тест урадили ученици шестог разреда, а као што 
је и ранијих година истакнуто разлози су прилично обилно и апстрактно градиво за ученике овог израста, као и недовољан број часова редовне наставе 
(један час недељно). 

Ученици који похађају часове веронауке и овог септембра су присуствовали литургији у парохијској цркви Сабор српских светитеља у време 
обележавања славе овог храма. 

Договорено је да се презентовање наставе географије ученицима четвртог разреда одложи за каснији период, у складу са реализацијом наставних 
садржаја предмета природа и друштва. 

Током октобра je oдржан је угледни час сродних предмета историје, географије, грађанског васпитања и веронауке у одељењима 6/1 и 7/2. Часовима су 
присуствовали и родитељи, професори енглеског и српског језика, хемије. Назив угледног час био је „Кофер путовања“ у оквиру кога су ученици још 
током распуста добили пројектне задатке са циљем да прикажу географске, културне, историјске особености Европе и Средоземља и да се на тај начин 
повежу наставни садржаји ових предмета, а ученици уче истраживачком раду и преманентном учењу без обзира на време и место стицања знања. Уз 
стручно вођење професора, ученици су веома успешно одговорили задацима и били су задовољни постигнутим резултатима. То се односи и на 
родитеље који су у појединим сегментима часа такође учествовали и били ангажовани како од ученика тако и од наставника. 

Посета Музеју Српске православне цркве и Саборне цркве одгођена је за каснији период. 

Одређени су ученици петог разреда који ће ићи на часове додатне наставе из географије и историје и одређени су термини њиховог одржавања: 
географија- четвртак међусмена, историја- уторак међусмена. 

С обзиром да је обележавање Дечје недеље ове године било у знаку дечјих права, наставнице грађанског васпитања и француског језика су одржале 
успешну и за ученике занимљиву радионицу на тему „Колико познајем своја права“. У радионици су учествовали ученици 5.и 6. разреда грађанског 
васпитања и Ученички парламент. 

Због већих наставних и ваннаставних активности ученика, посета музеју је оправдано померена за наредни месец. Почетком новембра наставнице 
грађанског васпитања и веронауке су водиле ученике седмог разреда у музеј Јована Цвијића. 

Професор географије Владанка Клипа је одржала час у четвртом разреду са циљем упознавања ученика са наставом географије. 
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У новембру је анализиран успех ученика на крају првог класификационог периода школске 2019/20. године и закључено је да су поједини ученици 
остварили слабији успех у свалађивању наставних садржаја седмог разреда тако да ће се у наредном периоду већа пажња посветити утврђивању 
појединих садржаја. Наставни план је у потпуности реализован. На часовима историје ученици су били укључени у мали пројекат презентације 
различитих историјских епоха кроз израду практичних радова који су потом били приказани у изложбеном простору у холу школе. 

Професори географије и историје Владанка Клипа и Деја Петковић Телесковић одржале су час у четвртом разреду како би се ученици упознали са 
садржајем предмета и начином рада у оквиру предметне наставе. 

Разговарало се и о припремама поводом обележавања Дана школе. С обзиром на трагични догађај који је везан за прерану смрт нашег ученика Спорић 
Михајла на Наставничком већу је донета одлука да се обележавање Дана школе прилагоди актуелном догађају. 

Разматрано је учешће у раду општинских актива и истакнуто да је највише било речи о стручном усавршавању наставника као и организацији 
општинских такмичења. Професори географије Радмила Габоров и Кристина Тодоровић, као и наставница веронауке Александра Зиројевић планирале 
су и реализовале посету Музеју Јована Цвијића са ученицима седмог разреда. Наставница веронауке је такође истакла да су ученици који похађају ову 
наставу учествовали на конкурсу „Моје велико путовање од Србије до Русије“ које организује Светосавско звонце и Руске железнице. Такође 
интензивиране су припреме за Божићни рецитал са ученицима трећег разреда, полазницима веронауке. 

На састанку у децембру разговарало се о раду ученика на часовима грађанског васпитања. Ученици шестог разреда су радили студију о њиховој 
безбедности у околини у којој живе. У складу са наступајућим празником, ученици петог разреда су на радионици правили новогодишње јелке са 
исписаним гранама срећна нова година на различитим језицима света. Такође су истраживали који обичаји у свету постоје за Нову годину и на који 
начин је њихови вршњаци прослављају. 

Актив наставника грађанског васпитања је 11.децембра 2019.у Београду организовао семинар са представљањем нових приручника за образовање 
грађ.васпитања на коме је наставница Кристина Тодоровић присуствовала. 

Током овог месеца требало је да буде реализован угледни час из географије у корелацији са француским језиком са наставном јединицом Географски 
преглед Северне Африке. С обзиром да планови географије и француског језика нису усаглашени, овај час није реализован. Одржан је час Насеља у 
одељењу 6/2. Ученици су кроз практичне радове представили историјски развој кућа и насеља, од првих пећина, сојеница, земуница, иглоа и 
индијанских шатора, кућа од блата и дрвета до модерних архитектонских стилова изградње насеља. 

45 

 



 

У вези са организацијом Божићног рецитала наставница веронауке Александра Зиројевић је одржавала интензивне припреме за реализацију програма 
који је носио назив „У сусрет Божићу“. Овај јавни час био је реализован као корелација више предмета- верске наставе, француског, енглеског и руског 
језика, а одржан је 26.12. 2019. Учествовало је око 50 ученика, а приредби су присуствовали и родитељи. 

У току јануара, после новогодишњих и божићних празника вршене су припреме за обележавање школске славе Св. Сава. Организацију је водила                    
наставница веронауке Александра Зиројевић. Били су ангажовани ученици свих разреда. Поводом Богојављања два ученика, полазника верске наставе,                 
учествовала су у пливању за часни крст. 

Поводом обележавања школске славе Св. Сава ученици шестог разреда на часовима историје израђивали су презентације историјске улоге владара                  
династије Немањић у дефинисању културних и верских обележја и идентитета српског народа. Најбољи радови постали су део поставке која је                    
уприличила обележевање светосавских дана у нашој школи. 

На часовима грађанског васпитања реализована је занимљива радионица под називом „Дрво одговорности“. Теми су ученици врло мотивисано                 
приступили. Искрено су причали које су по њима одговорности одраслих, а које одговорности имају деца. Да ли се на дрвету код деце повећава број                        
грана одговорности како расту и како они то доживљавају. На крају првог полугодишта сви се ученици истичу на часовима грађанског васпитања, а                      
часови редовне наставе су у потпуности реализовани. 

На крају првог полугодишта анализиран је успех ученика из историје и географије. Утврђено је да је критеријум оцењивања у потпуности усаглашен.                     
Нешто слабији успех остварили су ученици петог разреда, а закључено је да је то последица малог броја предвиђених часова за утврђивање и обимног                       
градива. Ученици се још увек привикавају на предметну наставу. Договорено је да ће се у другом полугодишту већа пажња посветити методама учења                      
које би довеле и до остварења бољих резултата. У реализацији појединих наставних јединица из географије часови су били одржани уз већу активност                      
ученика како кроз ученичке радове тако и кроз коришћење занимљивости са интернета и из енциклопедија и тематских атласа. 

Током фебруара припремана су и oдржанa школска такмичења из географије и историје на којима су изабрани ученици који ће представљати нашу                     
школу на општинском такмичењу из ових предмета. У оквиру припрема и реализације такмичења наставници су узели учешће и у раду општинских                     
актива. Семинар наставника географије одложен је за јун 2020. године. 

Чланови већа друштвених наука присуствовали су презентацији нових уџбеника намењених ученицима будућег седмог разреда. 

У марту су ученици били ангажовани око учешћа на општинском такмичењу из историје и географије и остварили су пласман на градско такмичење.                      
Из историје на градско такмичење пласирало се 4 ученика шестог разреда и 1 ученица осмог разреда.Током редовне наставе у школи на часу грађанског                       
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васпитања, ученици одељења 5/3 су имали угледан час -Дискриминација и толеранција у животу и језику у корелацији са српским језиком. Час је био                       
садржајан, ученици су припремили додатне материјале као и мини представу на крају часа која је представила практичну ситуацију у свакодневном                    
животу на задату тему. 

Због увођења ванредног стања све активности су усмерене на наставу на даљину, а сарадња у оквиру већа друштвених наука одржавана је помоћу                      
дигиталних видова комуникације. 

На часовима грађанског васпитања у овом периоду ученици петог разреда су обрађивали наставну тему –насиље, правили презентације, стрипове,                  
писали радове и попуњавали гугл упитник. У шестом разреду ученици су радили истраживачке радове на теме уочавање проблема у крају у којем                      
живим, ванредна ситуација у земљи нам је донела нове проблеме и изазове, прослава ускршњих празника у свету, позната личност која је својим                      
добрим делом променила свет и учинила га бољим. Ученици су своје радове достављали у писменој форми,као и Power point и Prezi презентације.                      
Ученици седмог разреда су обрађивали волонтерски покрет, на који начин волонтери помажу у новонасталој ситуацији; разумевање демократије и                  
власти из угла ученика,попуњавали гугл упитник , као и радове на тему- мој идеалан Ученички парламент. У осмом разреду на часовима грађанског                      
васпитања,обрађивала се опширна наставна тема- медији. Ученици су истраживали колики је утицај медија на њихов развој,износили своја мишљења о                   
улози медија у образовању деце-колико им помажу часови који се реализују на телевизији. Попуњавали су гугл упитник-свакодневни живот без                   
интернета. 

Током априла одржан је састанак на даљину на коме је анализиран постигнути успех ученика на крају трећег класификационог периода. Закључено је                     
да су се ученици доста добро навикли на нови облик рада и учење на даљину, као и да се већина ученика укључила и редовно остварује своје обавезе.                           
Чланови већа су комуникацију са ученицима успоставили уз помоћ гугл учионице. анализирн је постигнут успех ученика на крају трећег                   
класификационог периода. Ученици који су били активни током периода одвијања наставе надаљину оцењени су на основу уложеног рада, активности                   
и тачности урађених задатака. 

Разговарало се и о сналажењу и коришћењу дигиталних платформи од стране наставника, као и о недостатку техничких могућности (прекид интернет                    
везе, недостатак меморијског простора на рачунару, застарела рачунарска опрема,...) које отежавају квалитетну реализацију образовног рада. 

У јуну је било разговора у вези са одржавањем часова припремне наставе за осми разред. Донета је одлука да се припремни рад одвија путем наставе на                          
даљину. 
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Сви часови су реализовани, а одзив ученика је био добар. Резултати остварени на тесту су у складу са оствареним успехом ученика на крају осмог                        
разреда. Није било већих одступања. 

На крају школске године и завршавања основног образовања ученици осмог разреда су у оквиру наставе грађаанског васпитања радили радионицу на                    
тему-Мој кофер среће. 

У јуну месецу поједини ученици од петог до седмог разреда који су желели имали су прилику да поправе оцене из историје и географије. Провера                        
знања вршена је у школи, писменим и усменим одговарањем. 

На састанку стручног већа разговарало се и о реализацији и степену остварености плана већа друштвених наука. Оцењено је да план нијеу потпуности                      
остварен, због актуелне епидемиолошке ситуације. 

Сарадња унутар већа се унапређује и кроз чешће заједничке реализације часова, па је тако за наредну школску годину предвиђено да се интензивније                      
прате наставни садржаји сродних предмета и да се праве заједничке припреме за поједине наставне јединице и да се користе савремене техничке                     
могућности и методе рада у већој мери. 

Чланови већа прошли су семинар и обуку Дигитална учионица-дигитално компетентан наставник са циљем да едукује и мотивише наставнике да се                    
више окрећу коришћењу ИКТ- алата у реализацији часова и да користе пројектну наставу како би утицали на развој предузетничког потенцијала код                     
ученика. 

У оквиру пробног пријемног испита који је одржан 5.јуна 2020. проф. географије Кристина Тодоровић била је прегледач у Ош „Стеван Сремац“на                     
Палилули. 

Направљен је предлог поделе часова историје за наредну школску годину, док ће подела часова географије и грађанског васпитања бити извршена                    
касније. Договорена је израда годишњих извештаја, као и годишњих планова за наредну школску годину. Од наредне школске године руководилац већа                    
друштвених наука биће Кристина Тодоровић. Усвојен је план рада већа друштвених наука за школску 2020/21. годину. 

                                                                                                                                             Руководилац већа друштвених наука      Деја Петковић Телесковић 
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3.3. Извештај о раду Стручног већа природних наука 

Годишњи планови урађени су у току јуна месеца. Предвиђене су додатна и допунска настава из одређених предмета као и секције. 

Извршена је подела одељења предметним наставницима. Урађен је распоред часова. 

Кабинет информатике је иновиран новим рачунарима који су стигли крајем августа месеца. Неопходно набавити још тастатура, мишева и продужних 
каблова. Стари рачунари су пребачени у остале кабинете. Веза са Интернетом често нефукционише па је неопходно проверити разлоге.Такође, требало 
би наставу информатике поделити у групе и направити још један кабинет ако је могуће због квалитетнијег одржавања наставе. 

Почетком септембра, на наставничком већу једногласно је усвојен план рада за школску 2019/2020. годину. 

Предметни наставници ће организовати ученике за рад допунске и додатне наставе. Наставља се рад секција које су наставници до сада водили. 

У току прве недеље септембра урађени су иницијални тестови за ученике од петог до осмог разреда, где се за потребе самовредновања утврђује степен 
заборавности градива. 

Направљен је план рада контролних и писмених задатака тако да се испоштује процедура један контролни или писмени у дану. Све је у корелацији и са 
предметима из других стручних већа. 

Константна сарадња је са учитељима четвртог разреда. Упућују на проблеме, специфичности рада са ученицима. 

Месечни планови се предају педагогу до 25. у месецу за наредни месец. Све колеге су упознате са овим начином рада и замољени су да своје обавезе 
извршавају на време. 

Од ове школске године имамо електронски дневник. Колеге су прошле обуку. 

Секције су почеле са радом, као и допунска и додатна настава. 
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 24.10.2019. године, колегиница Љиљана Лазић је водила ученике на Коларац поводом 150 година периодног система елемената. 

Симулација летења која је била планирана за септембар, реализована је 30.10.2019. године са одељењима 5/1 и 6/2 у присуству Снежане Ивановић и 
Марије Јовановић. 

Планиран је квиз у ЈКП ,,Градска чистоћа", а све зависи када ће нас позвати организатори. 

На нивоу предмета, наставници се договарају о критеријуму оцењивања. 

Тематска недеља је реализована у првој недељи новембра. Тема је била Одрживи развој у осмом разреду. Повезали смо тему у свим предметима. 

Већина колега из Већа природних наука је присуствовала семинару Дигитална школа, међутим опрему која нам је обећана нисмо добили. 

Колегиница Светлана Димитријевић је одржала угледни час 12.11.2019. године у одељењу 6/4 на тему ,, Квиз - чији су зуби?" 

По један ученик из сваког одељења је награђен поводом школске славе Свети Сава. 

  

Такмичења 

Општинско такмичење из математике (наставници Љубиша Младеновић, Катарина Ивановић, Александра Мијић, учитељи) 

 

1. Павле Игњатовић 5/1 - прво место 

2. Милош Вербић 5/2 - друго место 

3. Владимир Лукић 6/1 - прво место 
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4. Коста Вукићевић 6/3 - друго место 

5. Иван Ђурђев 7/2 - треће место 

6. Вида Цветић 8/1 - прво место 

7. Дарија Гајић 3/4 - друго место 

8. Михаило Лукић 3/1- треће место 

9. Вања Поповић 3/4 - треће место 

10. Софија Кавазовић 4/2- прво место 

11. Огњен Јовић 4/2 - треће место 

Градско такмичење из математике (наставници Љубиша Младеновић, Катарина Ивановић, Александра Мијић) 

1. Павле Игњатовић 5/1 - друго место 

2. Милош Вербић 5/2 - друго место 

3. Владимир Лукић 6/1 - друго место 

4. Коста Вукићевић 6/3 - похвала 

5. Иван Ђурђев 7/2 - похвала 
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Пласман на републичко такмичење ,,Дабар” из информатике ( наставница Дарина Пољак) остварили су следећи ученици: 

1. Павле Игњатовић 5/1 

2. Вања Костић 5/1 

3. Ана Мијалковић 5/1 

4. Тамара Секулић 5/1 

5. Вук Дејановић 5/3 

6. Татјана Петровић 5/3 

7. Младен Благојевић 5/3 

8. Анђела Белановић 5/3 

9. Уна Остојић 6/1 

10. Лена Глигорић 6/1 

11. Лазар Ђокић 6/1 

12. Владимир Лукић 6/1 

13.       Павле Тодоровић 6/1 

 На републичком такмичењу ,,Дабар”, ученик Владимир Лукић 6/1 је имао максималних 100 поена и заузео прво место. 
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Општинско такмичење из физике (наставница Минка Милићевић) 

Душан Лазовић 6/4 - прво место 

Владимир Лукић 6/1 - прво место 

Иван Ђурђев 7/2 –прво место 

Павле Јовановић 6/2- друго место 

Видан Цветић 8/1 – треће место  

Радмила Лукић 6/2 - треће место 

Градско такмичење из физике ( наставница Минка Милићевић) 

Душан Лазовић 6/4 - прво место 

Владимир Лукић 6/1 - прво место 

Иван Ђурђев 7/2 – треће место 

Видан Цветић 8/1 – похвала 

Општинско такмичење из хемије ( наставница Љиљана Лазић) 

Иван Ђурђев 7/2 – прво место 

Видан Цветић 8/1 - прво место 

Николина Радовановић 8/3- друго место 
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Катарина Николић 7/2- треће место 

Јелена Радовић 8/3 - треће место 

 
Општинско такмичење из информатике и рачунарства (наставница Дарина Пољак) 
Бошко Живаљевић 5/1 – друго место 
Милош Вербић 5/2 - прво место 
На сајту Петља, била су три круга квалификација за  онлајн такмичење. Учествовали су Бошко Живаљевић 5/1 и Милош Вербић 5/2. 
 
Сви планирани задаци стручног већа су реализовани у планираном року. 

                                                                                                                                                            Руководилац већа природних наука Марија Јовановић 

3.4. Извештај о раду стручног већа за језик и комуникацију  
Чланови Већа за језик и комуникацију су: професори српског језика Александра Костов Дојчиновић, Александра Ранковић и Сања Цветковић, професори енглеског 
језика Марија Давидовић, Татјана Домановић Стојев и Марија Милићевић, професор руског језика Зорица Гилдедовић, професор француског језика Александра 
Угарковић и професор српског језика (библиотекар) Марина Новаковић Дукић. Стручно веће за језик и комуникацију је током ове школске године успешно 
реализовало низ активности, приредби, учешћа на обукама и семинарима. 

Ове школске године одржано је пет редовних састанака чланова Стручног већа. 

Током септембрa разматрали су се годишњи планови рада сваког предмета из већа. За ученике шестог разреда усвојен је нови годишњи програм рада за предмет 
енглески језик. Обука наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења, коју је једна група наставника похађала почетком јула а друга крајем 
августа 2019. године, је била од значаја у погледу организације рада и писања наставног плана за шести разред.  

Договорено је да одељењске старешине до почетка октобра изврше формирање подгрупа за додатну и допунску наставу из предмета српски језик, енглески језик, 
руски и француски језик како би се започео рад са заинтересованим ученицима. Наставнице српског језика ове године држе и и две секције- литерарну и драмску. 
Истакнута је потреба за набавком неопходних наставних средстава- нових компјутера, али и жеља за прављењем мини библиотеке у кабинету за енглески језик. 
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Анализирана је успешност ученика на иницијалним тестовима из матерњег, као и страних језика. Најбоље су тестове урадили ученици шестог, а најслабије ученици 
осмог разреда. 

У септембру је обележен Месец и Дан писмености изложбом речника (8. септембар), као и Европски дан језика (који је Стручно веће продужило на тематску недељу 
посвећену језицима (24-28. септембра)) низом активности: израда паона, презентација, онлајн квиз. 

У октобру је обележена Дечја недеља, а промовисањем дечијих права су се бавиле наставнице француског језика- Александра Угарковић и грађанског васпитања- 
Кристина Тодоровић, које су одржале успешну и за ученике занимљиву радионицу на тему „Колико познајем своја права“. У радионици су учествовали ученици 5.и 
6. разреда који похађају грађанско и Ђачки парламент. У октобру је одржана и манифестација Ја се с књигом дружим уз учешће преко 30 ученика, а неки од 
предложених наслова купљени су на Сајму књига. 

У новембру је анализиран успех ученика на крају првог класификационог периода школске 2019/20. године и закључено је да су поједини ученици остварили слабији 
успех у савлађивању наставних садржаја седмог разреда тако да ће се у наредном периоду већа пажња посветити утврђивању појединих садржаја. Наставни план је у 
потпуности реализован. 

Разговарало се и о припремама поводом обележавања Дана школе. Са обзиром на трагични догађај- прерану смрт нашег некадашњег ученика, Михајла Спорића, на                      
Наставничком већу је донета одлука да се Дан школе посвети сећању на Михајла. 16.10. 2019.године су о Михајлу и његовим школским данима беседиле његова                        
учитељица Александра Петровић, одељенски старешина Ивана Карајовић и наставница физике Снежана Ивановић, као и наши некадашњи ученици, Михајлови                  
другови из одељења. 

Интензивиране су припреме за Божићни рецитал са ученицима трећег, петог, шестог и седмог разреда.  

Светски дан детета (20. новембар) је обележен изложбом најпопуларнијих наслова по избору ученика и поетском радионицом за прваке у организацији                    
библиотекарке школе Марине Новаковић Дукић. Библиотекарка је у току овог месеца одржала и радионицу „Ненасилна комуникација“ за Ђачки парламент. 

У децембру (26.12.2019.год) одржан је традиционални рецитал “У сусрет Божићу” у организацији наставнице веронауке Александре Зиројевић и наставнице                  
енглеског језика Марије Милићевић чијој су се реализацији ове године придружиле и наставнице другог страног језика- Александра Угарковић и Зорица Гилдедовић.                     
Ученици су показали своје знање о најрадоснијем хришћанском празнику молитвом на црквенословенском, дивним причама о рођењу Христовом и божићним                   
песмама на српском, енглеском, франсцуском и руском језику. Рециталу су присуствовали родитељи и наставници, а дружење је настављено уз свечану трпезу. 
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И ове школске године, поред литерарних радионица и учешћа на конкурсима, професор српског језика и књижевности Александра Костов Дојчиновић наставила је                     
књижевни пројекат „Читалачки маратон“ и одржала прву радионицу. Пројекат је замишљен тако да се ученици кроз читање награђених романа укључе у активан                      
процес критичког размишљања и упознају са савременим токовима дечје књижевности. Роман за децу Хотел Милион Звезда, ауторке Д. Кнежевић, ученици су                     
добили на поклон од Издавачке куће „Клет“. Пројекат је подржан и одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

У литерарном стваралаштву ученици су остварили следеће резултате: Нина Стефановић 7/2, 3. место на литерарном конкурсу Не дирај ми детињство, Радмила Лукић                      
6/2, 1. награда, Момчило Стојановић 6/3, 2.награда, Никола Зечевић 6/3, 3.награда на литерарном конкурсу Моја Србија. 

У току јануара, након новогодишњих и божићних празника, вршене су припреме за обележавање школске славе Св. Сава. За организацију су били задужени учитељи                       
другог разреда, наставница веронауке Александра Зиројевић и наставнице српског језика Александра Костов Дојчиновић и Александра Ранковић. 27.01.2020.год.је                 
прослављена школска слава. Парохијски свештеник је пресекао колач са овогодишњим домаћином славе, библиотекарком Марином Новаковић Дукић, након чега је                   
уследила подела књига награђеним ученицима и приредба на којој су ученици показали изванредно умеће у извођењу рецитација, песама и драмских текстова о                      
Светом Сави.  

  

Одржана је и радионица за предшколце „Прича о Божићу и о Светом Сави“, чији је носилац активности била библиотекарка. 

На крају првог полугодишта анализиран је успех ученика из матерњег (српског) и страних језика- енглеског, француског и руског. Утврђено је да је критеријум                       
оцењивања у потпуности усаглашен. Нешто слабији успех остварили су ученици петог разреда, а закључено је да је то последица обимног градива и чињенице да се                         
ученици још увек привикавају на предметну наставу. 

На градском такмичењу из енглеског језика ученик 8/1 Јован Милинковић је освојио друго место, пласиравши се на републичко такмичење које није одржано због                       
актуелне епидемиолошке ситуације. 

У сарадњи са организацијом Тераформинг и Спомен кућом Ане Франк из Амстердама, библиотекарка је поставила изложбу Читамо и пишемо са Аном Франк, чији је                        
кустос била, организовала радионицу после изложбе и завршни извештај. Изложбу је видело више од 800 посетилаца- ученика, наставника, гостију из других школа                      
Палилуле. 
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И ове године су одржане радионице “Читалачки маратон” у организацији наставнице српског језика Александре Костов Дојчиновић и библиотекарке Марине                   
Новаковић Дукић. Због увођења ванредног стања реализоване су само три радионице (по једна у јануару, фебруару и марту) од планираних шест.  

Након увођења ванредног стања све активности су усмерене на наставу на даљину. Чланови Већа за језик и комуникацију су за рад са ученицима користили                        
дигиталне платформе и апликације (Вибер, Гугл учионица, мејл), а и сарадња у оквиру већа одржавана је дигиталним путем. 

Наставница енглеског језика Марија Давидовић је током другог полугодишта припремила и снимила укупно 33 часа (15 у ОШ “Иван Горан Ковачић” и 18 од куће)                         
која су приказана на РТСу у оквиру пројекта наставе на даљину. 

На часовима у овом периоду ученици су на матерњем и страним језицима обрадили низ интересантних тема (Како проводим време у изолацији, Ванредна ситуација                       
нам је донела нове проблеме и изазове, Колико нам помажу часови на телевизији, Прослава васкршњих празника у Србији и свету) снимајући аудио и видео                        
презентације. 

Библиотекарка је такође свој рад прилагодила ванредном стању, па су све активности преусмерене на фејсбук страницу школе. 

Обележени су значајни датуми: годишњица смрти Иве Андрића- 14.марта, шестоаприлско бомбардовање Београда и Народне библиотеке Србије, сећање на песника                   
Јована Дучића; Светски дан позоришта за децу, 22.март, обележен је поставком представе Чаробњак из Оза, позоришта Бошко Буха и Пан-театра- басне Доситеја                      
Обрадовића; Светски дан књиге,23.април, у организацији Института Сервантес јавним читањем на Instagramu; Светски дан игре- постављањем балетске представе                  
Евгеније Оњегин; Међународни дан књиге за децу- Андерсенов рођендан- постављањем филма Царево ново одело. Обележен је Дан писања писама, 11.мај, као и                      
Сећање на Десанку Максимовић- постављено и једно од последњих обраћања песникиње из 1989.године- материјал РТС-а из емисије Трезор. Обележен је Дан                     
словенске писмености и њених твораца, Ћирила и Методија, 24.мај. 

Читаоцима је омогућен приступ информацијама из области књижевности, историје језика, историје уметности, на адреси riznicasrpska.net и постављене су                  
аудио-књиге - глумци читају лектиру- на serbianchildrenbooks.com i digitalnanarodnabibliotekaSrbije. 

Библиотекарка је током трајања ванредног стања учествовала у пројекту “Рука пише ћирилицу” , и била један од организатора литерарног конкурса “У бајкама је све                        
могуће”. 
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Током априла је одржан састанак на даљину на коме је анализиран постигнути успех ученика на крају трећег класификационог периода. Закључено је да су се                        
ученици доста добро навикли на нови облик рада и учење на даљину, као и да се већина ученика укључила и редовно остварује своје обавезе. Ученици који су били                            
активни током периода одвијања наставе надаљину оцењени су на основу уложеног рада, активности и тачности урађених задатака. 

Разговарало се и о сналажењу и коришћењу дигиталних платформи од стране наставника, као и о недостатку техничких могућности (прекид интернет везе,                     
недостатак меморијског простора на рачунару, застарела рачунарска опрема,...) које отежавају квалитетну реализацију образовног рада. 

У јуну је било разговора у вези са одржавањем часова припремне наставе за осми разред. Донета је одлука да се припремни рад одвија у школи, уз поштовање                           
прописаних мера. 

Сви часови су реализовани, а одзив ученика је био добар. Резултати остварени на тесту су у складу са оствареним успехом ученика на крају осмог разреда. Није било                           
већих одступања. 

У јуну месецу поједини ученици од петог до седмог разреда који су желели имали су прилику да поправе оцене из српског и француског језика. Провера знања                          
вршена је у школи, писменим и усменим одговарањем. 

На састанку стручног већа разговарало се и о реализацији и степену остварености плана већа за језик и комуникацију. Оцењено је да план није у потпуности                         
остварен, због актуелне епидемиолошке ситуације. Направљени су предлози поделе часова за наредну школску годину. Договорена је израда годишњих извештаја,                   
као и годишњих планова за наредну школску годину.  

Сарадња унутар већа се унапређује и кроз чешће заједничке реализације часова, па је тако за наредну школску годину предвиђено да се интензивније прате наставни                        
садржаји сродних предмета, да се праве заједничке припреме за поједине наставне јединице и у већој мери користе савремене техничке могућности и методе рада.  

                                                                                                                                   Руководилац стручног већа за језик и комуникацијуМарија Милићевић  

 

3.5.Извештај стручног већа за културу, уметност и спорт 
Чланови Стручног већа су: 
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 Весна Стешевић – руководилац 

 Ивана Ћирић 

 Јасмина Митић 

 Милисав Павловић 

 Састанци су одржавани крајем сваког месеца како су и планирани и на њима су поред текућих договора увек анализирани резултати рада предходног месеца и 
планиран је рад за наредни месец. На њима се дискутовало о корелацији наставних предмета овог актива, о усклађивању критеријума оцењивања, раду са 
талентованим ученицима, припремама за такмичења и стручном усавршавању наставника. 

 Август 

 Усаглашена  је методологија  годишњег и месечних  оперативних  планова образовно-васпитног рада. Договорено је да се огледни, одн.угледни часови одраде 
у току II полугодишта а да се датуми одржавања прецизирају у месечним плановима. Уколико буде потребе могу се одржати и раније па накнадно забележити датум 
одржавања. Наставници музичке и ликовне културе издвојили су као приоритетну потребу набавку белих магнетних табли као и цртачки и сликарски  прибор, 
наставници физичког васпитања лопте и сва остала средства неопходна за рад са децом. Потребна нам је и интеренет конекција за побољшање квалитета рада у 
кабинету  

Септембар 

       Ученици су укључени у рад хора (аудиција за нове чланове, ученике V разреда одржана је 16.09.), додатне наставе и секција. Упознати су са планом и програмом 
рада за ову школску годину. Уређен је кабинет музичке и ликовне културе и сређене су збирке репродукција и ученичких радова. Ученици петих и шестих и седмих 
разреда су се на крају претходне школске године опредељивали за слободне наставне активности  (хор и оркестар или цртање, сликање и вајање) тако да су 
формиране одговарајуће групе којe изгледају овако: 

-         Хор и оркестар – V/2, VI/2, VI/4, VII/2, VII/3 

-         Цртање, сликање вајање – V/1, V/3, VI/1, VI/3, VII/1 
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Ученици су учествовали на ликовном конкурсу: „Да право свако 

дете ужива лако“ у организацији Пријатељи деце општине Палилула. Учестало се радило на уређењу ентеријера школе, уређујући школске паное, радовима са 
актуелним тематикама. 

У току септембра одржан је састанак са Спортским свезом на ком су нас упознали са календаром спортских такмичења за школску 2019/2020год.Одржани су јавни 
часови одбојкашког клуба „Стерија“. 

ОКТОБАР 

   I аудиција за одабир музичких тачака које ће ученици извести на предстојећој приредби поводом Дана школе је одржана 19. октобра  2019.године а на тему 
„Моја Србија“. II аудиција и коначан одабир догодио се 26. октобра када је одлучено да ученици наступе са 3 солистичке музичке нумере и 2 хорске – укупно 5 (соло 
песме, фолклор, инструменталисти и хор). 

 Прва недеља октобра је обележена Дечијом недељом и темом:„ Да право свако дете ужива лако“ , изложбом најуспешнијих радова на главном школском паноу. 
Послати су радови за ликовни конкурс на тему „Народна ношња“ у организацији Општине Палилула. 

  Општинско првенство у атлетици одржано је на Омладинском стадиону Београд 3. 10.2019.. Најзапаженије резултате постигли су ученици: 

1. Ена Кукољац 6/4 – прво место (скок у даљ) 

2. Маша Илић 6/4 – прво место (600 метара) 

3. Тијана Јакшић 6/1- прво место (скок у вис) 

4. Маша Рајић 6/1 – трће место (60 метара) 

5. Коста Новаковић 6/3 – Треће место (бацање кугле) 

 У екипном пласману девојчице 5. и 6. разреда освојиле су прво место. 
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Сви првопласирани ученици, као и екипа 5. и 6. разред девојчице, обезбедили су учешће на градско такмичење у атлетици. 

Носилац активности проф. физ. васп. Јасмина Митић. 

 У току октобра одржано је и општинско првенство у кошарци у спортској хали „Падинска скела“ на којем је наша школа учествовала у све 4 категорије. 
Девојчице 7. и 8. разреда освојиле су друго место а дечаци 7. и 8. разреда треће место. 

Носилац активности проф. физ. васп. Јасмина Митић. 

У оквиру пројекта БРЗИНОМ ДО ЗВЕЗДА у организацији Спортског савеза Палилула, одржано је атлетско такмичење у ОШ“Милена Павловић Барили“ 14.10. 2019. 
године. Наша школа је учествовала са ученицима 3. и 4. разреда (16 дечака и 16 девојчица). На овом такмичењу ђаци наше школе освојили су 2 прва и једно друго 
место. 

Носиоци активности: наставник разредне наставе Добрила Марковић и проф. физ. васп. Јасмина Митић 

 Новембар 

 Све ученичке активности биле су усмерене за припрему предстојеће приредбе поводом Дана школе која је требало да се одржи 15.новембра 2019.године али 
се уместо приредбе одржао комеморациони скуп поводом смрти бившег ђака наше школе Михајла Спорића. 

Одржано је школско ликовно такмичење са темом за Дан школе 

„ Моја Србија“ а награђени ученици су: 

Лав Вукелић 1-3, Дуња Тодоровић 2-2, Петра Стошић 3-1, Лена Јокић 4-2, Теодора Цмиљањић 5-3, Растко Трипковић 6-3,Тијана Јакшић 6-1, Јована Поповић  7-1, 
Николина Радовановић 8-3. 

 Најуспешнији радови су награђени дипломом и књигом. Организована је изложба. 

Послати су радови за ликовни конкурс на тему „ Мој свет, чаробан и леп“  и „Мој вољени град“  у организацији Општине Палилула. 
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 У Спортској хали „Падинска скела“ одржано је општинско првенство у малом фудбалу. Наша школа је учествовала у све 4 категорије. Ученици VII и VIII 
разреда су се такмичили у оквиру једне екипе против ОШ Јован Ристић и изгубили су у првом колу резултатом 5:0. 

Носилац активности проф. физ. васп. Милисав Павловић. 

 Децембар 

3. децембра је одржано школско такмичење из певања. Нажалост ниједан ученик није показао неопходан ниво квалитета певања тако да нико није одабран да иде на 
општинско такмичење. 

  Децембар је протекао у раду на преобликовању употребних предмета, рециклажи и припреми за продајну новогодишњу изложбу. Продајна изложба је организована 
у холу школе 24.12.2019.године. 

На ликовном конкурсу „ Мој вољени град“  прву награду је добио Растко Трипковић 6-3 а специјалну награду за технику извођења је освојила Јована Поповић 7-1 на 
исту тему. 

Градско такмичење у пливању одржано је у СЦ“25.мај-Милан Гале Мушкатировић“ 17.12.2019.године 

 Треће место и бронзану медаљу освојио је ученик Вања Крџалин 7/1 у дисциплини прсно. 

Носилац активности проф. физ. васп. Јасмина Митић. 

Ученици VII и VIII разреда су чинили школску екипу на општинском такмичењу у одбојци и изгубили су од екипе ОШ Стеван Сремац са 2:0. 

Носилац активности проф. физ .васп. Милисав Павловић. 

Јануар 

27. јануара је одржана  свечана приредба поводом школске славе Свети Сава у којој су учествовали хор и одабрани ученици који су имали драмски наступ. Подељене 
су похвалнице и књиге награђеним ученицима. 
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 Савин дан је протекао уз пригодну приредбу а ентеријер школе смо украсили ученичким радовима као и радовима који су израђени у сарадњи са ученицима млађег 
узраста. 

У Спортској хали „Падинска скела“ одржано је општинско првенство у одбојци на којем је наша школа учествовала у све 4 категорије. Турнир се одиграо у ОШ 
Милена Павловић-Барили. Део екипе су биле девојчице V и VI разреда које су изгубиле у првом колу од ОШ Иван Милутиновић. Дечаци истог узраста су изгубили у 
другом колу од екипе домаћина. 

Носилац активности проф. физ. васп.Милисав Павловић. 

  У току јануара на часовима физичког и здравственог васпитања у 5. и 6. разреду одржани су јавни часови рукометног клуба „Академија Лечић“. 

 ФЕБРУАР 

У овом месецу одржано је општинско првенство у рукомету у Спортској хали  „Падинска скела“ на којем је наша школа учествовала у све четири категорије. 

 Носилац активности проф. физ. васп. Јасмина Митић. 

 МАРТ – ЈУНИ 

У периоду од 17.марта до 16.јуна због проглашења ванредног стања (услед пандемије вируса КОВИД 19) одвија се настава на даљину путем нових електронских 
начина комуникације. Наставник музичке културе се определио за рад у гугл учионици. Ученицима су достављани материјали и упутства за рад. Овај нови вид рада 
се свима допао јер пружа разнолике креативне могућности а свима нам је нов и иновативан. Једина мањкавост је што нисмо могли да певамо али је све било у складу 
са предвиђеним планом и програмом. Планиран програм је потпуно и успешно реализован. 

Ученици петог и шестог разреда, посетили изложбу “Ана Франк”  у библиотеци школе, почетком марта. Од 17.марта, због пандемије КОВИДА 19,  успоставља се 
“рад на даљину” преко различитих платформи. Ученици се упућују у рад онлине, преко гугл учионице. 

     Настава се одвија онлине и креативни рад укључује упознавање са новим видовима образовних ресурса и упућивање ученика у коришћење истих  (линкови музеја, 
интерактивни софтвери, Јутјуб, примери добре праксе). 

 Ученици су показали заинтересованост и за додатни рад, те су радили за ликовне конкурсе током пандемије на теме: “Моја породица-моја слобода”, “Птице”.  
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 На општинском такмичењу карикатуре “Мали Пјер”, ученик Растко Трипковић 6/3, освојио је прво место, такође прво место и  на општинском ликовном 
“Птице”. Његов ликовни рад са темом “Птице” на даљем градском такмичењу је освојио 2. место.  

Ученици су се добро снашли у “ настави на даљину”, допала им се промена, динамичност и показали су изузетну флексибилност, сналажљивост, креативност, 
прилагодљивост.  

У периоду од 17.03. до 6.05. прекинут је непосредни образовно-васпитни рад услед проглашења ванредног стања. Настава се реализовала путем учења на даљину. У 
таквим условима није било могуће реализовати планирана такмичења за овај период према школском календару (градско такмичење из гимнастике и атлетике). 
Наставни садржаји прилагођени су кућним условима; вежбе обликовања са и без реквизита, корективне вежбе, вежбе истезања и вежбе дисања, елементарне игре у 
кругу породице. Наглашен је и значај хигијене у току пандемије презентацијама о хигијени руку и простора. Ученици су добијали у наставним јединицама велики 
број линкова и презентација о рукомету, кошарци, одбојци, атлетици, гимнастици, футбалу, пливању, народним плесовима. Неколико наставних јединица било је 
посвећено начелима правилне исхране и формирању здравих навика. 

                                                                                                                                         Руководилац Стручног већa        Весна Стешевић 

3.6. Извештај о раду продуженог боравка  
 

Учитељи: 

Мирјана Костић 

Бранка Попадић 

Катарина Живојновић 

Марија Лакетић 

Срђан  Девечерски 

Ивана Берић 
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Марија Лазић – Кристина  Кубуровић  

  

Продужени боравак првог и другог разреда похађа  пет група  ученика: 

 

  

Васпитне групе трећег и четвртог разреда формиране по одобрењу општине Палилула: 
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 Тип групе Разред и  

одељење 

Учитељ у продуженом 

боравку 

1. Хетерогена  група I-1 /  I-4 Катарина  Живојиновић 

2. Хетерогена група I-2 / I-4  Бранка  Попадић 

3. Хетерогена група I-3 / I-4 Мирјана  Костић 

4. Хетерогена група II-1 и  II-4 Марија  Лакетић 

5. Хетерогена група II-2 и  II-3 Срђан  Девечерски 

 Тип групе Разред и 

одељење 

Учитељ у продуженом 

боравку 

6. Хетерогена група III-1, IV-1  и  IV-3 Ивана  Берић 



 

 

Организација рада продуженог боравка 

 

Веће боравка првог и другог разреда чине :  

Кристина Милосављевић – Јелена Секулић 

Срђан  Девечерски 

Марија Лакетић 

Катарина Живојновић 

Бранка Попадић 

Ивана Берић 

Кристина  Кубуровић 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА  ПРВОГ И ДРУГОГ РАЗРЕДА 

66 

 

7. Хетерогена група III-2 и III-3 и ΙV-2 Марија Лазић 
(17.9.2018-9.1.2019) 

Кристина  Кубуровић 
(од15.1.2019. до краја школске 

године)  



 

  

Продужени боравак првог и другог разреда похађа  пет група  ученика: 
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  Тип групе Разред и 

одељење 

Учитељ у продуженом 

боравку 

1. Хомогена   група I-1 Кристина Милосављевић 
(9.9.2019-24.10.2019) 

Јелена Секулић (24.10.2019)  

2. Хомогена  група I-2 Срђан  Девечерски 

3. Хомогена  група I-3 Марија  Лакетић 

4. Хетерогена група II-1 и  II-3 Катарина Живојновић 

5. Хетерогена група II-2 и  II-4 Бранка Попадић 



 

Васпитне групе трећег и четвртог разреда формиране по одобрењу општине Палилула: 

  

  

Организација рада продуженог боравка 

Рад у продуженом боравку одвија се према предвиђеном Наставном плану и програму који обухвата следеће: 

Израда домаћих задатака ( пружање помоћи ученицима у учењу и писању домаћих задатака, развијање радних навика, развијање образовних, естетских                   
и стваралачких способности, неговање такмичарског духа, развијање спретности, брзине и ефикасности у раду, подстицање културе изражавања и                 
испољавања идеја, развијање креативних особина као и емоционалног, психолошког и социјалног развоја). Активности у учењу и решавању домаћих                  
задатака су се реализовали у складу са наставним програмом и садржајима које ученик усваја у редовној настави, у сарадњи са учитељем из редовне                       
наставе. 

 Свакодневна исхрана ученика у школској кухињи. 
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  Тип групе Разред и 

одељење 

Учитељ у продуженом 

боравку 

6. Хетерогена група III-1  и  III  -3 Ивана  Берић 

7. Хетерогена група III-2 , III-4  и ΙV-2 Кристина  Кубуровић 



 

Оранизација слободног времена (предвиђено слободно време ученика се, у зависности од услова, најчешће реализовало у школском дворишту –                   
спортске елементарне игре: фудбал, између две ватре, полигонске игре, одбојка, Ледени чика, Лукава лисица, игре скривања и други видови физичких                    
активности: школице, игре ластишом, прескакање вијаче, цртање графита кредама... или у учионици (друштвене игре – шах, игре меморије, слагалице,                   
На слово на слово; дидактичке игре – квиз, игре памћења и концентрације, Брзи прсти). 

                                                      Организација и реализација слободних активности и креативних  радионица 

Када је у питању праћење и напредовање ученика у продуженом боравку, 

постоје разноврсне активности, издвојићемо неке: 

• Израда разредних паноа на одређену тему ( тимски рад) 

• Разноврсни тематски ликовни радови 

• Изражајно читање и рецитовање, певање извођење плесних тачака... 

• Прикупљање материјала за рад (литература, слике, и фотографије, часописи, плодови из природе...). 

 Сви ученици васпитних група напредовали су сходно својим индивидуалним способностима. До самог краја школске године радило се на                  
израђивању радних навика код ученика. Постигнут је задовољавајући ниво осамостаљивања у раду као и схватању школе и школских обавеза. Владање                    
свих ученика је примерно, а сарадња са родитељима на завидном нивоу. Сви садржаји слободних активности предвиђени програмом рада школе су                    
реализовани. Ученици су бојили, лепили, читали, рецитовали и на најлепши начин показали позитивне емоције и радост стварања. Током целе школске                    
године на паноу продуженог боравка налазила су се права мала ремек дела. 

 Одржано је два састанка Стручног већа продуженог боравка на којима је: 

 - Усвојен Програм рада продуженог боравка 
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- Утврђен број ученика по васпитним групама и формирање истих 

- Организован самостални рад, слободно време и слободне активности (садржај активности) 

- Укључени  родитељи у организацију рада продуженог боравка (информативни разговор) 

- Усвојена правила понашања у боравку ( развијене хигијенске навике, правила понашања у трпезарији и учионици) 

- Анализирана адаптација ученика на школска правила и обавезе 

- Анализирана реализација Плана садржаја слободних активности продуженог боравка 

- Анализирана дисциплина ученика на крају првог полугодишта 

- Анализиран успех ученика и проблеми на које се наилазило током рада 

- Изршена анализа планираних садржаја и ваннаставних активности 

- Разматрана сарадња са родитељима  

 Током првог полугодишта, реализоване су следеће активности: 

 - Обележен Европски дан језика 

- Обележена Дечја недеља 

- Обележен светски Дан пешака-шетњом по насељу и дворишту 

- Учешће ученика у приредби поводом Дана школе 
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- Организована посета школској библиотеци 

- Обележен Дан планина 

- Организована радионица са родитељима поводом  новогодишње продајне изложбе 

- Новогодишњи базар-продајна изложба 

- Обележена школска слава Свети Сава 

- Учешће ученика у приредби поводом школске славе 

Актив боравка има обавезу да мења одсутне учитеље током школске године по договореном распореду, учитељ боравка одређеног одељења има                    
првенство у замени учитеља у настави истог одељења, изузев у случају изненадног изостанка. У овом полугодишту учитељи из боравка су често                     
мењали учитеље у настави који су одсуствовали. 

 Током школске 2019/2020. године, реализоване су следеће активности: 

ДЕЧЈА НЕДЕЉА : 7.10 – 13.10.2019. год. 

Ове године, тема Дечје недеље била је : 

„ Да право свако – дете ужива лако!“ 

Ученици продуженог боравка дали су свој креативни допринос обележавању ове традиционалне манифестације. Правили су асоцијације и цртали на                  
тему дечијих права . 

  ДАН ПЛАНИНА: 11.12.2019.год. 
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Поводом 11.децембра, међународног Дана планина, ученици продуженог боравка су нам описивали и цртали своју омиљену планину, њене                 
природне лепоте и културу тог краја. Разговарали смо о доживљајима, анегдотама, занимљивостима и представили планине из свог угла. Осврнули                   
смо се и на значај очувања природе и њених благодети. 

 НОВОГОДИШЊИ ПАНО 

Поводом Нове године ученици су правили новогодишње паное. Украшавали су честитке и са задовољством правили јелкице и украшавали их,                   
исписивали новогодишње поруке и жеље и од њих правили новогодишње украсе. 

 НОВОГОДИШЊИ ВАШАР : 25.12.2019.год. 

Традиционални новогодишњи вашар организован је у холу наше школе. Ученици продуженог боравка су припремили и украсили своје штандове                  
украсима, честиткама, накитима, венчићима, снежним куглама... Мали трговци су показали велике комуникацијске и предузетничке способности.               
Њихове креативне рукотворине су брзо нашле своје нове власнике. 

 ЛИК И ДЕЛО СВЕТОГ САВЕ : 27.01.2020. год. 

Поводом обележавања школске славе „ Свети Сава“ , ученици продуженог боравка су представљали лик и дела Светог Саве. Ученици су са великим                      
задовољством учествовали, исказујући неизмерну захвалност највећем и најскромнијем принцу, учитељу и просветитељу. 

 ДАН  ЖЕНА : 8.3.2020. год. 

Као и сваке године цела недеља је била у знаку Дана жена. Деца су са великим одушевљењем правила честитке, поклоне, рецитовала и певала песме                        
посвећене мамама, бакама, теткама...  Упућивали смо лепе речи, поруке љубави и захвалности. 

Ванредно стање, које нас је у претходном периоду задесило (16.03.2020-11.05.2020), условило је измене у функционисању продуженог боравка. Рад                   
боравка у том периоду био је обустављен, док су учитељи продуженог боравка били ангажовани у припреми наставе на даљину у сарадњи са                      
учитељима из наставе 
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Боравак је наставио са радом уз значајне измене: 

- активности су реализоване кроз дежурства; 

- уместо дотадашњих 5 група продуженог боравка, оформљена је једна хетерогена група ученика првог и другог разреда (6 ученика је похађало                     
боравак); 

- поменута дежурства одвијала су се према седмичном договору и распореду; 

- детаљна евиденција о присуству ученика и дежурствима вођена је у педагошкој свесци продуженог боравка. 

                                                                                                                                                                            Руководилац већа  Сунчица Стојковић 

 

 

 

 

 

 

 

4. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ОДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА 
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4.1. Извештај о раду одељењског већа првог разреда  
 
Одељенско веће  првог разреда чине:  Душанка Џуверовић 1-1, Бранка Вујиновић 1-2, Весна Дмитрић  1-3  

  

Одељенско веће првог разреда је у току школске 2019/2020. године, успешно  реализовало низ активности. Активности су реализоване кроз разне 
посете и учешћа у организованим културним и јавним делатностима школе, креативним  радионицама  такмичењима........... Иако је у марту уведено 
ванредно стање  и прешло на извођење наставе на даљину, све што је планирано је и реализовано..У току школске године одржано је четири састанака 
одељењског већа првог разреда. 

Септембар 

Учитељи првог разреда су упознати са Планом рада одељенског већа који је једногласно усвојен. Припремљена је приредба поводом пријема првака. 
Утврђен је број ученика за свако одељење. 

Урађени су глобални и оперативни планови, као и планови допунске наставе, планови  часова одељенскогстарешине  и слободних активности (ДТСХ). 
Разматрано је и договорено  да се програм ,,Школа без насиља “,реализује кроз радионице на часовима разредног старешине. Договорене су теме за 
пројектну наставу.Урађен је распоред часова за свако одељење и усаглашен је распоред коришћења мале и велике сале за физичко васпитање. 
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Договорено је да се детаљно врши праћење рада ученика првог разреда ради идентификације ученика са потешкоћама. Предложено је да за  први разред 
буде реализован  једнодневни излет на релацији Дино парк – Свилајнац,природњачки музеј – (мај или јун) и реализација  наставе у природи, 
дестинацијаСокобања, Гучево (април или мај). 

Договорено је када почиње боравак и који су учитељи који ће радити у боравку са сваким одељењем. 

Договорено је и забележено све шта је потребно од наставних средстава за наредну школску годину. Прикупљене су анкете за боравак и ужину. 

Родитељи су на првом родитељском састанку упознати са правима, обавезама и правилима школе. Родитељи су укључени у рад школе (родитељски 
састанци, избор представника за Савет родитеља, дан отворених врата, креативне  радионице са родитељима) 

  Октобар: 

У другој недељи октобра  обележена јеДечија недеља. Ученици првог разреда су угостили предшколце и са њима провели један школскиe час, имали су 
занимљиву радионицу на тему „Да право свако – дете ужива лако“ и реализован је тематски дан под истим називом. (6. 10. 2019.) 

Реализована је планирана посета Старом Тамишу (7. 10. 2019.) Ова посета је била прилика ученицима да буду у једној другачијој учионици, 
амбијенталној, да на другачији начин уче и стичу знања, али и искуства. Уједно  су имали спортска такмичења , чиме је реализован и спортски дан. (7. 
10. 2019.) 

Реализована је редовна стоматолошка контрола ученика од стране надлежног ДЗ ,,Милутин Ивковић” Карабурма , 24.10.2020. 

 Кошаркашки клуб „Тринити“ одржао је промотивни час  кошарке. (14.10.2019.) Од стране клуба на часу физичке  и здравствене  културе искусни 
тренери показали су ученицима лепоту овог спорта али и то  колико  је  важан тимски рад. 

Ученици су били укључени у припрему  

75 

 



 

прославе Дана школе и учествовали у ликовном и литерарном конкурсу. По један ученик из сваког одељења је предложен за похвалу поводом Дана 
школе. 

У последњој недељи октобра реализована је посета позоришту у културном центру Владо Дивљан -"Пинокио у доба интернета", 31.10.2019. 

Новембар 

У новембру је извршена анализа и утврђивање успеха и дисциплине  ученика  на крају првог класификационог периода, као и реализација наставног 
плана и програма. Утврђене су потешкоће у раду са којима се сусреће сваки учитељ првог разреда и индетификовани су ученици којима је потребна 
помоћ и подршка. У одељењу I/2 је на крају првог класификационог периода постојала потреба  и израђена су три ИОП- 1. У одељењу I/3 биће израђена 
три педагошка профила за три ученика. У свим одељењима првог разреда ученици напредују према својим индивидуалним способностима.Све што је 
планирано наставним планом и програмом је и реализовано и према индивидуалним способностима ученика усвојено. Ажурирана је прдагошка 
документација. Одржани су родитељски састанци. 

Представници МУП-а су одржали предавање на тему: Шта ради полиција и заједница против насиља“. 

Дан школе је био обележен упетак, 15.11. 2019. године поделом награда ученицима и комеморацијом поводом преране смрти нашег бившег ученика 
М.С. 

Децембар: 

У складу са наступајућим празником , одржана је радионица са родитељима  где су се  ученици припремали заНовогодишњи вашар. (19. 12. 2019.) 

Новогодишња продајна изложба, (Новогодишњи вашар)  реализована је у холу школе 25. 12. 2019. 

У децембру су ученици гледали позоришну представу „ Деда Мразе, не скрећи са стазе“ која је имала  за циљ да ученике подсети на праве вредности у 
животу кроз различите авантуре. 
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Јануар: 

У току јануара, обележена је школска слава Свети Сава. У програму су учествовали и ученици  првог разреда. Приредба је протекла веома успешно и 
лепо. У оквиру сваког одељења првог разреда изабрани су ученици који су награђениповодом Светог Саве. 

 На крају првог полугодишта анализиран је и утврђен успех ивладање ученика, као иреализација наставног плана и програма. Педагошка документација 
je благовремено ажурирана. Одржани су родитељски састанци. 

Фебруар 

Током фебруара чланови већа су присуствовали презентацији нових уџбеника за наредну школску годину.  

Март: 

Почетком марта, ученици првог разреда су уз пригодан програм и присуство гостију из Општине Палилула засадили „Дрво генерације“. 

Представници МУП-а одржали су предавање на тему: „Безбедност деце у саобрћају“ (12. 03. 2020. године) 

Од 16. 03. 2020. године, због проглашења ванредне ситуације, настава се изводи путем наставе на даљину (он лајн), праћењем наставних садржаја 
јавног сервиса РТС-а 2 (ТВ) часови предвиђени за први разред Основне школе.Учитељи су комуникацију са ученицима успоставили уз помоћ вибер 
групе и мејла.Ученици су добијали записе, презентације и линкове за све наставне предмете. Ученици су своје домаће задатке   достављали мејлом у 
писменој форми. Пратили су наставу, упутства, презентације инструкције и редовно извршавали своје радне обавезе. Родитељи су на време добијали 
повратне информације. 

За ученике који раде по ИОП-у1, материјал за рад је послат поштом, а слао се и преко вибера. Сви задаци су били прилагођени ИОП-у 1. 

 Сарадња у оквиру већа одржавана је помоћу дигиталних видова комуникације. 

Април: 
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Прешло се на формативно оцењивање, које је протекло уредно. Сви ученици су повремено добијали описну оцену активности, а  родитељи ученика на 
време повратну информацију о напредовању њиховог детета, као и препоруке и сугестије за даљи рад. Праћење оптерећености ученика одвијало се 
континуирано кроз сарадњу наставника  на нивоу првог разреда као и кроз сарадњу са родитељима и ученицима  с циљем свођења оптерећености 
ученика на разумну меру у датим околностима. 

Разредне старешине првог разреда су предале извештај В.Д. Марини Мунитлак  о извођењу наставе на даљину о раду, напретку и успеху ученика, као и 
остварености сарадње са свим ученицима током трећег класификационог периода. Анализиран је постигнути успех ученика на крају трећег 
класификационог периода и утврђен број оправданих и неоправданих изостанака. .Констатовано је  да се ученици доста добро сналазе кроз нови облик 
рада – наставу на даљину. Већина ученика се укључила у рад на даљину и редовно извршава своје обавезе. Разговарано је о добрим и лошим странама 
наставног процеса у току ванредног стања. Ученици који су били активни током периода одвијања наставе на даљину оцењени су на основу , 
активности, уложеног рада  и тачности урађених задатака.  Са родитељима ученика који раде по ИОП – у се комуницирало и материјал је слат на лични 
вибер број. За неке ученике , који нису имали техничких могућности, материјал је послат поштом. Разговарало се и о сналажењу  и коришћењу 
дигиталних платформи од стране наставника као и о недостатку техничких могућности. 

Реализован је тематски дан,,Дан планете  Земље“. 

Одржан је ликовни и литерарни конкурс на тему ,,У бајкама је све могуће“на нивоу школе. Било је петоро награђених ученика првог  разреда, двоје на 
литерарном и троје на ликовном конкурсу. 

Мај и јун:  

Ученици су током целе школске године учествовали у хуманитарној акцији „Чеп за  хендикеп“. 

У јуну је било разговора о критеријуму оцењивања. Ученицима су биле предложене оцене и сви су били задовољни. 

Све што је предвиђено наставним планом и програмом је и реализовано уз незнатна одступања због новонастале епидемиолошке ситуације. 

На крају другог полугодишта утврђен је успех и дисциплина као и реализација и оствареност Наставног плана и програма. 
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На нивоу првог разреда 3 ученика је неоцењено и за исте је послат позив за полагање разредног испита. 

Похваљени су сви ученици који су учествовали на конкурсима и освојили награде из одређених области. 

Усвојен је план рада одељенског већа за школску 2020/21.годину. 

До реализације излета, наставе у природи и планираних посета позоришту није дошло због епидемиолошке ситуације и уведеног ванредног стања у 
земљи. 

                                                                                                                                         Руководилац разредног већа првог разреда Душанка Џуверовић 

  

4.2. Извештај о раду одељењског већа другог разреда 
                 Одељењско веће другог разреда чине: Сунчица Стојковић    2-1, Милан Филиповац,     2-2,Александра Перић     2-3, Jeлена Ранковић          2-4 

 
 У току школске 2019/2020. године, одељењско веће другог разреда је успешно реализовало низ активности, Светосавску приредбу, радионице, учешћа 
на обукама и семинарима, и поред увођења ванредног стања и преласка на наставу на даљину реализовано је планирано.У току школске године 
одржано је пет састанака одељењског већа другог разреда. 

Септембар 

Ученици другог разреда уче по новом наставном плану и програму па су анализирани и разматрани годишњи планови рада сваког предмета. Урађени су 
глобални и оперативни планови, као и планови часова одељењског старешине и слободних активности. Договорено је да се програм ,,Школа без 
насиља“, реализује  кроз радионице на часовима одељенске заједнице, као и предложено да за други разред буде реализован једнодневни излет на 
релацији Свилајнац ( Ресавска пећина; манастир Манасија; Дино- природњачки музеј  – мај или јун) и реализација наставе у природи , дестинација 
Сокобања, Гучево (април или мај). 
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Током септембрa анализирана је успешност ученика на иницијалним тестовима, сачињен је распоред часова, организована допунска настава, 
идентификовани су ученици са посебним потребама и сачињени су ИОП-и. 

Родитељи су укључени у рад школе (родитељски састанци, избор представника за Савет родитеља, дан отворених врата, креативне  радионице са 
родитељима) 
eTwining пројекат: Европски дан језика - European Day of Languages-2-2 
 Октобар: 

С обзиром да је обележавање Дечје недеље ове године било у знаку дечјих права, током прве недеље октобра одржане су успешне, за ученике и госте 
предшколце  занимљиве радионице на тему ,, Да право свако- дете ужива лако“ (6.10.2019), као и тематски дан под истим називом. 

Сарадња са локалном заједницом на нивоу већа остварена је кроз презентације  џудоа (џудо клуб  Црвена звезда 2.10.2019), кошарке (КК “Тринити”14.10.2019) и 
одбојке (ОК ,,Стерија“ 30.10.2019) од стране клубова на часовима физичке и здравствене културе. Дугугодишњи  тренери са искуством показали су 
ученицима лепоте ових спортова, али и то колико је тимски рад важан. 

Спортски дан одржан 9.10.2019. 

Реализована редовна стоматолошка контрола ученика од стране надлежног ДЗ ,,Милутин Ивковић” Карабурма , 24.10.2020. 

Такође 15.10.2019 одржано је стручно предавање – ,,Безбедност у саобраћају“ од стране Саобраћајнe полицијe са којом школа има вишегодишњу 
сарадњу. 

КОДИРАМ, АЛГОРИТАМ СТВАРАМ, ПРОГРАМИРАМ - Кодирање без рачунара (ПРОЈЕКТНА АКТИВНОСТ У ОКВИРУ ЕВРОПСКЕ НЕДЕЉЕ 
КОДИРАЊА - Code Week-2-2 

Учитељи овог већа су прошли обуку за коришћење е-учионице и уводили је у наставу, с циљем побољшaња исте, док су  27.10.2019. похађали семинар 
у вези са превазилажењем комуникацијских проблема са родитељима “Конфликти између наставника и родитеља и стратегије решавања” 
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Реализована је планирана посетa Радмиловцу (8.10.2019.) , као и посета позоришту. 

Посета огледном добру Мали Дунав-Радмиловац, јединственој еколошкој оази, донела је прилику ученицима да буду у једној другачијој учионици, 
амбијенталној, да на другачији начин уче и стичу знања, али и искуства. Повезивање теоријских знања са практичним и јесте био циљ ове наше посете, 
који је и остварен. 

Реализована посетa позоришту-"Пинокио у доба интернета"31.10.2019. 

Новембар 

У новембру су анализирани  успех и владање ученика  на крају првог класификационог периода, као и реализација наставног плана и програма. 
Прелазак на бројчано  оцењивање протекао уредно, учитељи ускладили критеријум оцењивања и придржавају се истог.Наставни план је у потпуности 
реализован. Пројекти као део пројектне наставе реализовани су уз подршку родитеља и уз праћење интересовања ученика. Ажурирана је педагошка 
документација. Одржани су родитељски састанци. 

Дан школе  је био обележен у петак, 15.11. 2019. године поделом награда ученицима и комеморацијом поводом преране смрти нашег бившег ученика 
М.С. 

Децембар: 

На састанку у децембру разговарало се о раду ученика на часовима, одржаним радионицама са родитељима II-1( Породично стабло ),II-2, II-3, II-4 
(Занимање родитеља).  

У складу са наступајућим празником, опет кроз радионице са родитељима ученици су се припремили  за Новогодишњи вашар 25.12.2019. 

Позоришна представа „ Деда Мразе, не скрећи са стазе“имала  је за циљ да ученике подсети на праве вредности у животу кроз различите авантуре. 

Јануар: 
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У току јануара, после новогодишњих и божићних празника вршене су припреме за обележавање школске славе Св. Сава. Разредно веће другог разреда 
је имало улогу координатора Светосавске свечаности. На време су започете припреме, кроз договор урађен сценарио, текстови подељени учесницима 
водећи се рачуна о пропорционалности учешћа свих одељења школе. Одржано 5 проба пре наступа. Поред организацијских тешкоћа приредба протекла 
уредно. Извештај о припремама Светосавске свечаности од стране већа другог разреда  урађен по реализацији. У оквиру одељења изабрани су ученици 
који су награђени поводом Светог Саве. 

 На крају првог полугодишта анализиран је и утврђен успех  и владање ученика, као и реализаација наставног плана и програма. Утврђено је да је 
критеријум оцењивања у потпуности усаглашен. Педагошка документација благовремено ажурирана. Одржани су родитељски састанци 

Фебруар 

Током фебруара чланови већа присуствовали су презентацији нових уџбеника намењених ученицима будућег трећег разреда и упознали се са значајем 
и процедурама вредновања квалитета рада установе. 

Ученици 2-2 заједно са учитељем учествовали у eTwining пројекту: ,,Ћирилицом рука пише” који је презентован у холу школе. 

Март: 

У марту су ученици учествовали на математичком такмичењу  „Мислиша“. Похвалнице су добила два ученика, два ученика награђена другом наградом 
и једна ученица првом. 

Због увођења ванредног стања све активности су усмерене на наставу на даљину, а сарадња у оквиру већа одржавана је помоћу дигиталних видова 
комуникације. Чланови већа су комуникацију са ученицима успоставили уз помоћ гоогл учионице, вибер групе и мејла.Ученици су своје радове 
достављали у писменој форми. 

Учитељ Милан Филиповац се укључио у пројекат  Креирање базе дигиталних образовних материјала у оквиру ФБ групе „Наставничка мрежа током 
пандемије“ у својству аутора. 

Април: 
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Прелазак на формативно оцењивање протекао уредно, и сви ученици су на недељном нивоу добијали описну оцену активности, а  родитељи ученика на 
време повратну информацију о напредовању њиховог детета, као и препоруке и сугестије за даљи рад. Праћење оптерећености ученика одвијало се 
континуирано кроз сарадњу наставника на нивоу другог разреда као и кроз сарадњу са родитељима и ученицима  с циљем свођења оптерећења ученика 
на разумну меру у датим околностима. 

Током априла одржан је састанак на даљину на коме је анализиран постигнути успех ученика на крају трећег класификационог периода. Закључено је 
да су се ученици доста добро навикли на нови облик рада и учење на даљину, као и да се већина ученика укључила и редовно остварује своје обавезе. 
Ученици који су били активни током периода одвијања наставе на даљину оцењени су на основу уложеног рада, активности и тачности урађених 
задатака. Разговарало се и о сналажењу и коришћењу дигиталних платформи од стране наставника, као и о недостатку техничких могућности (прекид 
интернет везе, недостатак меморијског простора на рачунару, застарела рачунарска опрема,...) које отежавају квалитетну реализацију образовног рада. 

Реализован је тематски дан ,,Дан планете Земље“, а  ученици се у великом броју одазвали на ликовни конкурс ,,Планета дише у истом ритму“ 
Наставничке мреже током пандемије. 

На иницијативу учитеља другог разреда, Милана Филиповца одржан је литерерни и ликовни конкурс са темом ,,У бајкама је све могуће“ на нивоу 
школе. Награђени радови постављени су на Padlet платформи, а изложени на fb страници и сајту школе. Било је шесторо награђених ученика  другог 
разреда , троје на литерарном и троје на ликовном. 

Мај и јун:  

Ризница настала дигиталним алатом, САВЕЗ УЧИТЕЉА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ: „Разноврсност природе - нежива природа“ Милан Филиповац, ОШ 
„Стеван Дукић“ Београд- награда и уврштен рад нашег колеге. 

Ученици другог разреда учествовали на ликовном конкурсу ,,Птице“- у организацији Пријатеља деце београдске општине Палилула. Освојене су две 
награде са пласманом на градско. 

Ученици су током целе школске године учествовали у хуманитарној акцији „Чеп за хендикеп“. 
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У јуну је било разговора о критеријуму оцењивања. Није било ученика који су желели да поправе предложену оцену те су исте утврђене. Сви часови су 
реализовани, а одзив ученика је био добар. 

Извршена је анализа успеха и дисциплине ученика на крају другог полугодишта, која је у виду посебног извештаја о успеху ученика другог разреда 
достављена директору школе и служби педагог-психолог. 

Анализом реализације плана и програма свих видова редовне наставе и ваннаставних активности утврђено је да су исти  на крају школске године, 
испраћени уз незнатна одступања, због актуелне епидемиолошке ситуације.  

Похваљени су сви ученици који су остварили одличан успех и успешно представљали нашу школу на такмичењима и смотрама. 
Сарадња унутар већа се унапређује.Усвојен је план рада одељенског већа за школску 2020/21. годину. 

Напомена: До реализације излета , наставе у природи и планираних посета позоришту није дошло због епидемиолошке ситуације и уведеног ванредног 
стања у земљи за планирани временски период реализације истих.  

ИОП-2. У одељењу   III  - 3 по ИОП- у 1 раде два ученика, док један ученик не похађа наставу.У одељењу III/4 један ученик ради по ИОП-у1 

                                                                                                                                                      Руководилац већа другог разреда Сунчица Стојковић  

4.3 Извештај о раду одељењског већа трећег разреда  
Одељењско веће трећег разреда чине:Мирјана Муцић  3-1, Слађана Николић 3 -2, Снежана Пауновић 3 -3, Татјана Радовић 3-4 

- Учитељи трећег разреда су упознати са Планом рада одељењског већа који је једногласно усвојен; 

- Урађени су оперативни планови, као и планови стручног усавршавања, планови допунске наставе, планови одељењског старешине и слободних 
активности (ДТСХ). Договорени су и утврђени креитеријуми оцењивања на нивоу трећег разреда, усаглашени са критеријумима оцењивања у школи. 
Усаглашен је распоред коришћења мале  и велике сале за физичко васпитање. Урађен је распоред часова за свако одељење. Разматрани су начини 
превенције насиља у школи и рад на часовима Одељенског старешине ради реализације истог. Договорено је да Тематски дан буде реализован у 
последњој недељи октобра , а тема је»Да право свако-дете ужива лако.» 
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 - Из одељења садашњег трећег, а прошлогодишњег другог разреда, ни један ученик није био позван на разредни испит. 

 - Разматран је јединствен план унапређивања наставе: 

               - примењивати активне методе учења 

               - унапређивати процес процењивања и  оцењивања 

               - дати су предлози за усавршавање и професионалног напредовање. 

- Иницијални тестови ће бити реализовани почетком септембра, наставни предмети Српски језик и Математика. 

-     У одељењу III / 1  један ученик ради по ИОП-у 1М.С., док ученици Б. Г. и А. Г. не похађају наставу. У одељењу III / 2  ученици С. М. и Ц. Е. раде по 
ИОП-у 2 али за њих није стигао одговор Интерресорне комисије. У одељењу  III / 3 М. Б. не похађа наставу, а К. В. и М. Ј. раде по ИОП-у 1.У одељењу 
III / 4 ученица А.К. не похађа наставу, М. Б. ради по ИОП-у 1. 

- Презентоване су активности предвиђене Школским развојним планирањем (Дечја недеља, Европски дан језика, укључивање у акције од еколошког 
значаја, сарадња са предшколским установама, креативне радионице 

- Договорено је да за трећи разред буде реализован излет на релацији Фрушкогорски манастири, Сремски Карловци , Нови Сад , а настава у природи ће 
бити договорена у првом полугодишту. 

- Према плану биће реализоване посете позоришту и биоскопу. Предвиђено је пет посета. 

- Договорено је да се преда списак за потребна наставна средства. Прикупљене су анкете за боравак и ужину. 

- Извршена је анализа успеха и дисциплине на крају првог класификационог периода. Сви ученици напредују према индивидуалним способностима.  У 
одељењу III-1 за једног ученика је урађен ИОП-1 и два ученика не похађају наставу. У одељењу III-2  два ученика раде по једног ученика је урађен 
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педагошки профил А.Ш., један ученик не похађа наставу.  Договорено је да за први писмени задатак ученици описују личност, да теме буду Мени драга 
особа и Личност мог детињства. Утврђени су критеријуми оцењивања. 

 

- Заказан је родитељски састанак на крају првог класификационог периода.  Према плану рада одељенског већа, у децембру ће бити реализована 
радионица са родитељима поводом продајне изложбе. Отворена врата ће бити реализована у терминима који су дати и за први класификациони период. 

У октобру месецу ученици су посетили  Пољопривредно огледно добро Mали Дунав „Радмиловац“ 

- У последњој недељи октобра ученици су гледали Позоришну представу »Пинокио у доба интернета» КЦ Влада Дивљан. 

- Ученици трећег разреда  учествовали су на ликовном и литерарном конкурсу(Моја Србија) 

- Поводом Дана школе ученици ће учествовати   на литерарном и ликовном конкурсу и спортским активностима. 

-У другој недељи октобра обележена је Дечија недеља. Ученици трећег разреда  су са предшколцима правили честитке на које су биле залепљене кратке 
поруке (Да право свако- дете ужива лако!) 

-Регионални центар за таленте ,тестирао је талентоване ученике трећег разреда како би могли да похађају додатну наставу широког спектра предмета. 

- У одељењу III / 1 има 9 дечака и 12 девојчица, у одељењу III / 2 има 11 дечака и 11 девијчица, у одељењу III / 3 има 11 дечака и 12 девојчица, у 
одељењу III/4 има 12 дечака и 12 девојчица. 

- Извршена је анализа и утврђивање успеха и дисциплине на крају другог класификационог периода. Сви  ученици који су оцењени имају позитиван 
успех.Шест ученика није оцењено. -Разговарано је о препорукама у даљем раду ради што бољег успеха ученика. 

- Разговарано је о документацији, методама , средствима и начинима рада. 
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- Евидентиран је број изостанака по разредима. 

- Све што је предвиђено Наставним планом и програмом је и реализовано и према 

-  индивидуалним способностима ученика и усвојено. 

- У новембру су ученици учествовали на литерарном и ликовном такмичењу ,  спортским активностима  и математичким мозгаоницама , а све поводом 
Дана школе.Три ученице су освојиле другу и трећу награду на литерарном конкурсу(„Моја Србија“). 

Седмог новембра одржано је школско такмичење из математике.Двадесет три ученика се пласирало даље. 

Седмог децембра  одржано је општинско такмичење из математике,два ученика су освојила другу награду а један ученик трећу награду. 

У децембру су ученици гледали новогодишњу представу „Деда Мразе.не скрећи са стазе“у КЦ    Влада Дивљан.  

- У децембру су у одељењима трећег разреда одржане радионице са родитељима  пред Нову годину. 

Ученици су учествовали на новогодишњој продајној изложби која је организована у холу школе. 

- На приредби поводом школске славе Светог Саве учествовали су ученици трећег разреда у две рецитаторске тачке. По један ученик из сваког 
одељења је награђен. 

- Пријављени су ученици који би желели да учествују на математичком такмичењу Мислиша које ће бити реализовано у другом полугодушту. 

- Све што је предвиђено Наставним планом и програмом је и реализовано, а према индивидуалним способностима ученика и усвојено 

- Ученици трећег разреда су учествовали на такмичењу Мислиша.Освојили су две треће награде,ашест ученика је похваљено. 
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- У периоду од 16.03. до 29.03. 2020. због проглашења ванредне ситуације настава у школи се изводи путем наставе на даљину ( он лајн) праћењем 
наставних садржаја Јавног сервиса РТС-а 2 (ТВ часови) предвиђених за трећи разред основне школе, као и преко заједничке Вибер групе и мејла. 

Преко заједничке Вибер групе и мејла, ученици добијају записе, презентације и линкове, за све наставне предмете. 

Ученици редовно шаљу потпуно урађене домаће задатке. Прате наставу, упутства, инструкције, презентације и уредно извршавају своје радне обавезе. 
Родитељи ученика на време добијају повратне информације. Једном недељно добијају коментар о тачности урађеног, као и препоруке и сугестије за 
даљи рад. 

За ученике који раде по ИОП-у материјал за рад је послат поштом. Сви задаци су прилагођени ИОП-у1.Повратна информација 

изостаје због техничких условСви ученици који ажурно и марљиво приступају раду су и похваљени. 

Све планиране садржаје реализују на време. 

Ученици су се радо одазвали позиву да учествују у разним такмичењима и конкурсима и у оваквим условима. 

Ликовни конкурс „У бајкама је све могуће“три ученика су похваљена. 

На литерарном конкурсу „ Убајкама је све могуће“ два ученика су награђена. 

Током априла одржан је састанак на даљину на коме је анализиран успех ученика на крају трећег класификационог периода. 

Ученици трећег разреда учествовали су на ликовном конкурсу“ Птице“у организацији Пријатеља деце београдске општине Палилула 

У јуну је било разговора о критеријуму оцењивања. Ученицима су предложене оцене. .Осим два ученика који су желели да поправе предложену оцену, 
остали су били задовољни и исте утврђене. 
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Извршена је анализа успеха и дисциплине ученика на крају другог полугодишта,која је у виду посебног извештаја о успеху ученика трећег разреда 
достављена директору школе као и педагогу и психологу. 

На нивоу трећег разреда 8 ученика је неоцењено и за исте је послат позив за полагање разредног испита. 

Све што је предвиђено наставним планом и програмом је и реализовано уз незнатна одступања због новонастале епидемиолошке ситуације, 

Похваљени су сви ученици који су остварили одличан успех и успешно представљали нашу школу на такмичењима и смотрама. 

До реализације излета, наставе у природи и планираних посета позоришту није дошло због епидемиолошке ситуације и уведеног ванредног стања у 
земљи. 

                                                                                                                                                                          Руководилац већа трећег разреда Татјана Радовић 

  

4.4. Извештај о раду одељењског већа четвртог разреда 
     Одељенско веће четвртог  разреда чине:Mира Травица Петровић  I V-1, Наташа Зечевић    IV -2,Добрила Марковић   I V -3 

 У току школске 2019/2020. године остварене су следеће активности и посете: 

Септембар 

· Договорени су и утврђени критеријуми оцењивања на нивоу четвртог разреда. Усаглашени су са критеријумима оцењивања ученика у 
школи. Направљен је распоред коришћења мале  и велике сале за физичко васпитање. Урађен је распоред часова за свако одељење. Разматрани 
су начини и мере превенције насиља у школи и рад на Часовима одељенског старешине.. Договорено је да Тематски дан буде реализован у 
последњој недељи октобра , а тема је  била ,,Вуку у част” 
· У току ове школске године представници МУП-а држаће предавања са различитим темама у сва три одељења, на Часовима разредног 
старешине.Распоред предавања и називи предавања ће бити познати на почетку сваког месеца. 
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 Разматран је јединствен план унапређивања наставе: 

               - примењивање активне методе учења 

               - унапређивање процеса процењивања и  оцењивања рада ученика 

               - давање  предлога за усавршавање и професионално напредовање. 

- Иницијални тестови ће бити реализовани почетком септембра,  из наставних предмета српски језик и математика. 

-     У одељењу IV / 1 задва ученика је потребно радити посебне планове по ИОП-у 1, за два ученика се ради план индивидуализације. Договорено је да 
ће се у одељењу IV / 2и даље радити по ИОП- у 1 као и прошле школске године. У одељењу IV/3 један учениккће  радити план ИОП – 2,након што 
одобри интересорна комисија. До тада се ради по ИОП-у 1. 

Договорене теме за  за Први писмени задатак. -Пријатељство које траје 

                                                                                -Фолко ми је причао 

                                                                                -Наставак дивног пријатељства 

· Презентоване су активности предвиђене Школским развојним планом (Дечја недеља, Европски дан језика, укључивање у акције од 
еколошког значаја, сарадња са предшколским установама, креативне радионице). 
· Договорено је да за четврти разред буде реализован излет на релацији Топола-Орашац-Опленац , а да ће  настава у природи  бити 
договорена у првом полугодишту. 
· Према плану и програму биће реализоване и две едукативне посете;посета Старом Тамишу(Панчево) и посета Кући хлеба(Пећинци). 
· Према плану биће реализоване посете позоришту и биоскопу. Предвиђено је пет посета. 
· Договорено је да се преда списак за потребна наставна средства. Прикупљене су анкете за боравак и ужину. 
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 -         У оквиру Европских дана језика ученици су учествовали у изради логоса за мајицу и у ликовном стваралаштву „Што више језика човек говори 
он више вреди“ 

- У одељењу  IV/1,IV/2 и IV/3 Одбојкашки клуб „Стерија“ је одржао промотивни час. 

- Представници МУП-а одржали су предавање на тему „Заштита од пожара“, у одељењу IV/3 и IV/2. 

- У одељењу IV/1,представници МУП-а одржали предавање на тему „Заштита од насиља“. 

Октобар: 

-           У првој недељи октобра обележена је Дечија недеља-„Mоје је право да живим срећно и здраво“.  Ученици четвртог разреда  су са предшколцима 
правили јежа којег су понели кући.  

· Ученици четвртог разреда  учествовали су на ликовном конкурсу  „Железнице у очима деце“. 
· Ученици су учествовали и на литералном конкурсу „Поносим се својим прецима“,као и ликовном конкурсу „Народна ношња“. 
· Реализован је едукативна посета Старом Тамишу. 
· МУП је одржао предавање на тему „Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа“ у одељењу IV/3 . 
· У одељењу IV/2. одржано је предавање МУП-а на тему „Насиље као негативна друштвена појава“. 
· У одељењу IV/1 одржано је предавање МУП-а на тему„Заштитаодпожара”. 
· Ученици су учествовали у ликовном конкурсу „На крилима пријатељства“,поводом Дана школе. 
· У одељењу IV/2 одржан је промотивничасаикида. 

- Ученици Ђачког парламента одржали су предавање о наставку школовања после четвртог разреда. Ученици упознати са новим предметима,начином 
рада и наставницима који ће им вероватно предавати. 

- Договорене теме за Други писмени задатак из српског језика. 
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                   - На крилима маште 

                   -У земљи чуда 

                   -Једном сам сањала-сањао 

Новембар: 

- У првој недељи реализовам је тематски дан. Тема је била „Вуку у част“. 

· У новембру су ученици учествовали на литерарном и ликовном такмичењу „На крилима пријатељства“ ,  спортским активностима  и 
математичким мозгаоницама. 
· Извршена је анализа успеха и дисциплине на крају првог класификационог периода.  
·  Представници МУП-а одржали су предавање „Заштита од техничко технолошких опасности и елементарних непогода“(IV-3), „Безбедно 
коришћење интернета и других друштвених мрежа“( IV-2) .Такође су представници МУП-а одржали предавање и у IV/1 на исту тему. 

  
Децембар: 

· Професорка Деја Петковић Телесковић одржала је часове Природе и друштва и на леп и прикладан начин представила  предмет који 
предаје. (IV-1,IV-2 и IV-3). 
· У  одељењима четвртог разреда одржане су радионице са родитељима  пред Нову годину.  
· Ученици су учествовали на новогодишњој продајној изложби. 
· Пријављени су ученици који би желели да учествују на математичком такмичењу „Мислиша“ које ће бити реализовано у марту. 
· Представници МУП-а одржали су предавања са темама: „Превенција и заштита деце од трговине људима“(IV-2) и „Безбедност у 
саобраћају“(IV-1) 

 Јануар: 
· Одржано је  школско такмичење из математике. Осам ученика се пласирало даље. 
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 -  Представници МУП-а одржали предавање на тему „Превенција и заштита деце од трговине људима“(IV-3). 

· На приредби поводом школске славе Светог Саве учествовали су ученици четвртог разреда у седам тачака три рецитаторска и четири 
музичке.  
· По један ученик из сваког одељења је награђен. 
· Одражан је промотивни час одбојке у сва три одељења. 
· 28. јануара реализовано такмичење у разумевању прочитаног – „ Читалићи“.  

Фебруар 

● Извршено је утврђивање успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта. 

  
· У фебруару је реализовано општинско такмичење из математике. Седам ученика је учествовало. Један ученик је освојио прву награду, а 
један ученик је похваљен. 
Март 

· .Математичко такмичење „ Мислиша“ је одржано. Један ученик је похваљен. 
· Редовна настава је прекинута због пандемије KOVID-a 19.Све школе су прешле на рад путем Наставе на даљину и мејла. 
· Утврђене теме  за трећи писмени задатак.  
                                        -Мени занимљива особа 

                                        -Особа коју посебно волим 

                                        -Особа којој се дивим 

· На општинском такмичењу ,,Читалићи“ два  ученика  су похваљена. 
Април 
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· Анализиран је успех и дисциплина ученика на крају трећег класификационог периода. 
· Анализиран је рад на часовима допунске наставе. 
· Разговарано о ученицима који раде по ИОП –у. 

Ученици су учествовали на ликовном и литерарном конкурсу on-line. 

Ученик 4-2 је освојио треће место. 

         Мај 

      -  Реализациија тематског дан „Безбедност“ 

· Сви излети су отказани,као и Настава у природи. 
· Ученици су  учествовали on- line на ликовном конкурсу „Птице“. 
· Договорене су теме за четврти писмени задатакпод посебним условима због рада на даљину и путем мејла. 
                                         - Пролеће је дошло у наш  крај  

                                               - Пролећно јутро 

                                                - Мајско  сунце у мом крају   

Јун 

Извршене анкете за изборне предмете у петом разреду (француски језик-руски језик,грађанско васпитање-верска настава и хор и 
оркестар-сликање.вајање и цртање) 

· Анализа рада, степена успешности и резулатата ученика на тестовима из Српског језика и Математике. Према договору одељенског већа, 
нису рађени завршни тестови већ тестови знања који обухватају исти обим градива као завршни и тако су евидентирани у Дневнику рада и 
утврђен је степен успешности сваког одељења појединачно. 
· Утврђивање успеха и дисциплине ученика на крају школске године 
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· Четири ученика је позвано на договор о полагању разредног испита. 
· Анализа рада по ИОП –у.  У одељењу IV / 1 два ученика је радило по индивидуализацији наставе, у одељењу IV / 2 био је један ИОП- 2 и 
у одељењу IV / 3 два ИОП -1 и једна ученица је радила по индивидуализацији. 
· Из сва три одељења позвана су по два ученика на договор о полагању разредног испита због недолажења у школу. 
· Сређивање  педагошке документације. 

Све што је планирано је и реализовано. 

                                                                                                                                                  Руководилац већа четвртог разреда Мира Травица Петровић 

4.5. Извештај о раду одељенског већа петог разреда  
 

Одељењске старешине петпг разреда:V1 – Марија Јовановић, V2– Весна Стешевић, V3– Александра РанковићУ одељењу 5/1 има 24 ученика, 13 дечака и 
11 девојчица.На крају школске године 23 ученика има позитиван успех, а једна ученица је неоцењена јер не похађа наставу. 12 ученика има одличан 
успех, 7 ученика има врло добар успех, 4 ученика има добар успех. Просечна оцена одељења на крају школске године је 4,17. 

Свиученициимајупримерновладање. 

Оправданих 1271, неоправданих 726, укупно 1997 изостанака. 

 У одељењу 5/2 има 26 ученика, 17 дечака и 9 девојчица.Укородељењскогвећаимадваученика.Просечна оцена одељења на крају школске године је 4,48. 

Оправданих1308 ,неоправданих 3 , укупно 1311 изостанака. 

По ИОП - у 2 радиТаир Мака. По ИОП - у 3 ради Милош Вербић. 

У одељењу 5/3 има 23 ученика, 13 дечака и 10 девојчица. На крају школске године сви ученици имају позитиван успех. 13 одличних, 8 врлодобрих и 2                          
ученикасадобримуспехом. 
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Оправданих 843, неоправданих 18, укупно 861 изостанак. 

Просечнаоценаодељењанакрајушколскегодинеје 4,44. 

Свиученициимајупримерновладање. 

Ученици 5/1 и 6/2 посетилисуМузејва здухопловства - симулација летења.Ова активност је реализована 30.10.2019.године. 

Ученици петог разреда су се такмичили iз математике и информатике. Постигли су запажене резултате. У извештају већа природних наука се налази                     
списак такмичара који су освојили награде на такмичењима. 

Од 17.марта, настава је реализована на дањину због Корона вируса. т 

Такмичења која су била планирана у том периоду су отказана. 

                                                                                                                                                                Руководилац већа Марија Јовановић 

  

4.6. Извештај о раду одељењског већа шестог разреда 

Чланови Одељењског већа су:Деја Петковић Телесковић (6/1), Александра Костов Дојчиновић (6/2), Бојан Станисављевић (6/3), Кристина Тодоровић                
(6/4). 

У септембру је усвојен распоред часова као и распоред писмених задатака и контролних вежби. Ученици су укључени у ваннаставне активности према                     
својим интересовањима. 

96 

 



 

На крају првог класификационог периода утврђене су недовољне оцене на предлог предметних наставника и оцене из владања на предлог одељењског                     
старешине. За заинтересоване ученике је организована Новогодишња прослава крајем децембра у једном београдском клубу. Ученици су учествовали у                  
прослави Светог Саве и тим поводом је награђен по један ученик из сваког одељења. 

На часовима одељењског старешине одржано је пет предавања о безбедности деце предвиђених протоколом о сарадњи МУП-а и Министарства                  
просвете. 

На крају полугодишта извршена је анализа реализације плана и програма свих видова редовне наставе и закључено је да је реализовано као што је било                        
и предвиђено уз мања одступања због оправданог одсуства појединих предметних наставника. 

У одељењу 6/1 има 24 ученика. 12 ученика је са одличним успехом, 5 са врло добрим, 1 ученик са добрим успехом, 3 ученика са недовољним успехом                          
(са по једном недовољном оценом) и 3 ученика је неоцењено. Два ученика (Ф. Ц. и Е. Ц.) похађају наставу по ИОП-у 1.Оправданих изостанака има                        
1618, а неоправданих 382. 12 ученика је похваљено, 3 ученика имају укор одељењског старешине. Средња оцена одељења је 4,07. 

У одељењу 6/2 има 22 ученика. 14 ученика је са одличним успехом, 3 са врло добрим, 2 ученика са добрим успехом, 1 ученик са недовољним успехом                          
(са две недовољне оцене) и 2 ученика су неоцењена. Оправданих изостанака 1129, а неоправданих 725 изостанака. 14 ученика је похваљено. Васпитно                     
–дисциплинских мера у одељењу нема. Средња оцена одељења је 4,22. 

У одељењу 6/3 је на почетку школске године уписан 21 ученик, али се током првог полугодишта један ученик исписао. Са одличним успехом је 9                        
ученика, 5 ученика има врло добар , 4 ученика добар успех. Два ученика са недовољним успехом ( са по једном недовољном оценом). Ученик Д.                        
Г.похађа наставу по ИОП-у 1. Оправданих изостанака 670, а неоправданих 14. Награђених ученика је 3, похваљено 9. 6 ученика има опомену                     
одељењског старешине  и 1 ученик има укор одељењског старешине. Средња оцена одељења је 3,99. 

У одељењу 6/4 има 23 ученика. 11 ученика је одлично, 6 има врло добар успех и 3 ученика добар успех. 3 ученика су неоцењена. По ИОП-у 2 похађа                            
наставу 3 ученика: Р. М., Ш. М. и А. Ш. Оправданих изостанака 1807, а неоправданих 137. Похваљено је 11 ученика, 1 ученица је награђена. 2 ученика                          
имају укор одељењског старешине. Средња оцена одељења је 4,11. 
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Поједини ученици шестог разреда су учествовали на такмичењима која су могла да се реализују до 17.марта 2020.године , када је уведено ванредно                      
стање у држави и почела настава на даљину која је трајала до краја школске године. 

На крају школске године у одељењу 6/1 има 24 ученика, 13 дечака и 11 девојчица. 16 ученика је са одличним успехом, 5 има врло добар успех, 2 са                            
добрим успехом и 1 ученика има довољан успех. Двоје ученика (Ф. Ц. и Е. Ц.) су похађали наставу по ИОП-у 1.Оправданих изостанака има 1978,                        
неоправданих 492 изостанка.Похваљених ученика има 16.Укор одељењског старешине има један ученика.Укор одељењског већа има 2 ученика.Средња                
оцена одељења је 4,25. 

У одељењу 6/2, на почетку школске године је уписано 22 ученика. У другом полугодишту је уписан још један ученик, на крају школске године има                        
укупно 23 ученика, 15 дечака и 8 девојчица. Одличан успех има 16 ученика, са врло добрим успехом 2 ученика и 3 ученика са успехом добар. Два                          
ученика су неоцењена (М. Ш. и А. Т.).Оправданих изостанака 1435, неоправданих 551 изостанака. Нерегулисаних изостанака у одељењу има                  
625.Награђен је један ученик.Похваљених ученика има 16.Васпитно-дисциплинских мера у одељењу нема.Средња оцена одељења је 4,56. 

У одељењу 6/3 има 20 ученик, 12 дечака и 8 девојчица. Са одличним успехом на крају школске године је 12 ученика, врло добрим 4 ученика и 4                           
ученика са добрим успехом.Један ученик (Д. Г.) је похађао наставу по ИОП-у 1.Оправданих изостанака има 720, неоправданих 36.Похваљено је 12                    
ученика.Опомену има 5 ученика и 1 ученик има укор одељењског старешине.Средња оцена одељења је 4,26. 

У одељењу 6/4 има 23 ученика, 12 дечака и 11 девојчица. Са одличним успехом је 14 ученика, 4 има врло добар и 5 ученика са добрим успехом.Троје                           
ученика у одељењу је похађало наставу по ИОП-у 2 (Р. М., Ш. М. и А. Ш.).Оправданих изостанака има 2275, неоправданих 161.Награђених ученика                      
има 5.Похваљено је 14 ученика.Васпитно-дисциплинских мера у одељењу на крају школске године нема.Средња оцена одељења је 4,22. 

Сви часови су до краја школске године реализовани. С обзиром да се током другог полугодишта настава реализовала на даљину и због епидемиолошке                      
ситуације у држави предвиђене планом ваннаставне активности се нису могле реализовати. 

                                                                                                                                                          Руководилац већа Кристина Тодоровић 
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4.7. Извештај о раду одељењског већа седмог разреда 

 
      Чланови Разредног већа су:  Минка Милићевић(VII/1),Александра Зиројевић (VII/2) и Јасмина Митић(VII/3).  

У септембру је усвојен распоред часова као и распоред писмених задатака и контролних вежби. Ученици су укључени у ваннставне активности 
према својим интересовањима.На крају класификационих периода утврђене су недовољне оцене на предлог предметних наставника и оцене из владања 
на предлог одељенског старешине. Ученици су у новембру  заједно са својим одељенским старешинама учествовали у обележавању Дана школе у 
новембру месецу. За заинтересоване ученике је организована Новогодишња журка у клубу Трезор.. Ученици су прославили Дан Светог Саве. 

 Анализом реализације плана и програма свих видова редовне наставе и ваннаставних активности  на крајз првог полугодишта утврђено је да су 
испуњени. 

У седмом разреду на почетку школске године уписано је 65 ученика .Из одељња 7-2 одсељена су два ученика. На крају  школске године  је 
укупно било 63 ученика седмог разреда. 

Због епидемиолошке ситуације у земљи. обустављен је непосредан рад у школама. 17. марта 2020. године почео је рад на даљину иовакав рад 
трајао је до краја школске године. 

Уодељењу 7-1 укупно је 21 ученик. Сви су оцењени и сви ученици су позитивни.Са одличним успехом је 10 ученика, врло добрих је 7, добрих 3 
и један ученик је довољан. Са примерним владањем је 16 ученика. На крају првог полугодишта 5 ученика је имало добро владање. На Одељењском већу 
на крају школске године одлучено је да се владање са добар (3) на врло добар (4) поправи тројици ученика а двојци ученика остављена је оцена 
добар(3), јер у току три недеље редовне наставе у другом полугодишту нису поправили своје понашање. Укупно је у другом полугодишту направљено 
1220 изостанака, 1159 оправданих и 61 неоправдан.  

Средња оцена одељења је 4.17. 
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У одељењу 7-2 укупноје 19 ученика. Сви су оцењени и сви су позитивни.Одличних је 10, врлодо добрих 5 и добрих 4. са примерним владањем је 
17 ученика. На крају првог полугодишта 2 ученика су имала добро владање. На крају крају школске године Одељенско веће је одлучило да поправи 
оцену из владања на добар(3) на врло добар (4).укупан број изостанака је 1091. Од тога 1071 су оправдани а 20 су неопрвдани изостанци. 

Средња оцена одељења је 4.18. 

У одељењу 7-3 је 23 ученика. Сви су оцењени и сви су позитивни. Одличних 13, врло добрих 3 и добрих 7.Један ученик је радио по ИОП-у 2 то 
је Александар Мартинов.На крају другог полугодишта 22 ученика има примерно владање и један ученик добар(3) одлуком Одељењског већа.Ученик је 
укор Одељењског већа имао и на крају првог полугодишта.Укупно је направљено2152 изостанка од тога 2094 оправданих и 58 неоправданих 
изостанака. 

Средња оцена одељења је 4.11. 

Часови су реализовани према плану са минималним одступањима. 

                                                                                                                                                                              Руководилац већа Минка Милићевић 

4.8. Извештај о раду одељењског већа осмог разреда  
Чланови Одељењског већа су: 

 Катарина Ивановић (VIII1),  
 Марија Давидовић (VIII2)  и 
 Милисав Павловић (VIII3). 

У септембру је усвојен распореда часова као и распоред писмених задатака и контролних вежби.  Ученици су укључени у вананставне активности 
према својим интересовањима. На крају првог класификациониг периода  утврђене су недовољне оцене на предлог предметних наставника и оцене из 
владања на предлог одељенског старешине. Календарска година се традиционално завршио прославом Нове године у једном београдском клубу. У 
јануару, 27. обележена је школска слава Свети Сава и том приликом су ученици који су својим радом и залагањем то заслужили, награђени. 
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Јануар 2020. године је био период сумирања разултата рада у првом полугодишту и анализе успеха и дисциплине. Анализом реализације плана и 
програма свих видова редовне наставе и ваннаставних активности утврђено је да су исти испраћени уз незнатзна одступања. 

У другом полугодишту, због епидемиолошке ситуације у земљи, привремено је обустављен непосредни образовно-васпитни рад.  Почетак реализације 
образовно-васпитног рада учењем на даљину је 17. март 2020. године, и овакав начин рада трајао је до краја школске године. 

 
У одељењу 8/1 је 24 ученика, 13 дечака и 11 девојчица. 
Друго полугодиште је завршило 24 ученика са позитивним оценама од чега је 11 одлични, 8 врло добрих и 5 ученика са добрим успехом. 
Један ученика завршио разред по ИОП2 програму, од 28. маја 2020. године. 
Са примерним владањем је свих 24 ученика. 
Укупно је у другом полугодишту направљено 1480 изостанак, од чега 1274 оправдана и 206 неоправданих. 
Просечна оцена одељења је 4,27. 
Часови су реализовани према плану, са минималним одступањима. 
У одељењу су 4 ученика носиоци дипломе ,,Вук Караџић”. 
 
У одељењу VIII2 је на крају извештаваног периода 22 ученика, 9 дечака и 13 девојчица. 
Друго полугодиште је завршило 22 ученика са позитивним оценама од чега је 12 одличних, од тога 7 са свим петицама, 7 врло добрих и 3 ученика са 
добрим успехом. 
Један ученик је завршио радећи по ИОП-у 2. 
Сви ученици имају примерно владање. 
Изостанци на ктају извештаваног периода: 1279 оправданих и 22 неоправдана изостанка на нивоу одељења. 
Просечна оцена одељења је 4,38. 
Часови су реализовани према плану, са минималним одступањима. 
У одељењу су 4 ученика носиоци дипломе ,,Вук Караџић”. 
  
У одељењу VIII3 има 14 ученика,8 девојчица, 6 дечака. 
Сви ученици имају позитиван успех и примерно владање. Одличних је 4 (2 са свим петицама), врло добрих 6, добрих 4. 
Један ученик завршио радећи по ИОП-у 2. 
Број изостанака је 1916, од чега су 510 неоправдана изостанка. 
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Средња оцена одељења је 3.90. 
Сви планирани садржаји су остварени. 
У одељењу су 2 ученика носиоци дипломе ,,Вук Караџић”. 
 
Планирана тродневна екскурзија за Ниш и упознавање тог краја, почетком априла, се није организовала због пандемије.. 
Zа ђака генерације је изабран В. Ц. 

  
                                                                                                              За одељењско веће,Катарина Ивановић 

 

4.9.Извештај о раду одељењског већа специјалних одељења 
У школи постоје два специјална одељења.  

Одељење које води Катерина Стаменковић је комбинација ,петог,шестог и седмог и  разреда. 

Сви ученици   прате  редован план и програм за разред који похађају , а раде по измењеном програму ИОП у 2  из појединих предмета : природе и 
друштва,српског  језика ,математике, енглеског  језика, биологије, географије, историје, техничког образовања ,физике и хемије. 

Одељење које води Маријана Марковић је комбинација петог,шестог и осмог разреда.  

 Сви ученици прате редован план и програм за тај разред ,док из појединих предмета раде по измењеном програму: из природе и друштва, српског 
језика,математике,биологије,географије,историје,техничког образовања,физике, хемије  и енглеског језика. 

Израда Индивидуалних образовних планова за ученике и евалуација ,и помоћ осталим наставницима у изради истих. 

Све планиране активности и посете за ову школску годину су реализоване у току првог полугодишта а у другом полугодишту због новонастале 
ситуације и рада на даљини није све планирано у потпуности реализовано. 

- Израда индивидуалних образовних планова/август-јануар,јануар-јун 
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- Међуодељењска посета часовима и планирање и реализовање заједничких активности/током целе године 

- Међуодељењска такмичења/током целе године 

- Присуство часовима у млађим и старијим разредима. 

- Сарадња са интерресорном комисијом и осталим службама као подршка у раду са ученицима ван установе/током целе године 

- Сарадња са осталим учесницима у васпитно образовном раду са ученицима у  установи/током полугодишта 

- Сарадња са осталим колегама –дефектолога на нивоу града/током целе године 

-Учешће на семинарима 

-Израда и прегледање тестова  за завршни испит 

'-Дежурство на полагању завршних испита 

                                                                                                                                                       Катерина Стаменковић и  Маријана Марковић  
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5. ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 
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5.1. Извештај о раду одељенског старешине одељења I - 1  
              У току првог полугодишта школске 2019/2020. године  у одељењу   I / 1 одржано је укупно 20 часова одељенског старешине, а у току другог 
полугодишта је одржано 17 часова. 

 Часови су према распореду реализовани као пети час четвртком. 

 Уз активно учествовање ученика обрађиване су теме према плану, а које су обухватиле : дужности, обавезе и понашање ученика у школи и ван 
ње, другарство у одељењу и ван њега, омиљене игре, насиље у школи и ван ње, конфликти  и њихово решавање, ненасилно решавање сукоба међу 
ученицима,  одевање у различитим приликама, како чувати себе и своје здравље, исхрана, права и обавезе деце у породици и школи, бон – тон за 
почетнике, осећања, лепо опхођење према свим запосленим у школи, анализирање успеха и шта урадити да се он поправи и буде још бољи. Решаване 
су, анализиране и  имитиране свакодневне ситуације које се дешавају међу децом, а у циљу што пријатнијег боравка у школи.  Урађен је возић правила 
нашег одељења који је сачињен из осам вагона, а оквиру сваког по једно правило о међусобном односу ученика, понашању у школи и  односу према 
стварима и школској имовини. Разговарано је о различитим врстама насиља и начинима решавања истих, о заштити деце од пожара , природних 
непогода, као и о превенцији и заштити деце од опојних дрога и алкохола. Ученици  су учени  да речима, без конфликата решавају проблеме и 
прихватају једни друге без обзира на различитости. 

 Један час је реализован кроз тематско планирање ( тема Дан планете Земље). Тада су ученици упознати са појмом и садржајем еколошких 
заповести. 

 Један час у новембру ( Шта ради полиција и заједница против насиља) и један у марту ( Безбедност деце у саобраћају) су одржали представници 
МУП -а , на основу Протокола о сарадњи на Програму „ Основи безбедности деце“ који су потписали Министарство унутрашњих послова и 
Министарство просвете. 
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Ученици су подстицани да поштују правила понашања у школи, да решавају проблеме речима, да усвоје елементе бонтона прикладне узрасту, да 
помажу једни другима и да заједнички проналазе решења проблема са циљем да буду што више повезани у оквиру одељења. 

Од 16.03.2020. објављена је ванредна ситуација због корона вируса. Од поменутог датума, час одељењског старешине је са ученицима 
реализован преко вибера  и мејлом. У периоду реализације наставе на даљину су реализоване теме према плану, али се кроз њих указивало на  значај 
бриге о сопственом здрављу, о начинима заштите од вируса, о личној одговорности, о томе  како испунити слободно време, заштити деце , осећањима и 
жељама. Један час је посвећен заштити деце приликом коришћења интернета  и правилном коришћењу интернета. 

                                                                                         Одељенски старешина: Душанка Џуверовић 

5.2. Извештај о раду  одељенског старешине одељења  I - 2  
 

У току првог полугодишта школске 2019/2020. године  у одељењу   I / 2 одржано је  укупно 20 часова одељенског старешине, а у току другог 
полугодишта је одржано 17 часова. 

 Часови су према распореду реализовани као пети час четвртком. 

 Уз активно учествовање ученика обрађиване су теме према плану, а које су обухватиле : дужности, обавезе и понашање ученика у школи и ван 
ње, другарство у одељењу и ван њега, омиљене игре, насиље у школи и ван ње, конфликти  и њихово решавање, ненасилно решавање сукоба међу 
ученицима,  одевање у различитим приликама, како чувати себе и своје здравље, исхрана, права и обавезе деце у породици и школи, бон – тон за 
почетнике, осећања, лепо опхођење према свим запосленим у школи, анализирање успеха и шта урадити да се он поправи и буде још бољи. Решаване 
су, анализиране и  имитиране свакодневне ситуације које се дешавају међу децом, а у циљу што пријатнијег боравка у школи.  Урађен је возић правила 
нашег одељења који је сачињен из пет вагона, а оквиру сваког по једно правило о међусобном односу ученика, понашању у школи и  односу према 
стварима и школској имовини. Разговарано је о различитим врстама насиља и начинима решавања истих, о заштити деце од пожара , природних 
непогода, као и о превенцији и заштити деце од опојних дрога и алкохола. Ученици  су учени  да речима, без конфликата решавају проблеме и 
прихватају једни друге без обзира на различитости. 
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 Један час је реализован кроз тематско планирање ( тема Дан планете Земље). Тада су ученици упознати са појмом и садржајем еколошких 
заповести. 

 Један час у новембру ( Шта ради полиција и заједница против насиља) и један у марту ( Безбедност деце у саобраћају) су одржали представници 
МУП -а , на основу Протокола о сарадњи на Програму „ Основи безбедности деце“ који су потписали Министарство унутрашњих послова и 
Министарство просвете. 

Ученици су подстицани да поштују правила понашања у школи, да решавају проблеме речима, да усвоје елементе бонтона прикладне узрасту, да 
помажу једни другима и да заједнички проналазе решења проблема са циљем да буду што више повезани у оквиру одељења. 

Од 16.03.2020. објављена је ванредна ситуација због корона вируса. Од поменутог датума, час одељењског старешине је са ученицима 
реализован преко вибера  и мејлом. У периоду реализације наставе на даљину су реализоване теме према плану, али се кроз њих указивало на  значај 
бриге о сопственом здрављу, о начинима заштите од вируса, о личној одговорности, о томе  како испунити слободно време, заштити деце , осећањима и 
жељама. Један час је посвећен заштити деце приликом коришћења интернета  и правилном коришћењу интернета 

Одељењски старешина Бранка Вујиновић 

  5.3. Извештај рада за час одељенског старешине одељења  I-3 

У току првог полугодишта школске 2019/2020. године  у одељењу   I -3 одржано је  укупно 19 часова одељенског старешине. 

Часови су према распореду реализовани као пети час четвртком. 

 Обрађиване су теме према плану, а које су обухватиле : дужности, обавезе и понашање ученика у школи и ван ње, другарство у одељењу и ван њега, 
омиљене игре, насиље у школи и ван ње, конфликти  и њихово решавање, ненасилно решавање сукоба међу ученицима,  одевање у различитим 
приликама, како чувати себе и своје здравље, исхрана, права и обавезе деце у породици и школи, бон – тон за почетнике, осећања, лепо опхођење према 
свим запосленим у школи, анализирање успеха и шта урадити да се он поправи и буде још бољи. Решаване су, анализиране и  имитиране свакодневне 
ситуације које се дешавају међу децом, а у циљу што пријатнијег боравка у школи. 
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   Урађен је возић правила нашег одељења који је сачињен из пет вагона, а оквиру сваког по једно правило о међусобном односу ученика, понашању у 
школи и  односу према стварима и школској имовини. Разговарано је о различитим врстама насиља и начинима решавања истих. Све је рађено са 
циљем да се ученици науче да речима, без конфликата решавају проблеме и прихватају једни друге без обзира на различитости. 

Ппредставници МУП -а су у новембру одржали час, на основу Протокола о сарадњи на Програму „ Основи безбедности деце“ који су потписали 
Министарство унутрашњих послова и Министарство просвете. Деци су накнадно подељене бојанке које имају садржаје везане за безбедност у 
саобраћају, а за учионицу је достављен постер са истом темом.  

Са ученицима је рађено на поштовању правила школског живота,на решавању проблема међу  вршњацима,усвајани су елементи лепог понашања 
,учени су да дају подршку другарима и да на леп начин решавају своје проблеме. Учени су да је одељење целина која треба да функционише као мала 
јединствена заједница и да сви треба да се поштују,помажу и воле. 

                                                                                                                    Одељенски старешина: Весна Дмитрић  

5.4. Извештај о раду одељењског старешине одељења 2-1 
    У одељењу II/1 часови одељењског старешине одржавани су четвртком као пети час. У току  школске 2019/2020. године одржано је 36 часова 
одељењског старешине. 

     Уз активно учествовање ученика обрађене су теме према плану, а које су обухватиле : дужности, обавезе, правила понашања ученика у школи и 
ван ње, другарство у одељењу и ван њега, омиљене игре, опасне игре, насиље у школи и ван ње, конфликти  и њихово решавање, права и обавезе деце у 
породици и у школи, одевање у различитим приликама,  уређење учионице и школског простора, бон-тон за почетнике, како провести слободно време, 
како корисно провести распуст,припрема светосавске приредбе, припрема осмомартовског изненађења за мајке. 

На  основу Протокола потписаног између Министарства унутрашњих послова и Министарства просвете, науке и технолошког развоја, програмом 
Основи безбедности деце , један час одељењског старешине су држали представници полиције, тема предавања је била ,,Безбедност у 
саобраћају“.Решаване су и анализиране свакодневне ситуације које се дешавају међу ученицима, у циљу пријатнијег боравка у школи. 
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Ученици су подстицани да поштују правила понашања у школи, да решавају проблеме речима, да усвоје елементе бонтона прикладне узрасту, да 
помажу једни другима и да заједнички проналазе решења проблема са циљем да буду што више повезани у оквиру одељења. 

Од 16.03.2020. објављена је ванредна ситуација због корона вируса. Од поменутог датума, час одељењског старешине је са ученицима 
реализован преко гоогле учионице, као и мејлом. 

 

Увођењем ванредног стања акценат је стављен на теме: Марљивост и истрајност у раду, Осећања , Чувајмо себе, Здравље, Исхрана, Мама и тата 
од мене очекују, Како сам задовољан својим успехом... Током наставе на даљину с обзиром да су деца била везана за било какву врсту уређаја – 
телефон, конзоле за игрице, таблете било је тешко поделити искуство са њима, али једну ствар нису могли одбити. Филмове. Документарци су били 
сјајан начин за породицу да се повеже.Гледајући ове филмове као и едукативне филмове са својом децом родитељи су им помагали да развијају своју 
радозналост и саосећајност без осећаја монотоније као и лакшу реализацију ових тема. 

                                                                     Одељењски старешина Сунчица Стојковић 

 

5.5. Извештај о раду одељењског старешине одељења 2-2 
     У одељењу II-2 часови одељењског старешине одржавани су уторком, пети час. У току  школске 2019/2020. године одржано је 36 часова 

одељењског старешине. 

Уз активно учествовање ученика обрађене су теме према плану, а које су обухватиле: срећан почетак – опет заједно, конституисање одељењске 
заједнице, упознавање са кућним редом школе, опредељеност за ваннаставне активности, како организовати свој радни дан, игре које нас зближавају, 
возић правила – проширивање, дечја права и обавезе у школи и породици, посета Огледном добру Пољопривредног факултета -Радмиловац – Центар за 
рибарство и примењену хидробиологију ,, Мали Дунав“, опасне игре -  Насиље и облици насиља, у сусрет Дану школе, како успешно учити, кад сам 
био код зубара, лекара, најчешћи конфликти и како их решавати – ненасилно, другарство је..., зимске радости – санкање, клизање, скијање, радујемо се 
Новој години, како корисно провести зимски распуст, прослава Светог Саве, одморни кренимо озбиљније на рад, зашто је важно одржати обећање, 
сарадња и узајамно подржавање – како помоћи другу, посета школској библиотеци, израдићу поклон – обрадовати маму, моја најчешћа осећања, мама и 
тата од мене очекују..., марљивост и истрајност у раду, како бити и остати здрав и прав, здравље на уста улази - правилна исхрана, ускрс код моје баке, 
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радост пролећа – изађимо у природу, сакупљање биља, цвећа, шта нам прича поток – излет, покажи шта знаш, сусрети одељењских заједница, колико 
сам задовољан својим успехом, радујемо се распусту и договор о активностима у току лета... 

На основу Протокола потписаног између Министарства унутрашњих послова и Министарства просвете, науке и технолошког развоја,               
програмом Основи безбедности деце , један  час одељењског старешине су држали представници саобраћајне полиције и то : 

- 15.10.2019., предавање саобраћајне полиције, тема: Безбедност деце у саобраћају. 

Поред свих горе наведених садржаја, на овим часовима решаване су и анализиране свакодневне ситуације које се дешавају међу ученицима, у                    
циљу пријатнијег боравка у школи и развоја међусобне емпатије и толеранције. 

Ученици су подстицани да поштују правила понашања у школи, да решавају проблеме речима, да усвоје елементе бонтона прикладне узрасту, да                    
помажу једни другима и да заједнички проналазе решења проблема са циљем да буду што више повезани у оквиру одељења. 

Напомена: Од 16.03.2020. објављена је ванредна ситуација због корона вируса. Од поменутог датума, час одељењског старешине је са ученицима 
реализован преко гоогле учионице, као и мејлом. 

                                                                        Одељењски старешинаМилан Филиповац 

5.6. Извештај о раду одељењског старешине одељења 2-3 

У одељењу 2/3 часови одељењског старешине одржавани су четвртком, као пети час. У току  првог  полугодишта, школске 2019/2020. године одржано је 20  часова 
одељењског старешине. У току другог полугодишта одржано је 16 часова и то већина путем наставе на даљину јер је у држави било ванредно стање због епидемије.  

Током првог периода формирали смо одељењску заједницу, поново се упознали са кућним редом школе, определили се за ваннаставне активности, научили да 
организујемо радни дан, утврдили дечја права и обавезе, посетили Огледно добро Пољопривредног факултета-Радмиловац, проширили правила понашања, говорили 
о насиљу и његовим последицама, посетама лекару и зубару, причали о другарству, упознали се са битним датумима наше школе, припремили за зиму и наступајуће 
распусте. 

На  основу Протокола потписаног између Министарства унутрашњих послова и Министарства просвете, науке и технолошког развоја, програмом Основи 
безбедности деце , један  час одељењског старешине су држали представници саобраћајне полиције и то : 
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- 17.10.2019., предавање саобраћајне полиције, тема: Безбедност деце у саобраћају.  

Током другог периода посетили смо библиотеку и ирадили поклоне за маме. Све остале часове који су обухватали теме као што су Моја најчешћа осећања, Мама и 
тата од мене очекују..., Марљивост и истрајност у раду, Како бити и остати здрав и прав, Здравље на уста улази - правилна исхрана, Ускрс код моје баке, Радост 
пролеча, Сакупљање биљака, цвећа, Шта нам прича поток, Покажи шта знаш,Колико сам задовољан својим успехом, Радујемо се распусту и договор о активностима 
у току лета...реализовали смо путем вибера и мејлова и прилагођавали смо их тадим условима. 

Поред свих горе наведених садржаја, на овим часовима решаване су  и анализиране свакодневне ситуације које се дешавају међу ученицима, у циљу пријатнијег 
боравка у школи и развоја међусобне емпатије и толеранције. 

Ученици су подстицани да поштују правила понашања у школи, да решавају проблеме речима, да усвоје елементе бонтона прикладне узрасту, да помажу једни 
другима и да заједнички проналазе решења проблема са циљем да буду што више повезани у оквиру одељења. Ситуација која нам је била наметнутна за рад само је 
још више подстакла ученике да позитивно размишљају и пружају једни другима подршку у раду и у животу уопште. 

                                                                                                                                                                               Одељењски старешина: Александра Перић  

     5.7. Извештај о раду одељењског старешине одељења 2-4 

         У одељењу 2/4 часови одељењског старешине одржавани су уторком, као пети час. У току  првог  полугодишта, школске 2019/2020. године 
одржано је 20  часова одељењског старешине. У току другог полугодишта одржано је 16 часова и то већина путем наставе на даљину због епидемије у 
држави. 

Током овог периода формирали смо одељењску заједницу, поново се упознали са кућним редом школе, определили се за ваннаставне активности, 
научили да организујемо радни дан, утврдили дечја права и обавезе, посетили Огледно добро Пољопривредног факултета-Радмиловац, проширили 
правила понашања, говорили о насиљу и његовим последицама, посетама лекару и зубару, причали о другарству, упознали се са битним датумима наше 
школе, припремили за зиму и наступајуће распусте. 

На  основу Протокола потписаног између Министарства унутрашњих послова и Министарства просвете, науке и технолошког развоја, програмом 
Основи безбедности деце , један  час одељењског старешине су држали представници саобраћајне полиције и то : 

111 

 



 

- 17.10.2019., предавање саобраћајне полиције, тема: Безбедност деце у саобраћају. 

Током другог полугодишта посетили смо библиотеку и и правили поклоне за маме. Часове: Моја најчешћа осећања, Мама и тата од мене очекују..., Марљивост и 
истрајност у раду, Како бити и остати здрав и прав, Здравље на уста улази - правилна исхрана, Ускрс код моје баке, Радост пролећа, Сакупљање биљака, цвећа, Шта 
нам прича поток, Покажи шта знаш, Колико сам задовољан својим успехом, Радујемо се распусту и договор о активностима у току лета...реализовали смо путем 
Вибера и мејлова и прилагођавали смо их датим условима. 

Поред свих горе наведених садржаја, на овим часовима решаване су  и анализиране свакодневне ситуације које се дешавају међу ученицима, у циљу 
пријатнијег боравка у школи и развоја међусобне емпатије и толеранције. 

Ученици су подстицани да поштују правила понашања у школи, да решавају проблеме речима, да усвоје елементе бонтона прикладне узрасту, да 
помажу једни другима и да заједнички проналазе решења проблема са циљем да буду што више повезани у оквиру одељења. 

                                                                                                                                                    Одељењски старешина Јелена Ранковић 

5.8. Извештај о раду одељењског старешине одељења 3-1 
 

У токушколске 2019/2020. године у одељењу III / 1 одржано је 36 часова одељењског старешине.  

Часови су према распореду реализовани као пети час  понедељком. На часовима су рађене теме  према датом плану за ову школску годину, али 
на начин   прилагођен  ученицима овог одељења и у складу са  ситуацијама у којима су се они нашли, а у циљу што бољих и конструктивнијих односа у 
одељењу и стварању компанктне одељењске заједнице. Разговарано је о : дужностима , обавезама и понашању  ученика у школи и ван ње, другарству  у 
одељењу и ван њега,насиљу  у школи и ван ње, конфликтима   и њиховом решавању, ненасилном решавању  сукоба међу ученицима, како чувати себе и 
своје здравље,  осећања, лепо опхођење према свим запосленим у школи, анализирање успеха и шта урадити да се он поправи и буде још бољи, 
уређивање учионице, међусобној помоћи међу ученицима, заједничком учењу и начинима  напретка.Решаване су и  анализиране свакодневне ситуације 
које се дешавају међу децом. Реализовано је и неколико часова «Школе без насиља». Анализирана су и проширена правила која су постављена прошле 
године, а у вези са односом  међу ученицима, понашањем у школи и  односу према школској имовини. 
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Ученици су подстицани да поштују правила понашања у школи, да решавају проблеме разговором, да усвоје елементе бонтона прикладне 
узрасту, да помажу једни другима и проналазе решења проблема са циљем јачања заједништва у одељењу. На часовима су коришћене књиге: Бонтон за 
ученике, Стојиш право- браво, браво, Е баш хоћу лепо да се понашам… 

Од 16. марта 2020. године, када је објављено ванредно стање због корона вируса, час одељењског старешине је реализован преко вибер групе.У 
периоду реализације наставе на даљину су реализоване према плану, али се кроз њих указивало на значај бриге о сопственом здрављу, о начинима 
заштите од вируса, о личној одговорности, о томе како испунити слободно време, заштити деце, осећањима, жељама, играма у кругу породице. 

Рад на овим часовима обогаћује дечије искуство. Деца се уче да отворено разговарају о проблему и да једни другима помажу. 

                                                                                                                                                                Одељењски старешина Mирјана Муцић 

5.9. Извештај о раду одељењског старешине одељења 3-2 

   У току  школске 2019/20. године у одељењу  3-2  рализовано  је 36   часова одељењског старешине, по распореду, четвртак 5. час. 

 Часови су  реализовани према плану и програму, а повремено и у складу са текућим питањима, проблемима и  актуелним дешавањима у земљи. 

Часови су обухватали сл. теме: Ово сам ја; Другарска слика; Ја као пешак на путу од куће до школе; Како треба да се понашамо у позоришту, биоскопу 
и јавном превозу; Како се ко осећа ...(потребе и осећања); Осећања стида и срамоте; 

 Возић правила; Заједничка одељењска заједница ученика III2 и III4 (часу присуствовао психолог школе); Како да сукоб претворимо у 
пријатељство; Пријатељске поруке за ученике трећег четири; Наша правила на фудбалском терену;За слогу у одељењу и ван њега потребно је ;У сусрет 
Дану школе; Колико смо задовољни постигнутим резултатима; Здравље је највеће богатство –исхрана; 

 Од 16. марта 2020. године, када је објављено ванредно стање због корона вируса, час одељењског старешине је реализован преко вибер групе, У 
том периоду реализоване су сл.теме: Кликни безбедно; Десет правила за безбедно коришћење интернета; Моје слободно време; Игре које највише 
волимо; Шта можемо да урадимо да нам живот у буде лепши; Свако је у нечему најбољи; Шта се коме допада; Шта би волели да променимо; Музика 
коју слушамо; Филмове које памтимо; Занимљивости – прочитао сам у ... Препоручио бих другу да прочита 
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 Кроз часове смо  развијали  и неговали  топле, пријатељске  и хуманитарне  односе. Ученици су подстицани да поштују једни друге,да помажу 
једни другима и да заједнички проналазе решења за поједине ситуације.. 

Часови су у великој мери реализовани у складу с пројектом  Школа без насиља. 

                                                                                                                                            Одељењски старешина Слађана Николић 

   5.10. Извештај о раду одељењског старешине одељења 3-3 
 

У току  школске 2019/2020. године  у одељењу III / 3 одржано је  укупно 36  часова одељењског старешине.  

Часови су према распореду реализовани као пети час понедељком. 

  На часовома су реализоване теме дате планом за ову школску годину, али  на начин   прилагођен  ученицима овог одељења и у складу са 
ситуацијама у којима су се они нашли, а све у циљу успостављања што бољих и конструктивнијих односа у одељењу и стварања компактне одељенске 
заједнице. Разговарано је о : дужностима , обавезама и понашању  ученика у школи и ван ње, другарству  у одељењу и ван њега, насиљу  у школи и ван 
ње, конфликтима   и њиховом решавању, ненасилном решавању  сукоба међу ученицима,  како чувати себе и своје здравље, бон – тон за почетнике, 
осећања, лепо опхођење према свим запосленим у школи, анализирање успеха и шта урадити да се он поправи и буде још бољи, уређивање учионице, 
међусобној помоћи међу ученицима, заједничком учењу и начинима што већег напретка. 

 Решаване су, анализиране и  имитиране свакодневне ситуације које се дешавају међу децом, а у циљу што пријатнијег боравка у школи. 

 На једном часу психолиг школе је одржао радионицу на тему „Узроци неспоразума у комуникацији“, где је разговарано са ученицима како 
побољшати комуникацију са вршњацима.  
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 Поново смо се подсетили укратко и радионица које су реализоване претходне школске године, а у оквиру пројекта  ,,Школа без 
насиља”.Анализирана су правила која су постављена прошле године и проширен  је возић правила нашег одељења који је сачињен из пет вагона. У 
оквиру сваког вагона је  по једно правило о међусобном односу ученика, понашању у школи и  односу према стварима и школској имовини. 

По месецима, то је било оријентационо  овако реализовано: 

- септембар: Срећан почетак; Представљање себе другима , Планови за рад и напредак у трећем разреду, Договор око понашања, дисциплине и хигијене  

- октобар:  Возић правила- проширивање; Досадашњи рад- самопроцена , Дечија недеља 

- новембар:  У сусрет Дану школе, Колико се познајемо, Природна средина и њен значај, Моје способности  

- децембар: Како да учимо, Мапе ума , Комуникација 

- јануар: Планирање дневних активности ; Прослава Светог Саве; Људи се разликују 

- фебруар: Наша права и обавезе; 

- март: Моја омиљена књига; Шта се коме допада, Игре које највише волимо, Болести дечјег доба; У сусрет пролећу;  

- април: Како користим слободно време; Понашање у библиотеци, позоришту, јавном превозу..., Свако је у нечему најбољи; Шта радити да би се успех 
побољшао; 

- мај: Свиђа ми се шта раде деца, одрасли, Болести зависности, Волим да се играм, Занимљивости – прочитао сам, Шта можемо да урадимо да би нам 
живот био лепши; 

- јун: У сусрет летњем распусту, По чему ћу памтити још једну школску годину. 

Ученици су подстицани да поштују правила понашања у школи, да решавају проблеме речима, да усвоје елементе бонтона прикладне узрасту, да 
помажу једни другима и да заједнички проналазе решења проблема са циљем да буду што више повезани у оквиру одељења. 
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 На часовима су често коришћене књиге: Бонтон за ученике, Стојиш право – браво, браво, Е, баш хоћу лепо да се понашам. Коришћени су 
текстови из књига, уочавана њихова веза са свакодневним ситуацијама и разговарано о порукама из текстова и њиховој примени у нашем одељењу. 

Рад на овим часовима  обогаћује дечије искуство, деца се уче да отворено разговарају о проблему и да једни другима помажу 

                                                                                                                                                                Одељењски старешина Снежана Пауновић  

  5.11. Извештј о раду одељењског старешине одељења 3-4  

У току  школске 2019/2020. године  у одељењу III / 4 одржано је  укупно 37  часова одељењског старешине.  У току другог полугодишта одржано је 17 часова и то 
већина путем наставе на даљину јер је у држави било ванредно стање због епидемије. 

Часови су према распореду реализовани као пети час средом. 

  На часовома су реализоване теме дате планом за ову школску годину, али  на начин   прилагођен  ученицима овог одељења и у складу са  ситуацијама 
у којима су се они нашли, а све у циљу успостављања што бољих и конструктивнијих односа у одељењу и стварања компактне одељенске заједнице. 
Разговарано је о : дужностима , обавезама и понашању  ученика у школи и ван ње, другарству  у одељењу и ван њега, насиљу  у школи и ван ње, 
конфликтима   и њиховом решавању, ненасилном решавању  сукоба међу ученицима,  како чувати себе и своје здравље, бон – тон за почетнике, 
осећања, лепо опхођење према свим запосленим у школи, анализирање успеха и шта урадити да се он поправи и буде још бољи, уређивање учионице, 
међусобној помоћи међу ученицима, заједничком учењу и начинима што већег напретка. 

 Решаване су, анализиране и  имитиране свакодневне ситуације које се дешавају међу децом, а у циљу што пријатнијег боравка у школи. 

 На једном часу психолиг школе је одржао радионицу на тему „Узроци неспоразума у комуникацији“, где је разговарано са ученицима како побољшати 
комуникацију са вршњацима.  
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  Поново смо се подсетили укратко и радионица које су реализоване претходне школске године, а у оквиру пројекта  ,,Школа без насиља”.Анализирана 
су правила која су постављена прошле године и проширен  је возић правила нашег одељења који је сачињен из пет вагона. У оквиру сваког вагона је  по 
једно правило о међусобном односу ученика, понашању у школи и  односу према стварима и школској имовини. 

По месецима, то је било оријентационо  овако реализовано: 

- септембар: Срећан почетак; Представљање себе другима , Планови за рад и напредак у трећем разреду, Договор око понашања, дисциплине и хигијене  

- октобар:  Возић правила- проширивање; Досадашњи рад- самопроцена , Дечија недеља 

- новембар:  У сусрет Дану школе, Колико се познајемо, Природна средина и њен значај, Моје способности  

- децембар: Како да учимо, Мапе ума , Комуникација 

- јануар: Планирање дневних активности ; Прослава Светог Саве; Људи се разликују 

- фебруар: Наша права и обавезе; 

- март: Моја омиљена књига; Шта се коме допада, Игре које највише волимо, Болести дечјег доба; У сусрет пролећу;  

- април: Како користим слободно време; Понашање у библиотеци, позоришту, јавном превозу..., Свако је у нечему најбољи; Шта радити да би се успех 
побољшао; 

- мај: Свиђа ми се шта раде деца, одрасли, Болести зависности, Волим да се играм, Занимљивости – прочитао сам, Шта можемо да урадимо да би нам 
живот био лепши; 

- јун: У сусрет летњем распусту, По чему ћу памтити још једну школску годину. 
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Ученици су подстицани да поштују правила понашања у школи, да решавају проблеме речима, да усвоје елементе бонтона прикладне узрасту, да 
помажу једни другима и да заједнички проналазе решења проблема са циљем да буду што више повезани у оквиру одељења. 

 На часовима су често коришћене књиге: Бонтон за ученике, Стојиш право – браво, браво, Е, баш хоћу лепо да се понашам. Коришћени су текстови из 
књига, уочавана њихова веза са свакодневним ситуацијама и разговарано о порукама из текстова и њиховој примени у нашем одељењу. 

Током наставе на даљину наставне садржаје смо реализовали путем Вибера и мејлова, прилагођавајући их датим условима. 

Рад на овим часовима  обогаћује дечије искуство, деца се уче да отворено разговарају о проблему и да једни другима помажу. 

  

                                                                                                                                                                 Одељењски старешина: Татјана Радовић 

5.12. Извештај о раду одељењског старешине одељења 4-1 

    Извештај о раду одељењског старешине одељења4 / 1 

У току  школске 2019/2020. године  у одељењу IV / 1 одржано је  укупно 36 часова  одељенског старешине , 20 часова у првом и 16 у другом 
полугодишту. 

 Часови су према распореду реализовани као пети часпетком. 

 На часовома су реализовани садржаји дати планом за ову школску годину, али  на начин прилагођен  ученицима овог одељења, у   складу са 
ситуацијама у којима су се они нашли. Циљ је био  успостављање што бољих и конструктивнијих односа у одељењу и стварања компактне одељењске 
заједнице. Разговарано је о : дужностима , правима и обавезама, понашању  ученика у школи и ван ње, другарству , насиљу, конфликтима   и њиховом 
конструктивном  решавању, чувању себе и свог здравље, бонтону, осећањима, лепом опхођењу, међусобној помоћи међу ученицима, заједничком 
учењу и начинима што бољег напретка, квалитетном провођењу слободног времена, омиљеним књигама, играма које највише воле, растанку на крају 
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четвртог разреда, предстојећем летњем распусту. Анализиран је успех ученика и вођени су  разговори о томе шта урадити да се он поправи и буде још 
бољи. Решаване су и анализиране  свакодневне ситуације које су се дешавале међу ученицима. 

На основу програма „Основи безбедности деце,“ потписаног између Министарства унутрашњих послова и Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја,  једном месечно час одељењског старешине су држали представници полиције, саобраћајне полиције и сектора са ванредне 
ситуације, обрађујући следеће теме: 

 -Полиција у служби грађана 

-Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа 

- Превенција и заштита деце од злоупотребе опојних дрога и алкохола 

- Безбедност деце у саобраћају 

- Заштита од техничко-технолошке опасности и природних непогода 

- Заштита од пожара 

Ове радионице су биле интерактивне, веома занимљиве и едукативне. Реализовано их је само шест, јер су се од 17. марта часови одвијали  на даљину, 
због ванредног стања због пандемије COVIDA 19 у држави. Једном часу су присуствовала два ученика осмог разреда, представника Ђачког парламента. 
Вођен је разговор о преласку у  пети разред . Ученици су имали могућност да постављају питања о ономе што их интересује у вези са наставком 
школовања. 

 Подсетили смо се и радионица које су реализоване претходне школске године, а у оквиру пројекта  „Школа без насиља“. Анализирана су правила која 
су постављена прошле године и проширен  је возић правила нашег одељења. У оквиру сваког вагона је писано по једно правило о међусобном односу 
ученика, понашању у школи и  односу према стварима и школској имовини. 
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 Ученици су подстицани да поштују правила понашања у школи, да конфликте решавају на конструктиван начин, да помажу једни другима и да 
заједно проналазе решења. 

 Рад на овим часовима је вишеструко користан. Ученици стичу вештине учења и анализирања,  износе своја мишљења о различитим темама, стављају 
се у позиције да процењују ситуације,  развијају колетивни дух и одговорност. 

                                                                                                                                                             Одељењски старешина Мира Травица Петровић 

5.13. Извештај о раду одељењског старешине одељења 4-2 

У току  школске 2019/2020. године  у одељењу IV/2 одржано је 36 часова одељењског старешине.Часови су се одржавали понедељком, за време 
петог часа. 

  На часовома су реализовани садржаји дати планом за ову школску годину, али  на начин прилагођен  ученицима овог одељења, у   складу са 
ситуацјама у којима су се они нашли. Циљ је био  успостављање што бољих и конструктивнијих односа у одељењу и стварања компактне одељењске 
заједнице. Разговарано је о : дужностима , правима и обавезама, понашању  ученика у школи и ван ње, другарству , насиљу, конфликтима   и њиховом 
конструктивном  решавању, чувању себе и свог здравље, бонтону, осећањима, лепом опхођењу, међусобној помоћи међу ученицима, заједничком 
учењу и начинима што бољег напретка, квалитетном провођењу слободног времена, омиљеним књигама, играма које највише воле, растанку на крају 
четвртог разреда, предстојећем летњем распусту. Анализиран је успех ученика и вођени су  разговори о томе шта урадити да се он поправи и буде још 
бољи. Решаване су и анализиране  свакодневне ситуације које су се дешавале међу ученицима. 

На основу програма „Основи безбедности деце,“ потписаног између Министарства унутрашњих послова и Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја,  једном месечно час одељењског старешине су држали представници полиције, саобраћајне полиције и сектора са ванредне 
ситуације, обрађујући следеће теме: 

 - Полиција у служби грађана 

- Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа 
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- Превенција и заштита деце од злоупотребе опојних дрога и алкохола 

- Безбедност деце у саобраћају 

- Заштита од техничко-технолошке опасности и природних непогода 

- Заштита од пожара 

Ове радионице су биле интерактивне, веома занимљиве и едукативне. Реализовано их је само шест, јер су се од 17. марта часови одвијали  на даљину, 
због ванредног стања у држави Једном часу су присуствовала два ученика осмог разреда, представника Ђачког парламента. Вођен је разговор о 
преласку у  пети разред . Ученици су имали могућност да постављају питања о ономе што их интересује у вези са наставком школовања. 

 Подсетили смо се и радионица које су реализоване претходне школске године, а у оквиру пројекта  „Школа без насиља“. Анализирана су правила која 
су постављена прошле године и проширен  је возић правила нашег одељења. У оквиру сваког вагона је писано по једно правило о међусобном односу 
ученика, понашању у школи и  односу према стварима и школској имовини. 

Ученици су подстицани да поштују правила понашања у школи, да конфликте решавају на конструктиван начин, да помажу једни другима и да 
заједно проналазе решења. 

 Рад на овим часовима је вишеструко користан. Ученици стичу вештине учења и анализирања,  износе своја мишљења о различитим темама, стављају 
се у позиције да процењују ситуације,  развијају колетивни дух и одговорност. 

                                                                                                                                             На часовома су реализовани садржаји дати планом за ову школску 
годину, али  на начин прилагођен  ученицима овог одељења, у   складу са  ситуацјама у којима су се они нашли. Циљ је био  успостављање што бољих и 
конструктивнијих односа у одељењу и стварања компактне одељењске заједнице. Разговарано је о : дужностима , правима и обавезама, понашању 
ученика у школи и ван ње, другарству , насиљу, конфликтима   и њиховом конструктивном  решавању, чувању себе и свог здравље, бонтону, 
осећањима, лепом опхођењу, међусобној помоћи међу ученицима, заједничком учењу и начинима што бољег напретка, квалитетном провођењу 
слободног времена, омиљеним књигама, играма које највише воле, растанку на крају четвртог разреда, предстојећем летњем распусту. Анализиран је 
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успех ученика и вођени су  разговори о томе шта урадити да се он поправи и буде још бољи. Решаване су и анализиране  свакодневне ситуације које су 
се дешавале међу ученицима. 

На основу програма „Основи безбедности деце,“ потписаног између Министарства унутрашњих послова и Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја,  једном месечно час одељењског старешине су држали представници полиције, саобраћајне полиције и сектора са ванредне 
ситуације, обрађујући следеће теме: 

 - Полиција у служби грађана 

- Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа 

- Превенција и заштита деце од злоупотребе опојних дрога и алкохола 

- Безбедност деце у саобраћају 

- Заштита од техничко-технолошке опасности и природних непогода 

- Заштита од пожара 

Ове радионице су биле интерактивне, веома занимљиве и едукативне. Реализовано их је само шест, јер су се од 17. марта часови одвијали  на даљину, 
због ванредног стања у држави Једном часу су присуствовала два ученика осмог разреда, представника Ђачког парламента. Вођен је разговор о 
преласку у  пети разред . Ученици су имали могућност да постављају питања о ономе што их интересује у вези са наставком школовања. 

 Подсетили смо се и радионица које су реализоване претходне школске године, а у оквиру пројекта  „Школа без насиља“. Анализирана су правила која 
су постављена прошле године и проширен  је возић правила нашег одељења. У оквиру сваког вагона је писано по једно правило о међусобном односу 
ученика, понашању у школи и  односу према стварима и школској имовини. 
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Ученици су подстицани да поштују правила понашања у школи, да конфликте решавају на конструктиван начин, да помажу једни другима и да 
заједно проналазе решења. 

 Рад на овим часовима је вишеструко користан. Ученици стичу вештине учења и анализирања,  износе своја мишљења о различитим темама, стављају 
се у позиције да процењују ситуације,  развијају колетивни дух и одговорност. 

                                                                                                                                                 Одељењски старешина Наташа  Зечевић 

   5.14.Извештај о раду одељењског старешине одељења 4- 3 

 
У  школској 2019/2020. години  у одељењу   IV /3  одржано је  укупно 37 часова одељењског старешине. Један час је одржан више од планираног броја. 
Часови су према распореду реализовани као пети час уторком. 

Уз активно учествовање ученика обрађиване су теме према плану, а које су обухватиле : дужности, обавезе и понашање ученика у школи и ван 
ње, другарство у одељењу и ван њега, омиљене игре, насиље у школи и ван ње, конфликти  и њихово решавање, ненасилно решавање сукоба међу 
ученицима,  одевање у различитим приликама, како чувати себе и своје здравље, исхрана, права и обавезе деце у породици и школи, бон – тон за 
почетнике, осећања, лепо опхођење према свим запосленим у школи, анализирање успеха и шта урадити да се он поправи и буде још бољи, квиз знања, 
музику коју воли,филмови које памтимо, пубертет, значај рекреације и спорта. Решаване су, анализиране и  имитиране свакодневне ситуације које се 
дешавају међу децом, а у циљу што пријатнијег боравка у школи. 

            На неким  часу је разговарано са ученицима и о непријатностима које се дешавају када се другар намерни и без оправданог разлога искључује из 
игре. 

       Ученици  веома јасно износе проблеме и препознају осећања.  

       Самостално (уз малупомоћ наставника) проналазе решења и поштују након тога договорена правила. 
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Анализирана су правила која су постављена прошле године и проширен  је возић правила нашег одељења који је сачињен из пет вагона. У оквиру 
сваког вагона је  по једно правило о међусобном односу ученика, понашању у школи и  односу према стварима и школској имовини. 

 Ученицима су се на једном часу представили представници Ђачког парламента и са њима разговарали о томе како се наставља школовање кад оду у 
пет разред, о променама и начину рада у даљем школовању. 

 

    Ученицима су сваког месеца представници МУП-а одржали по једну радионицу. 

Теме које су обрадили су следеће: 

- Превенција заштите деце од трговине људима 

- Полиција у служби грађана 

- Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа 

- Заштита од техничко-технолошке опасности и природних непогода 

- Насиље као негативна друштвена појава 

- Превенција и заштита деце од наркоманије и алкохолизма 

 Ове радионице су биле интерактивне, веома занимљиве и едукативне. Реализовано их је само шест, јер су се од 17. марта часови одвијали  на даљину, 
због ванредног стања у држави Једном часу су присуствовала два ученика осмог разреда, представника Ђачког парламента. Вођен је разговор о 
преласку у  пети разред . Ученици су имали могућност да постављају питања о ономе што их интересује у вези са наставком школовања. 
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 Подсетили смо се и радионица које су реализоване претходне школске године, а у оквиру пројекта  „Школа без насиља“. Анализирана су правила која 
су постављена прошле године и проширен  је возић правила нашег одељења. У оквиру сваког вагона је писано по једно правило о међусобном односу 
ученика, понашању у школи и  односу према стварима и школској имовини. 

Ученици су подстицани да поштују правила понашања у школи, да конфликте решавају на конструктиван начин, да помажу једни другима и да 
заједно проналазе решења. 

 Рад на овим часовима је вишеструко користан. Ученици стичу вештине учења и анализирања,  износе своја мишљења о различитим темама, стављају 
се у позиције да процењују ситуације,  развијају колетивни дух и одговорност. 

 

   Важно је и неопходно стално подстицати ученике да поштују правила у школи да знају да  имају своја  права , али им се стално наглашава да та права 
произлазе из обавеза које имају према свима у школи (наставницим, другарима, теткицама и сви старијим особама запосленим у школи). 

      Ученици се кроз различите активности уче да помажу једни другима и да несугласице решавају вербалним путем и то све у циљу стварања пријатне 
и лепе атмосфере у одељењу. 

                                                                                                                                                              Одељенски старешина: Добрила Марковић 

   5.15. Извештај о раду одељењског старешине одељења 5-1 
·         Од самог почетка школске године, ученицима се константно понављају правила  понашања у школи која су примерена. 

·         Дан школе посвећен је преминулом бившем ученику у холу школе. 

- Ученици су посетили Музеј ваздухопловства. На симулатору смо се сви опробали као пилоти. 

·     Ученици су учествовали у продајној изложби поводом Нове године. 
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·         Крај календарске године прославили смо новогодишњом журком. 

·     Пригодним програмом уз химну Светом Сави обележена је школска слава. Награђен је Павле Игњатовић, а као дародавац књига и мреже за одбојку 
Немања Максимовић. 

·         Одељењски старешина је разговарала са ученицима и родитељима о проблемима који су се дешавали. 

·         Разговоре са појединим ученицима и у присуству одељенског старешине водила је психолошко педагошка служба. 

·         Разговарано са ученицима на различите теме. 

·         Одељењски старешина је водила евиденцију о ученицима и проблемима који су се дешавали. 

·         Ученик Павле Игњатовић је освојио прво место на општинском такмичењу из математике. На републичко такмичење Дабар из информатике 
пласирали су се Павле Игњатовић, Ана Мијалковић, Вања Костић и Тамара Секулић. 

- У школи смо посетили изложбу о Ани Франк, а причу о њој је употпунила библиотекарка Марина. 

·         Од средине марта месеца, почела је реализација наставе на даљину због увођења вандредног стања. 

·         Средња оцена одељења на крају школске године је 4,16. Сви ученици имају примерно владање.  

                                                                                                                                                                            Одељенски старешина 5/1 ,Марија Јовановић 

5.16. Извештај о раду одељењског старешине одељења 5-2 
 

  У одељењу 5/2, на почетку школске године 2019/20.године, уписано је 28 ученика, од којих је17 дечака и 11 девојчица.У току првог полугодишта 
одсељене су две ученице (7.10.2019. Марија Обрадовић и 16.12.2019. Самира Незирај) тако даодељење на крају школске године има укупно 26 ученика 
(17 дечака и 9 девојчица). 
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У одељењу 1 ученик похађа наставу по ИОП-у 2 а 1 по ИОП-3. 

На почетку школске године изабрано је руководство одељенске заједнице: 

-          Председник: Илија Милићевић 

-          Потпредседник: Немања Андрић 

-          Благајник: Уна Николи 

 До краја школске године 2019/20. одржани су сви часова одељењске заједнице попредвиђеном плану за 5.разред (36). 

У току првог полугодишта било је бројних проблема у понашању  појединих ученика због којих је појачан васпитно-дисциплински рад са њима 
(психолошко-педагошка помоћ и подршка) а установљени су и обавезни недељни сусрети са њиховим родитељима. Све ове ванредне активности 
одељенског старешине и ПП службе нису резултирале побољшањем њиховог понашања тако да су (Лука Вранешевић и Таир Мака) на крају првог 
полугодишта а и на крају школске године имали Укор Одељењског већа – владање добро. 

Примећено је да ученици желе да помажу једни другима у школи и да скоро сви похађају више ваннаставних активности у виду спорта, музике и 
страних језика. Веома су активни, радознали, непосредни и потребна им је подршка разредног старешине како у међусобној комуникацији, тако и у 
савладавању наставног градива. Радо се одазивају школским активностима, учествовали су у Божићној приредби, приредби за Светог Саву, као и у 
спортским такмичењима и свим осталим такмичењима представљајући нашу школу. 

Због епидемиолошке ситуације у држави и увођења ванредног стања,  настава се од 17.марта 2020.године до краја школске године реализовала на 
даљину. Часови су за ученике емитовани на РТС 3 а предметни наставници су реализовали наставу и комуницирали са ученицима путем мејла,вибера и 
одабраних платформи ( најчешће гугл учионице). Одељењски старешина је имала свакодневну комуникацију са ученицима преко вибер групе,смс и 
електронске поште и пружала подршку у раду и решавању дигиталних потешкоћа. Сарадња са родитељима и предметним наставницима је била 
одлична. Наставни план је успешно реализован. На крају другог полугодишта са одличним успехом је 18ученика,који су и похваљени, 6 ученика има 
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врло добар успех, 1 ученик је са добрим успехом а 1 са довољним успехом. 2 ученика имају васпитно-дисциплинске мере (Укор Одељенског већа). 
Средња оцена одељења је 4,51.  

                                                                                                                                                  Одељенски старешинаВесна Стешевић 

 

   

  

5.17. Извештај о раду одељенског старешине одељења 5-3  
На почетку школске 2019/20.г. у одељењу је уписано 23 ученика, од којих 10 девојчица и 13 дечака. Пред почетак школске године, са проф. разредне наставе, Весном                          
Дмитрић сам разговарала о структури одељења и чињеницама и изазовима на које треба да обратим пажњу. До краја посматраног периода, једна ученица се                       
исписала(Анета Велијев,14.10.2019.),а једна ученица се уписала(Сетајеш Бахрамшир,14.10.2019.),тако да је структура одељења и бројчано стање остало               
непромењено. 

Сви уписани ученици редовно похађају наставу. Направљено је 843 оправданих изостанака и   18  неоправданих изостанака. 

Што се васпитно- дисциплинских мера тиче, одељенски старешина није изрекла казнене мере, а похваљено је тринаест ученика за постигнут одличан успех и                      
примерно владање. Похваљени ученици су: Вук Дејановић, Анђела Белановић, Страхиња Буквић, Ђорђе Влајковић, Лана Лазаров, Лазар Мрдак, Теодора Панић,                   
Матеј Пауновић, Вук и Урош Перић, Катарина Стефановски, Анђела Субичин и Јакша Чабаркапа. На крају другог полугодишта, у одељењу има 13 одличних, 8 врло                        
добрих, 2 добрих, 0 довољних,   0недовољних  и   0 неоцењених. Просек одељења је  4,43. 

У посматраном периоду није било ученика који раде по ИОП-у, иако се са досељеном уленицом из Ирана, Сетајеш Бахрамшир ради на описмењавању и са смањеним                         
обимом градива. Ученица је била на евалуацији код психолога школе, Данке Спасовски и одлучено је да се прате постигнућа и да се види како ће наставити у другом                            
полугодишту. Како се прешло на наставу на даљину и нисам имала комплетан увид у рад и напредак ученице, даља евалуација је одложена за почетак наредне                         
шк.године. 
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До краја овог периода није одржан ни један родитељски састанак.Последњи је одржан 4.2.2020. ради поделе књижица и представљања успеха и дисциплине на крају                       
првог полугодишта. У периоду наставе на даљину са родитељима сам оформила вајбер групу и били смо у сталном контатку,како бисмо деци пружили што већу                        
подршку у учењу и прилагођавању на нов начин рада. 

У другом полугодишту одржала сам 15 часова одељенског старешине, укупно 33 часова. На тим часовима сам са ученицима разговарала о томе како да побољшају                        
социјалне односе у одељењу,као да се носе са новим ситуацијама у школи, начинима и стратегијама учења, о лепом понашању и ненасилним стратегијама решавања                       
конфликата. Такође, разговарано је о томе шта желе у будућности у професионалном смислу, те и како до тога да дођу.У промењим условима рада и наставе на                          
даљину,то се одвијало преко вајбер групе. 

                                                                                                                                                                                        Одељенски старешинаАлександра Ранковић  

  

5.18. Извештај о раду одељењског старешине одељења 6-1 

У одељењу 6/1 је 24 ученика, 13 дечака и 11 девојчица. Сви редовно похађају наставу, осим два ученика који имају више од трећине укупног броја изостанака. 

Два ученика похађају наставу по ИОП-1, али је упућен захтев за увођење ИОП-2. 

На крају првог полугодишта средња оцена одељења је 4,07. Са члановима одељењског већа анализиран је успех ученика на крају првог полугодишта и закључено је                        
да је већина ученика задржала постојећи успех и да су остварили свој инелектуални максимум. За рад, труд, ангажовање и активност на часовима, ученици су                        
похваљени од стране одељењског већа. 

Већих дисцплинских прекршаја нема. Два ученика су кажњена укором одељењског старешине због учесталих, мањих прекршаја и ометања наставног процеса, као и                     
броја неоправданих изостанака. У току првог полугодишта са појединим ученицима, њиховим родитељима и Тимом за борбу против занемаривања и насиља одржан                     
је састанак како би се превазишао конфликт који је међу децом постојао. 

У оквиру часова одељењског старешине бавили смо се различитим темама, које су доприносиле успостављању боље „атмосфере“ у одељењу, међусобном                   
разумевању, подршци, сарадњи, ненасилном решавању свакодневних проблема. Посебно су биле занимљиве теме које су се тицале слободних активности ученика                   
изван школе, њихових интересовања, размишљања о будућности и савлађивању школских обавеза. Утврђено је да већина ученика има ваншколске активности као                    
што су спорт, додатни часови страног језика или музичка школа. Ученици сматрају да су преоптерећени школским обавезама и да имају мало слободног времена.                       
Слободно време слабо користе за игру напољу, дружењу и шетњама. Углавном су фокусирани на игре на рачунару и унутар затвореног простора. Родитељи све мање                        
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проводе време са децом обављајући неке заједничке активности. Неки имају већ визију будућих занимања и то су углавном везана за IT технологију и програмирање,                        
док већина о томе још не рамишља. 

На крају године ученици су учествовали у изради украса за новогодишњи базар, а сакупљени новац биће искоришћен за одлазак на биоскопску представу. Ученици                       
се веома радо одазивају учешћу у свим школским свечаностима. 

Родитељи у великом броју редовно долазе на Отворена врата, правдају изостанке. 

У току другог полугодишта на часовима одељењске заједнице разговарало се о темама које су у центру пажње истицале социјалне вештине: комуникацију,                     
солидарност и толранцију. Разговарали смо о проблемима који се јављају у комуникацији са старијим, посебно са родитељима који често намећу амбициозне захтеве                      
деци у погледу остваривања успеха у школи, али и ваннанставним активностима. Доста времена је утрошено на разговор, учење и разумевање појма толеранције. У                       
одељењу има ученика који и даље тешко поштују различитост код других, било да је речи о различитим ставовима, начину размишљања, интересовањима,                     
карактерним особинама или боји коже. Са друге стране већина ученика је у датим ситуацијама реаговала изузетно зрело, истичући ваљане аргументе и тиме показали                       
да су овладали овом комуникацијском вештином. 

Од стране МУП-а током целе школске године одржаване су радионице посвећене актуелним питањима и проблемима који могу да се јаве код ученика овог узраста.                        
Такође представљени су и начини за њихово превазилажење. Ученици су били веома заинтересовани и врло активно су учествовали у раду. 

Ученици који су имали потешкоће у савладавању појединих садржаја наставних предмета упућени су на појачани педагошки рад, а они који су се сусретали са                        
потешкоћама у социјалним и емоционалним односима код психолога. Заједнички рад и уложени труд дали су резултате, тако да је већина ученика успешно савладала                       
проблеме. 

Због актуелне епидемиолошке ситуације, од средине марта 2020. године, часови одељењског старешине су се одвијали путем наставе на даљину. Одељењски                    
старешина је била у свакодневном контакту са ученицима и њиховим родитељима и благовремено давала информације у вези са одржавањем наставе на даљину и                       
сарадње са осталим наставницима. Комуникација се одвијала путем вибер апликације, мејла и гугл учионице. Врло активни разговори вођени су на тему како                      
безбедно користити интернет и на тему дигиталног насиља. Из разговора је закључено да ученици добро познају опасности са којима се могу сусрести током                       
дигиталне комуникације, као и да су упознати са значењем појма дигитално насиље. Давали су добре примере, и истицали да су им била од користи радионице и                          
предавања представника МУП-а на ове теме. 

Сарадња са већином родитеља је током периода трајања ванредног стања била коректна. 
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На крају школске године сумирани су резултати што се тиче успеха и дисциплине. С обзиром да је успех на крају школске године бољи него у претходном периоду                           
закључено је да су се ученици добро прилагодили новом начину рада. Успех ученика у наставним и вананставним активностима истакнут је и кроз индивидуални рад                        
у оквиру кога су ученици добили задатке да визуелно, кроз фотографије и видео снимке, презентују сопствене успехе. 

Средња оцена одељења је 4,25. Са одличним успехом је 16 ученика, са врло добрим 3, са добрим 2, са довољним 3. Сви ученици имају позитиван успех. Похваљени                           
су сви одлични ученици. Jедан ученик има укор одељењског старешине, а два ученика укор одељењског већа због неоправданих изостанака. На крају напомињем и то                        
да два ученика иду по ИОП-1 плану иако је још током првог полугодишта упућен захтев Интересорној комисији за увођење ИОП-2. Одговор комисије још није                        
стигао. 

                                                                                                                                                                                            Одељењски старешина Деја Петковић Телесковић 
 

5.19.Извештај о раду одељењског старешине одељења 6/2 
На почетку школске године 2019/2020. уписанo  је 22 ученикa  од тога, 14 дечака и 8 девојчица. Двоје ученика А.Т. и М.Ш. не похађају наставу од почетка школске године. 

У току школске године, на почетку другог полугодишта, један ученик се уписао ( У.М.М. ). Бројно стање ученика на крају другог полугодишта је 23, од тога 15 дечака и 8 де

 Одељењски старешина А.К.Дојчиновић  је преузела старешинство одељења 6/2  крајем новембра, по одласку Снежане Ивановић, предметног наставника и одељењског стар
одељења 6/2  у другу школу. 

Одељењски старешина је одржао предвиђене часове одељењске заједнице. 

  

На крају другог  полугодишта школске 2019/2020. године ученици су остварили просечну оцену одељења 4.56, од тога 16 ученика је са одличним успехом, 2 са врло добрим,
добрим,  ученика са довољним и недовољним успехом нема,  двоје ученика ( А.Т. и М.Ш.)  је неоцењено. Сви ученици са одличним успехом су и похваљени, а  ученица Миа
је награђена  на предлог одељењске заједнице као најбоља другарица . Укупан број оправданих изостанака износи 1435, нерегулисаних 625 , а неоправданих 533 . Број неопр
нерегулисаних часова је због не похађања наставе  ученика А.Т и М.Ш. 

Нема изречених васпитно – дисциплинских мера. 
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 Због новонастале епидемиолошке ситуације у земљи и проглашењем ванредног стања настава се одвијала и успешно реализовала на даљину. 

Одељењски старешина свакодневно била у контакту са ученицима и родитељима за време трајања наставе на даљину и пружала подршку у раду и  решавању потешкоћа са к
су сусртетали ученици и родитељи, а да су обавестили одељењског старешину о томе. 

Предметни наставници задовољни радом и активношћу ученика. 

Одлична сарадња предметних наставника и одељењског старешине. 

Одељењски старешина организовао први циклус припремне наставе за ученике А.Т. и М.Ш. и обавестио исте , али се нису одазвали. 

                                                                                                                                                                                                Александра Костов Дојчиновић, 

                 5.20. Извештај о раду одељењског старешине одељења 6-3 

У току године школске 2019/2020. одржано је 36 часова одељењског старешине као што је предвиђено наставним планом и програмом. На почетку                      
школске године ученици су упознати са календаром васпитно-образовног рада за школску 2019/2020 годину. Изабрано је руководство одељења. За                  
председника је већином гласова изабран Растко Трипковић. Ученици су упознати са својим правима и обавезама, кодексом облачења, као и са                    
последицама у сличају кршења истих. На првом родитељском састанку и родитељима је прочитан Правилник о понашању родитења, ученика и                   
запослених у васпитно – образовној установи, као и о предвиђеном року правдања изостанка ученика са наставе. Родитељи су и ове године за                      
представника одељења 6/3 у Савету родитеља изабрали Снежану Цицмил. На часовима одељењског старешине одржано је пет предавања о безбедности                   
деце предвиђених протоколом о сарадњи МУП-а и Министарства просвете, али су у другом полугодишту због обустављања наставе и организовања                   
наставе на даљину остала планирана предавања МУПа остала неодржана. Неколико часова посвећено је заштити ученика од насиља, злостављања и                   
занемаривања са посебним освртом на дигитално насиље које је све више присутно међу децом. Ученицима је поново прочитан правилник о употреби                     
мобилних телефона у школи. 
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Што се тиче структуре одељења, у одељењу 6/3 налази се 20 ученика, 12 дечака и 8 девојчица. Једна ученица се на почетку првог полугодишта                        
исписала из школе. Сви редовно похађају наставу. Укупно је направљено 720 оправдана изостанка и 36 неоправданих изостанака. У одељењу један                    
ученик похађа наставу по ИОПу 1. 

На крају другог полугодишта укупно 12 ученика је остварило одличан успех - 60%, 4 ученика је остварило врло добар успех - 20%, и 4 ученика је                          
остварило добар успех -20%. Средња оцена одељења је 4,26. Анализиран је успех ученика на крају петог разреда и упоређен је са тренутним                      
постигнућем. Закључено је да је већина ученика задржала постојећи успех и да су остварили свој инелектуални потенцијал, али да постоје велике                     
разлике у структури одељења и да има доста ученика који ми могли да поправе своје резултате. Имајући у виду да је општи успех одељења на крају                          
шестог разреда бољи у односу на пети разред, закључено је да је овом постигнућу у одређеној мери допринела настава на даљину која се одвијала                        
током другог полугодишта. 

  

Што се тиче васпитно – дисциплинских мера, изречено је укупно пет усмених опомена одељенског старешине, а једна ученица је кажњена укором                     
одељењског старешине због учесталих, мањих прекршаја и ометања наставног процеса, као и великог броја неоправданих изостанака. У току целе                   
године на појачан васпитни рад са психологом школе упућено је укупно пет ученика.  

У оквиру часова одељењског старешине бавили смо се различитим темама, које су доприносиле успостављању боље „атмосфере“ у одељењу,                  
међусобном разумевању, подршци, сарадњи, ненасилном решавању свакодневних проблема. Посебно су биле занимљиве теме које су се тицале                 
слободних активности ученика изван школе, њихових интересовања, размишљања о будућности и савлађивању школских обавеза. Похваљено је                
деванаест ученика који су остварили одличан успех на крају године, а од којих чак шесторо имало све петице. Награђено је троје ученика за освајање                        
места на ликовним и литерарним радовима, као и медаља на спортским манифестацијама. Утврђено је да већина ученика има ваншколске активности                    
као што су спорт, додатни часови страног језика или музичка школа. Ученици сматрају да су преоптерећени школским обавезама и да имају мало                      
слободног времена. Слободно време слабо користе за игру напољу, дружењу и шетњама. Углавном су фокусирани на игре на рачунару и унутар                     
затвореног простора. Родитељи све мање проводе време са децом обављајући неке заједничке активности. Неки имају већ визију будућих занимања и то                     
су углавном везана за IT технологију и програмирање, док већина о томе још не рамишља. 
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Родитељи су у великом броју долазили на Отворена врата, правдали су изостанке и имају солидну и коректну сарадњу са одељенским старешино 

                                                                                                                                                          Одељењски старешина: Бојан Станисављевић 

5.21.  Извештај о раду одељењског старешине одељења 6-4 
 

У одељењу 6/4, на почетку школске године 2019/20.године, уписано је 23 ученика, од којих су 12 дечака и 11 девојчица. За разлику од састава одељења                         
у прошлој школској години, од самог почетка текуће школске године у одељењу су и ученица Јелена Николић, која је преведена из друге основне                       
школе Републике Србије, као и ученик Бошко Живаљевић који је у претходној школској години био ученик суседног одељења петог разреда. 

У одељењу троје ученика похађа наставу по ИОП-у 2. За двоје ученика који су шести разред почели по ИОП-у 1, у октобру 2019. је стигао одговор                          
Интерресорне комисије да наставу даље похађају по ИОП-у 2. 

До краја првог полугодишта 2019/20. одржано је 20 часова одељењске заједнице по предвиђеном плану за 6.разред. У оквиру пројекта „Основи                    
безбедности деце“ полиција је одржала ученицима пет предавања која су била врло занимљива, са практичним примерима и у којима су ученици                     
активно учествовали. Примећено је да ученици желе да помажу једни другима у школи и да скоро сви имају више ваннаставних активности у виду                       
спорта, музике и страних језика. Ученици су врло непосредни, потребна им је подршка разредног старешине како у међусобној комуникацији, тако и у                      
савладавању наставног градива. Радо се одазивају школским активностима, учествовали су у Божићној приредби, приредби за Светог Саву, као и у                    
спортским такмичењима представљајући нашу школу. Као млади предузетници исказали су свој дух и креативност на продајном новогодишњем базару.                  
Посебно су исказали своју хуманост када су на своју иницијативу у новембру 2019.скупљали новац за децу оболелу од рака. Организација Нурдор их је                       
подржала у томе као и њихови наставници, што свакако доприноси угледу самог одељења, школе као и свести појединца.На крају првог полугодишта                     
средња оцена одељења је 4,11. Два ученика су имала смањену оцену из владања због већег броја неоправданих изостанака и укор одељењског                     
старешине. 

На почетку другог полугодишта, ученици су са одељењским старешином посетили  позориште Душко Радовић и гледали представу „Плави чуперак“. 
Поједини ученици су учествовали на такмичењима и остварили запажене резултате. Због епидемиолошке ситуације у држави,  настава се од 17.марта 
2020.године до краја школске године реализовала на даљину. Часови за ученике су емитовани на РТС 3, а предметни наставници су реализовали 
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наставу и комуницирали са ученицима путем мејла,вибера и одабраних платформи (гугл учионице највише). Одељењски старешина је имала 
свакодневну комуникацију са ученицима преко вибер групе,смс и електронске поште и пружала подршку у раду и решавању дигиталних потешкоћа. 
Сарадња са родитељима и предметним наставницима је била одлична,наставни план је успешно реализован. На крају другог полугодишта са одличним 
успехом је 14 ученика,који су и похваљени, 4 ученика има врло добар успех и 5 ученика са добрим успехом. Васпитно-дисциплинских мера у одељењу 
нема. Награђених ученика има 5. Средња оцена одељења је 4,22. 

 
Кристина Тодоровић,одељењски старешина 6/4  

5.22. Извештај о раду одељењског старешине одељења 7-1 
 

      У одељењу 7-1 на почетку школске године уписан је 21 ученик од којих је 11 дечака и 10 девојчица. Од самог почетка школске године у одељењ су дошла два 
ученика. Данолп Буха( Београд )  и Богдан Милошевић ( Сурдулица ). 

У току школске године одржано је је 25 (9+16) часова одељењског старешине. Ученици су редовно похађали наставу. У току септембра месеца  досадашњи разредни 
старешина је напустио школу а самом тим и одељење 7-1 ( Данијела Јанковић). У току првог полугодишта разредни старешина је била Миљана Ристић а у брзо затим 
Биљана Ћирић. Од другог полугодишта одељенски старешина је Минка Милићевић ( наставник физике која је у школу дошла 25. новембра 2019. године). 

У одељењу је било проблема са дисциплином ученика од почетка школске године. На крају првог полугодишта Одељенско веће је смањило оцену из владања 
петорици ученика на добар(3). Са ученицима је и индивидуално рађено. У рад са ученицима су укључени и педагог и психолог школе Предложене мере нису дале 
резултете у оћекивној мери. 

Због епидемиолошке ситуације у земљи настава сеод 17. марта 2020. до краја школске године реализовала на даљину. Часови су емитовани на РТС3 апредметни 
наставници су релизовали наставу и комуникавију саученицима путем маила, вибера и г- учионице. Одељењски старешина је имала редовну комуникацију са 
ученицим аи родитељима. По потреби је звала ученике и родитеље тел. путем. 

На крају другог полугодишта школске 2019/20. ученици су остварили просечну оцену 4.17.Са одличним успехом је 10 ученика , врло добрих је 7 ,добрих3 и 1 ученик 
је довољан.Сви ученицу  имају позитиван успех аодлични ученици су похваљени. 
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Укупан број изостанака је 1220 од тога оправданих 1159 и неоправданих 61.  

Примерно владање има 16 ученика. Одељенско веће је одлучило да  се тројици ученика поправи оцена са добо (3) на врло добар(4). А да ученицима Данилу Бухи и 
Петру Живковићу остане оцена добар (3) јер за три недеље колико се редовно ишло у школу нису поправили своје понашање. 

                                                                                                                                                                                                             Одељенски старешина Минка Милићевић. 

5.23. Извештај о раду одељењског старешине одељења 7-2 
 

На почетку школске 2019/20. године у одељењу 72 уписан је 21 ученика - 8 девојчица и 13 дечака. У току септембра школу су напустила два                          
ученика, ради наставка школовања у другим школама. 

Час одељенског старешине је одржаван редовно у термину среда/петак (претчас односно седми час). 

У провом полугодишту одржано је 20 часова одељенског старешине.  

Одржана су два родитељска састанка. Родитељи су често посећивали термин отворених врата. Сарадња са родитељима је била изузетно добра.  

На часовима одељенског старешине разговарали смо о темама предвиђеним планом за ову школску годину (упознавање ученика са школским                  
календаром, избор одељенског руководства, права и обавезе ученика - разговор о учењу и понашању на часовима, слободно време, укључивање                   
ученика у додатну, допунску наставу и слободне активности, прво тромесечје и мере за побољшање успеха, обележавање Дана школе, односи међу                    
ученицима, техникама и методама учења, како се носити са стресом и анксиознишћу...). 
Ученици су упознати са часовима отворених врата предметних наставника, као и предвиђеним садржајем часова одељенског старешине. 
 
Редовно смо разговарали o резултатима које ученици постижу. 
У окторбру је одржан угледни час “Кофер путовања” на коме су ученици приказали своја путовања преко летњег распуста. 
У новембру месецу реализовали смо посету Меморијалном музеју Јована Цвијића. 
Нова година обележена је традиционалном новогодишњом журком у једном београдском клубу. 
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На крају полугодишта сумирани су резултати, и у извесном броју случајева, ученици нису били задовољни постигнутим успехом – али су такође                     
показали да схватају концепт „одговорности за сопствени процес учења“ и изразили спремност да у наредном полугодишту уложени рад и залагање                    
подигну на виши ниво.  

На крају првог полугодишта било је 19 ученика (12 дечака и 7 девојчица). Одличних ученика је 5, врлодобрих 8, добрих 2 а недовољих 4 ученика                         
Средња оцена одељења на крају првог полугодишта је 3, 92. Оправданих изостанака је 853, неоправданих 19. Два ученика имају укор одељењског већа                      
а један ученик укор одељењског старешине. Пет ученика (са одличним успехом) су похваљени. 

У другом полугодишту одржано је 14 часова одељенског старешине. 

Настава у другом полугодишту, због пандемије, реализована је на даљину (ТВ часови, гугл учионица, вибер). Комуникација са ученицама се                   
одвијала свакодневно путем вибер групе као и са родитељима. Ученицима је објашњаван нови начин рада, учења, оцењивања (о свему томе су                     
редовнои благовремено обавештани родитељи). Стрешина је ученике подстицала и бодрила на рад и остваривање што бољих резултата. 

На крају другог полугодишта већина ученика је постигла бољи резултат у односу на прво полугодиште (осим једног ученика који је у току наставе на                        
даљину стагнирао). Просечна оцена одељења је 4,18. Сви ученици су са позитивним успехом завршили седми разред. Одличних ученика је 10,                    
врлодобрих 5, добрих 4. Оправданих изостанака у току целе године је 1071 а неоправданих 20. Родитељи су током године редовно обавештавали                     
старешину о изостанку своје деце и редовно доносили оправдања у писаној форми. Примерно владање има 17 ученика а врлодобро 2 ученика (на                      
одељењском већу одржаном 23. јуна 2020. двома ученицима је одељењско веће поправило оцену из владања на врлодобро (4) на предлог старешине а                      
на основу понашања та два ученика током наставе на даљину).  

Ученици су се током наставе на даљину понашали пристојно и одговорно у комуникацији са предметним наставницима и старешином. 

                                                                                                                              Одељењски старешина  7-2 Александра Зиројевић 
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5.24. Извештај о раду одељењског старешине одељења 7-3 

 На почетку школске 2019/2020.године уписано је 23 ученика, од којих је 15 дечака и 8 девојчица. Нови ученик је Александар Мартинов. 
У периоду од 17.03. до 6.05. прекинут је непосредни образовно-васпитни рад услед проглашења ванредног стања. Настава се реализовала путем учења 
на даљину. Сви ученици су се прикључили раду на даљину. 

Одељењски старешина имала је  редовну комуникацију са ученицима и родитељима преко вибер група и меила.  Проверавала је активност ученика 
путем електронског дневника и контактом са предметним наставницима. По потреби звала ученике и родитеље. Сматра да је веома успешна и редовна 
сарадња са свим родитељима и ученицима дала успешне резултате на крају извештаваног периода. 

На крају другог полугодишта школске 2019/2020.године ученици су остварили просечну оцену одељења 4,11. Са одличним успехом је 13 ученика, са 
врло добрим 3 ученика и са добрим успехом разред је завршило 7 ученика. Са довољним успехом нема ни једног ученика. Сви ученици су завршили са 
позитивним успехом. Похваљени су сви одлични ученици                                                                                                                                    Један ученик иде 
по ИОП-2 програму (А.М)                                                                                                                                                                           Укупан број изостанака је 
2152, од којих је 2094 оправданих и 58 неоправданих.                                                                                                                 Један ученик има укор 
Одељењског већа и владање добро (3)-Д.Р                                                                                                                                            На почетку другог 
полугодишта одржан је састанак Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања због кршења правила понашања, 
ометања наставе и узнемиравања ученика и наставника, како би се предузеле даље мере  за ученика Д.Р. Једна од усвојених мера чланова Тима била је и 
да се надокнади део штете коју је поменути ученик направио на часу Информатике и рачунарства када је, оборио  мобилни телефон ученику Д.Б. 
Поводом физичког напада на друга из разреда Н.М. у току часа физичког и здравственог васпитања заказан је Дисциплински поступак дана 
16.03.2020.године с почетком у 13 сати. Исти није одржан због проглашења ванредног стања, тако да је поменутом ученику остала оцена из владања из 
првог полугодишта. Једногласна одлука Одељењског већа да ученику Д.Р. остане оцена из владања добар(3) донешена је на састанку одржаном 
23.06.2020.године. 

Остали ученици имају примерно владање.                                                                                             Одељењски старешиа 7-3     Јасмина Митић 
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5.25. Извештај о раду одељењског старешине одељења 8-1 

Према промени календара образовно-васпитног рада за основне и средње школе за школску 2019/2020. годину, које је уследило због ванредног стања и 
пандемије, друго полугодиште завршено је 5. јуна 2020. године, са тридесетседам радних недеља. Од 6. јуна до 16. јуна 2020. године одржани су часови 
припремне наставе за полагање завршних испита из седам предмета. 

Сви планирани часови одржани су уз минимална одступања. 

 У одељењу 81 током школске 2019/2020. године, редовно је наставу похађало 24 ученика, од чега 13 дечака и 11 девојчица. 

У току школске године одржано је 29 (14 + 15) часова одељењског старешине. 

Часови одељењског старешине су одржани према предвиђеном плану и програму, неодржани часови су везани за период оправданог одсуства 
одељењског старешине.  Са ученицима је и индивидуално рађено, у сарадњу је укључена психолошко-педагошка служба школе. 

У току школске године, известан број ученика и родитеља интензивно је сарађивао је са психолозима школе, кроз редовне или појединачне посете, до 
увођења ванредног стања. Током учења на даљину психолог школе пружила је неопхпдну помоћ одељењском старешини у сарадњи са неким 
породицама. 

 На одржаним одељенским већима, изречене су следеће мере: 

-          две васпитне мере: укор одељењског старешине, са оценом из владања Врло добро (4); 

-          три васпитне мере: опомена одељењског старешине, са оценом из владања Примерно (5). 

Сви ученици завршили су разред без изречених васпитних и васпитно–дисциплинских мера и оценама из владања Примерно (5). 

 Један ученик је школску годину започео радећи по ИОП1, а завришио према ИОП2 плану рада (решењем од 28. маја 2020. године). 

 У току школске године одржана су четири родитељска састанака. 
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Успешно су спроведене све активности у вези са два пробна тестирања, завршнин испитом и уписом ученика у средњу школу за школску 2020/2021. 
годину. 

 Одељењски старешина,Катарина Ивановић, наставник 

5.26. Извештај о раду одељењског старешине одељења 8-2 

Извештај о реализацији часова одељенског старешине и  раду одељенског . старешине одељења 82 у школској 2019/20. години 

У школској 2019/20. години укупно је одржано 25 часова одељенског старешине у одељењу 82. 

У првом полугодишту школске 2019/20. године у одељењу 82 одржано је 10 часова одељенског старешине. Услед дужег одсуствовања одељенског                   

старешине у првом полугодишту ове школске године, иста је проценила да је неопходно редидирати План рада одељенског старешине за ово                    
полугодиште. 

На одржаним часовима одељенски старешина је упознала ученика са школским календаром, изабрано је одељенско руководство, разговарали смо о                  
активностима којима се ученици баве ван школе, правима и обавезама ученика; последицама ситуација када ученици не уважавају норме рада и                    
понашања у школи и ван ње. Теме су биле и односи ученик наставник и обрнуто, резултати учења у првом класификационом периоду ове школске                       
године и реализација предвиђених активности Годишњим програмом рада школе (реализација екскурзије). Ученици су показали високи степен                
самосвести и одговорности када смо разговарали о редовности похађања наставе; као и о опасностима које носи коришћење и злоупотреба                   
психоактивних супстанци, односно о болестима зависности. 

Такође, обзиром на узраст ученика, тема у разговорима била је и пубертет и промене које ово доба носи, као и однос према учењу уз стално                         
наглашавање од стране од. старешине да могу и треба да дају све од себе. 

Ученици су упознати са часовима отворених врата предметних наставника, као и предвиђеним садржајем часова одељенског старешине. 

Редовно смо разговарали o резултатима које ученици постижу у учењу и о томе како ће се припремати за полагање завршног испита. 
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Нова година обележена је традиционалном Новогодишњом журком у једном београдском клубу. 

У периоду одсуства одељенског старешине часови одељенског старешине нису одржавани али је одељенски старешина била извештавана о свим                  
питањима од значаја за рад одељења од стране колегинице Иване Ћирић, родитеља ученика, као и самих ученика, и сходно томе овај сегмент                      
образовно-васпитног рада функционисао је, премда неуобичајено, несметано. Похвала ученицима за одговорно и зрело понашање за време одсуства                 
одељенског старешине. 

На крају полугодишта сумирани су резултати, и у извесном броју случајева, ученици нису били задовољни постигнутим успехом – али су такође                     
показали да схватају концепт „одговорности за сопствени процес учења“ и изразили спремност да у наредном полугодишту уложени рад и залагање                    
подигну на виши ниво. Одељенски старешина је нагласила да увек могу да рачунају на њену помоћ и подршку. 

Друго полугодиште је започето разговором о Редовном похађању додатне и допунске наставе са циљем побољшања резултата учења ученика. Наредни                   
час одељенског старешине поново је (а нажалост захтев је остао исти до краја школске године услед епидемиолошке ситуације) захтевао одступање од                     
тема предвиђених Планом. 

10. марта одељенски старешина је са ученицима разговарала на тему: Превенција у циљу заштите од вируса - "здраво" и одговорно понашање у школи                       
и ван ње. 

Од почетка проглашења ванредног стања на територији Републике Србије услед избијања епидемије вируса COVID-19 одржано је дванаест часова                  
одељенског старешине коришћењем апликације VIBER. 

ТЕМЕ и ВРЕМЕНСКИ ОКВИР РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 

Март: 
● 14. час - Разговор о томе како су се ученици снашли у реализацији наставе на даљину - помоћ и подршка одељенског старешине 
● 15. час - Ковид-19 – пандемија 

Април: 
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● 16. час - Безбедност на Интернету 
● 17. час - Шта могу да урадим да будем успешнији/успешнија у настави на даљину? 
● 18. час - Како проводим време слободно време током ванредног стања? 
● 19. час - Зашто је важно поштовати наложене мере? 
● 20. час - Колико смо били вредни до сада? (дискусија и анализа активности ученика у трећем класификационом периоду са акцентом на                     

реализацији наставе на даљину као и резлтатима ученика постигнутим на онлајн пробном завршном испиту) 

Мај: 
● 21. час - Колико ћемо бити вредни од сада након сумирања резултата? 
● 22. час – Како се осећамо? 
● 23. час - Информације о реализацији наставе у наредном периоду 
● 24. час - Договор о похађању припремне наставе и евентуалном поправљању оцена, завршни испит – шта, када и како? 
● 25. час - Средња школа - изазов који је испред нас! 

  

Закључак: 

Ова школска година била је специфична. И ученици и одељенски старешина су се нашли пред изазивом који јесте био велики на више нивоа (настава на                         
даљину, узраст ученика, општа ситуација). Када се све ово узме у обзир, овај сегмент образовно-васпитног рада – час одељенског старешине и рад                      
одељенског старешине – реализован је изузетно успешно највише захваљујући међусобном поштовању и уважавању ученика и њиховог одељенског                 
старешине. 

                                                                                                                           одељенски старешина Марија Давидовић  

5.27. Извештај о раду одељењског старешине одељења 8-3 

У одељењу VIII-3 има 14 ученика ( 8 девојчица, 6 дечака ). 
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- Сви ученици  имајупозитивануспех и примерно владање. 

1        ученикрадипо ИОП-у 2. 

 - Бројизостанакаје1916, одчегасу510неоправданаизостанка. 
 - Свипланиранисадржајисуостварени. 

Ванредно стање и учење на даљину је почело 16.03.2020. године. На самом почетку је било  доста проблема. Поједини ученици су користили сваки 
изговор за кашњење у слању задатака предметним наставницима. Настава се остваривала преко Вибер групе, мејлом, Google Classroom и ТВ часова. 
Лично сам са ученицима комуницирао путем Вибер групе и мејла. Добијали су све информације, како они тако и родитељи о актуелним дешавањима. 
Родитеље сам благовремено обавештавао о активностима ученика, њиховим постигнућима ( у прво време), а касније и о добијеним оценама, као и о 
разним могућностима у упис у средње школе, полагања пробног завршног испита и свим осталим техничким појединостима  које их чекају на полагању 
завршног испита. 

УСПЕХ УЧЕНИКА 

СРЕДЊЕ ОЦЕНЕ ПО ПРЕДМЕТИМА: 

Српскијезик3,43 

Енглескијезик4,43 

Математика2,79 

Ликовнакултура4,64 

Музичкакултура4,29 

Историја 3,79 
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Географија 3,86 

Физика 3,14 

Биологија3,71 

Хемија 2,68 

Информатика и рачунарство 5,00 

Физичковаспитање5.00 

Изабрани спорт 5,00 

Руски језик 4,00Француски језик 3,29 

Техничко и информатичко образовање 3,43 

Верска настава и грађанско васпитање -  сви истиче се 

Средњаоценаодељењаје3.90. 

Одличнихје4( 2сасвимпетицама ), врлодобрих 6, добрих 4. 

ОДЛИЧНИ 4: 

1.Н. Радовановић 5,00 

2.Ј. Радовић 5,00  
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3. Н. Јовановић 4,67 

4.Л. Филипивић 4,53 

ВРЛО ДОБРИХ6: 

1.Ф. Бојовић 4,07 

2.Д. Деспић 3.73 

3.Ђ. Згоњанин 4,27 

4.С. Симић 4,27 

5.Л. Урошевић 4,13 

6. Ј. Милић 3,60 

 ДОБРИХ4: 

1.      Бериша Ф. 2,73 

2.      М. Гогоски 2,93 

3.      С. Дражић 3,13 

4.      А. Николић 3,00 

- У радусеистичуследећиученици: Јелена Радовић и Николина Радовановић и оне се предлажу за ПОХВАЛУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА . 

- Лука Филиповић се предлаже за ПОХВАЛУ ПРЕДМЕТНОГ НАСТАВНИКА  из области Физичког васпитања. 
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Предлог за ВУКОВУ ДИПЛОМУ: Јелена Радовић и Николина Радовановић 

- Слабијесу напредовали и веома ретко учествовали у раду наставе на даљину: Матеја Гогоски, Анастасија Николић и Сања Дражић. 

-          Планиранаје тродневнаекскурзијаза Ниш и упознавање тог краја, почетком априла, која се није организовала због пандемије. 

- Родитељскисастанак и поделасведочанставајезаказана.  

Одељенски старешина Милисав Павловић 

 

5.28. Извештај о раду на часовима одељењског старешинства специјалних одељења 
 

У школи постоје два специјална одељења. 

Једно је комбинација ,петог,шестог и  седмог разреда а друго комбинација , петог, шестоги и осмог разреда. 

Свако  одељење у школској 2019/2020. години је  одржало  37 часова одељењског старешинства. 

На почетку школске године ученици су упознати са календаром за предстојећу школску годину и распоредом часова. 

Заједно уређујемо учионицу  и правимо распоред како нама највише одговара за рад. 

Доносимо правила понашања ,записујемо их и качимо их на видном месту у учионици. 

Правимо план како треба да учимо и како да распоредимо слободно време. 

Слободно време треба искористити за бављење неким спортом ,омиљеном игром,читањем књига,дружењем и итд. 

146 

 



 

Водимо разговор о екологији и њене важности за све нас и  здравој исхрани као основа нашег здравља.  

Велики акценат стављамо на важности хигијене у спречавању настанка разних болести. 

Обележавамо значајне датуме уређењем зидних новина(Дан школе, 8.март, Нова година,Ускрс, долазак пролећа,зиме итд). 

Разговарамо о безбедном доласку и одласку из школе и о понашању на том путу – на улици и у превозу. 

Пратимо заједно њихов успех и разговарамо о њему о његовом побољшању ако је потребно. 

У зимском периоду користимо снег за веселе игре на снегу а лепо време за игре и прикупљање материјала из природе ,за рад на часовима ликовне 
културе и техничког образовања. 

Веома често се разговара о изостанцима ученика и њиховог смањења да не би дошло до предузимања педагошких мера и укључивања  других служби 
надлежних за то. 

На крају године утврђујемо успех и наравно договарамо се да се исти побољша у наредној години. 

Сви ученици имају позитиван успех,један ученик је променио место боравка на крају првог полугодишта и један ученик осмог разреда полаже разредни 
испит. 

У складу са новосталом  ситуацијом и радом на даљини у новим условима, нисмо обележили крај школске године као и претходних година  веселим 
одељенским састанком ,  то смо  оставили за неку прву, наредну прилику. 

                                                                                                                                Одељењски старешина Катерина Стаменковић и Маријана Марковић 
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6. ДОПУНСКА НАСТАВА 

 
 

 

 

 

 

 

Извештај радаза час допунске наставе за одељење  1-1 
                    У одељењу I - 1  часови допунске наставе одржавани су средом као пети час. У току првог полугодишта  школске 2019/2020. године 
одржано је 20 часова допунске наставе,  а у току другог полугодишта је реализовано 17 часова. Из   Српског језика је реализовано  19 часова и из 
Математике 18 часова. 
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Допунска настава је држана према индивидуалним потребама ученика, а у циљу што већег и бољег напредовања ученика.   Реализована је за 
наставне предмете Српски језик и Математика. 

Из Математике је рађено: релације у простору и односи међу њима, упознавање бројева до 10, као и њихово сабирање и одузимање , 
приказивање на бројевној правој и упоређивање, објашњавани су текстуални задаци, читање и писање бројева до 100, сабирање и одузимање бројева до 
100, мерење дужине нестандардним јединицама мере, новац. 

Из Српског језика   пре свега су рађене моторичке вежбе , као и аналитичко – синтетичке вежбе као увод у почетно читање и писање. Затим се 
радило на правилном записивању штампаних и писаних слова ћирилице, речи и реченица, као и  формирању и усавршавању технике  шчитавања и 
читања, разумевању прочитаног и самосталном састављању реченица. 

 Часовима допунске наставе из Српског језика су присуствовала четири ученика, а сваком часу Математике по три ученика ( заведено у Дневнику 
рада одељенског старешине) . 

Ученици на допунску наставу долазе и  по потреби и траже да им се објасне садржаји који им нису јасни и напредују према сопственим 
могућностима. 

Од увођења ванредног стања због корона вируса часови допунске наставе су реализовани преко вибера и мејла. Ученицима се често помагало и 
објашњавало и кроз телефонске позиве,  а најчешће објашњењима и сликама које су послате преко вибера на лични број родитеља. Са родитељима ових 
ученика се често  комуницирало телефоном, даване су инструкције и предлози , као и начини рада и помоћи у раду.  

Одељенски старешина: Душанка Џуверовић  

Извештај рада за час  допунске наставе за одељење 1-2  
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У одељењу I - 2 часови допунске наставе одржавани су средом као пети час. У току првог полугодишта школске 2019/2020. године                      
одржано је 20 часова допунске наставе, а у току другог полугодишта је реализовано 16 часова. Из Српског језика је реализовано 18 часова и из                        
Математике 18 часова. 

Допунска настава је држана према индивидуалним потребама ученика, а у циљу што већег и бољег напредовања ученика. Реализована је за                    
наставне предмете Српски језик и Математика. 

Из Математике је рађено: релације у простору и односи међу њима, упознавање бројева до 10, као и њихово сабирање и одузимање ,                      
приказивање на бројевној правој и упоређивање, објашњавани су текстуални задаци, читање и писање бројева до 100, сабирање и одузимање                   
бројева до 100, мерење дужине нестандардним јединицама мере, новац.Из Српског језика пре свега су рађене моторичке вежбе , као и                    
аналитичко – синтетичке вежбе као увод у почетно читање и писање. Затим се радило на правилном записивању штампаних и писаних слова                     
ћирилице, речи и реченица, као и формирању и усавршавању технике шчитавања и читања, разумевању прочитаног и самосталном састављању                  
реченица. 

 Часовима допунске наставе из Српског језика су присуствовала четири ученика, а сваком часу Математике по три ученика ( заведено у Дневнику                     
рада одељенског старешине) . 

Ученици на допунску наставу долазе и по потреби и траже да им се објасне садржаји који им нису јасни и напредују према сопственим                        
могућностима. 

Од увођења ванредног стања због корона вируса часови допунске наставе су реализовани преко вибера и мејла. Ученицима се често помагало и                      
објашњавало и кроз телефонске позиве, а најчешће објашњењима и сликама које су послате преко вибера на лични број родитеља. Са родитељима ових                      
ученика се често  комуницирало телефоном, даване су инструкције и предлози , као и начини рада и помоћи у раду.  

  

                                  Одељењски старешина Бранка Вујиновић 
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Извештај рада за час  допунске наставе за одељење 1-3 

 У одељењу I - 3  часови допунске наставе одржавани су средом као пети час. У току првог полугодишта  школске 2019/2020. године одржано је 20 
часова допунске наставе,  а у току другог полугодишта је реализовано 16 часова. Из   Српског језика је реализовано 1 8 часоваизМатематике 18 
часова. Настава је држана према индивидуалним потребама ученика, а у циљу што већег и бољег напредовања ученика.   Реализована је за наставне 
предмете Српски језик и Математика. 

Кроз математику је пружана помоћ из следећих области: релације у простору и односи међу њима, упознавање бројева до 10, као и њихово сабирање и 
одузимање , приказивање на бројевној правој и упоређивање, објашњавани су текстуални задаци, читање и писање бројева до 100, сабирање и 
одузимање бројева до 100, мерење дужине нестандардним јединицама мере, новац. 

На часовима допунске из Српског језика   пре свега су рађене моторичке вежбе , као и аналитичко – синтетичке вежбе као увод у почетно читање и 
писање. Затим се радило на правилном записивању штампаних и писаних слова ћирилице, речи и реченица, као и  формирању и усавршавању технике 
шчитавања и читања, разумевању прочитаног и самосталном састављању реченица.Часовима допунске наставе из Српског језика су присуствовала 
четири као и из математике.Ученици на допунску наставу долазе и  по потреби и траже да им се објасне садржаји који им нису јасни и напредују 
према сопственим могућностима. 

Од увођења ванредног стања због корона вируса часови допунске наставе су реализовани преко вибера и мејла. Ученицима се често помагало и 
објашњавало и кроз телефонске позиве,  а најчешће објашњењима и сликама које су послате преко вибера на лични број родитеља. Са родитељима 
ових ученика се повремено је   комуницирано телефоном. 

 Одељенски старешина:Весна Дмитрић 

  

  Извештај рада за час  допунске наставе за одељење 2-1 
 У одељењу II/1 часови допунске наставе одржавани су понедељком  као пети час. 
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У току школске 2019/2020. године одржано је 36 часова допунске наставе. 

Поред ученика који су редовно похађали часове допунске наставе и осталим ученицима је омогућено да долазе по потреби , посебно када су због 
болести били дуже одсутни па самим тим имали потребу за додатним објашњењем  садржаја који им нису јасни. 

Допунска настава је реализована према индивидуалним потребама ученика, индивидуалним обликом рада, за наставне предмете: Српски језик и 
Матеметика, и зависили су од напредовања ученика и потешкоћа на које су наилазили у овладавању предвиђених програма наставе и учења. 

Из српског језика се радило на: 

 - граматичким садржајима ( реченица, именице, глаголи, придеви, правописна правила...) 

 - техници читања 

 - диктату 

 - латиничном писму 

   Из математике допуњавала су се знања из следећих области: 

 - бројеви прве стотине ( сабирање, одузимање, множење, дељење ) 

 - веза сабира и одузимања и одређивање непознатих елемената сабирања и одузимања ( сабирци, збир, умањеник, умањилац ) 

 - веза множења  и дељења и одређивање непознатих елемената множења  и дељења(чиниоци,производ , дељеник,делилац, количник) 

  -геометрија ( дуж, права, полуправа, изломљена линија, јединице мере за дужину, симетрија, подударност ) 

 - текстуални задаци 
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            - разломци 

 - мерење времена 

     Ученик Л.Г није похађао наставу те је његов напредак неутврђен,ученица А.Б(ИОП-1) би остварила већи степен у остваривању исхода да је била 
редовна на настави, овим часовима и да је постојала континуирана подршка код куће. Ученици  Д.П, И.И (ИОП-1) и А.Ђ током реализације наставе на 
даљину поред задатака на гоогле учионици где су били укључени у рад, добијали су посебан структурирани материјал преко вибер групе који је био 
њихов домаћи задатак, што им је омогућило напредак према сопственим могућностима. 

                                                                                                                                                                                       Одељењски старешинаСунчица Стојковић 
  

Извештај рада за час  допунске наставе за одељење 2-2 
У 2-2 одељењу часови допунске наставе одржавани су средом пети час.  
Допунска настава је реализована према индивидуалним потребама ученика за наставне предмете: Српски језик и Математика. 
Из Српског језика највише се радило на допуњавању знања из следећих области: 
-Глас-реч-реченица, 
-Писање речце ли и не, 
-Врсте речи (именице, глаголи, придеви, бројеви), 
- Писана и штампана слова латинице, 
-Писање по диктату, 
-Усавршавање технике читања, 
-Разумевање прочитаног. 
Допунске часове српског језика, до увођења ванредног стања, редовно су похађали: Милош Томанић и Никола Сурлић, а по потреби и други 

ученици.Ученици Шукрија Гаши и Орхан Бајрами су изостајали са наставе велики број часова, па су свега неколико пута били на допунској. Од 
увођења ванредног стања, због корона вируса, допунску наставу је похађао само Милош Томанић. 

Из Математике допуњавала су се знања из следећих области: 
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- Сабирање и одузимање у блоку бројева прве стотине, 
- Веза сабирања и одузимања, 
- Одређивање непознатих елемената (сабирци, умањеник, умањилац),  
-Геометрија( дуж, права, полуправа, изломљена линија, симетричност, подударност....),  
-Множење,  
-Дељење, 
- Мерење и мере. 
Допунске часове математике редовно су похађали: Милош Томанић и Никола Сурлић, до увођења ванредног стања, а по потреби и други ученици. 

Ученици Шукрија Гаши и Орхан Бајрами су изостајали са наставе велики број часова, па су свега неколико пута били на допунској. Од увођења 
ванредног стања, због корона вируса, допунску наставу је похађао само Милош Томанић. 

Сви ученици су напредовали према сопственим могућностима. 
 
Напомена: Часови допунске наставе, за време ванредног стања због корона вируса, извођени су путем гоогле учионице и мејла. 
 

                                                                               Одељењски старешинаМилан Филиповац 

Извештај рада за час  допунске наставе за одељење 2-3 
У одељењу 2-3 поред извођења редовне наставе држе се и часови допунске наставе, средом  као пети час.У току првог  полугодишта школске 
2019/2020. године одржано је 20 часова допунске наставе. У току другог полугодишта одржано је 16 часова али путем наставе на даљину јер је због 
проглашења епидемије у држави било проглашено ванредно стање. Часови су се реализовали преко вибер групе, мејлом па чак и телефонским путем, 
када је за то било потребе. 

Допунска настава је реализована према индивидуалним потребама ученика за наставне предмете: Српски језик и Математика. 

Из Математике допуњавала су се знања из следећих области: 

- Сабирање и одузимање у оквиру бројева прве стотине , 
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- Веза сабирања и одузимања, 

- Одређивање непознатих елемената (сабирци, умањеник, умањилац), 

- Геометрија( дуж, права, полуправа, изломљена линија), 

- Множење (множење бројева 2, 4, 6, 8, 10, 1, 3, 5 , 7 и 9) 

- Множење збира и разлике бројем 

- Дељење бројевима ( 2,3,4,5,6,7,8,9,10 ) 

- Таблице множења и дељења 

- Дељење двоцифреног броја једноцифреним 

- Задаци са две операције 

- Веза множења и дељења 

- Правоугаоник и квадрат 

- Јединице мере за дужину 

- Јединице за време ( час,минут,година,месец,седмица,дан ) 

Из Српског језика највише се радило на допуњавању знања из следећих области: 

- Глас-реч-реченица 
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          - Писање речце ли и не 

- Врсте речи (именице, глаголи, придеви, бројеви) 

- Писање по диктату 

- Усавршавање технике читања 

- Разумевање прочитаног 

- Писање назива улица 

- Писање бројева словима 

- Вежбе говора 

- Анализа текста 

- Рецитовање песама 

- Реченице по значењу и облику 

- Штампана и писана слова латинице 

- Употреба великог слова  

 Својим радом на часовима и преко наставе на даљину ученици су своје знање допуњавали и чинили га потпунијим , већим. 

 Ученици Ф.К, Е.Ш. и З.М. су упоредо са допунским задужењима и на редовним часовима , као и путем вибера били посебно ангажовани у 
једноставнијим задацима, пошто раде по ИОП 1. 
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Садржаји из српског језика ( ИОП 1 )  

- Писање штампаних и писаних слова ћирилице и латинице 

- Шчитавање и читање 

- Граматички садржаји ( велико слово и знаци интерпункције ) 

Садржаји из математике ( ИОП 1 ) 

- Блок бројева до 100 

- Релације и односи у окружењу  

Са овим ученицима се ради по ИОП 1. Рад и домаћи задаци за ученике представљају велики проблем јер се не извршавају редовно, а поред тога 
често изостају са наставе, па се тако усвојени садржаји лако забораве. Тако су рад и комуникација путем наставе на даљину били врло отежани.Сви су 
напредовали  према индивидуалним способностима. 

                                                                                                                                                                 Одељењски старешина: Александра Перић  

 Извештај рада за час  допунске наставе за одељење 2-4 
 У одељењу 2-4 часови допунске наставе одржавани су средом  као пети час. 

У току првог и другог  полугодишта школске 2019/2020. године одржано је 36 часова допунске наставе. 

У току другог полугодишта одржано је 16 часова али путем наставе на даљину јер је због проглашења епидемије у држави било проглашено ванредно 
стање. Часови су се реализовали преко Вибер групе, мејлом па чак и телефонским путем, када је за то било потребе. 

Допунска настава је реализована према индивидуалним потребама ученика за наставне предмете: Српски језик и Математика 
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Из Математике допуњавала су се знања из следећих области: 

- Сабирање и одузимање у оквиру бројева прве стотине , 

- Веза сабирања и одузимања, 

- Одређивање непознатих елемената (сабирци, умањеник, умањилац), 

-Геометрија (дуж, права, полуправа, изломљена линија), 

-Множење (множење бројева 2, 4, 6, 8, 10, 1, 3, 5 , 7 и 9) 

-Множење збира и разлике бројем 

-Дељење (делилац, дељеник, количник), 

-Дељење бројем 2, 4, 6, 8, 10, 1, 3, 5 , 7 и 9 

-Дељење двоцифреног броја једноцифреним 

-Задаци са две операције 

-Јединице за време (сат, дан, седмица, месец, година) 

- Геометрија (правоугаоник, квадрат) 

Из Српског језика највише се радило на допуњавању знања из следећих области: 

-Глас-реч-реченица 
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-Писање речце ли и не 

-Врсте речи (именице, глаголи, придеви, бројеви) 

-Писање по диктату 

-Усавршавање технике читања 

-Разумевање прочитаног 

-Писана слова латинице 

-Писање назива улица 

-Вежбе говора 

-Анализа текста 

-Рецитовањe 

Сви ученици су својим радом на часовима и преко наставе на даљину допуњавали своје знање  и чинили га потпунијим. Ученици С.З, А.Ђ, А.Ц. и Ф.Ц. 
су упоредо са допунским задужењима и на редовним часовима , као и путем Вибера били посебно ангажовани у  једноставнијим задацима, пошто раде 
по ИОП-у 1. 

Ученици су на допунску наставу долазили  по потреби и тражили да им се објасне садржаји који им нису јасни . Сви ученици су напредовали према 
сопственим могућностима 

                                                                               Одељењски старешинаЈелена Ранковић  
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Извештај рада за час  допунске наставе за одељење 3-1 
У одељењу III/1 часови допунске наставе реализовани су средом, пети час.. У току школске 2019/2020. године одржано је 36 часова допунске наставе.  

Допунска настава је држана према индивидуалним потребама ученика, а у циљу  што бољег напредовања.  Реализована је за наставне предмете српски 
језик и математика. 

Из математике су рађене следеће теме: 

- Сабирање и одузимање бројева до 100  

-  Бројеви прве хиљаде 

- Сабирање и одузимање троцифреног и једноцифреног броја 

- Сабирање и одузимање троцифреног и двоцифреног броја 

- Раван и праве у њој 

- Углови 

- Множење и дељење бројем 10 и 100 

- Једначине 

- Јединице мере за дужину и масу 

- Множење двоцифреноги троцифреног броја једноцифреним бројем 

- Дељење двоцифреног и троцифреног броја једноцифреним бројем 

- Множење и дељење до 1000 
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- Једначине са множењем и дељењем 

- Правоугаоник и квадар 

- Обим правоугаоника и квадрата 

- Троугао 

- Обим троугла 

- Разломци 

Из српског језика су рађене следеће теме: 

- Азбука и абецеда 

- Врсте речи – именице, глаголи, придеви 

- Правописна правила у складу са садржајима са часова,  

- Речи које означавају место, време и начин вршења радње. 

- Реченице по значењу и облику 

- Употреба великог слова 

- Препричавање у првом лицу 

- Глаголи,  

 - Придеви 
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- Врсте речи 

- Писање састава 

 - Правопис 

- Служба речи у реченици 

Часовима допунске наставе из српског језика и матемаматике стално су присуствовала по три ученика (заведено у Дневнику рада одељењског 
старешине). 

Ученици на допунску наставу долазе и  по потреби и траже да им се објасне садржаји који им нису јасни. 

Током ванредног стања, поред редовних задатака који су били посебно структурирани, ученица С.М.добијала је и материјал преко вибера њених 
родитеља, који је уз њихову помоћ и подршку савладавала. Морам да истакнем да је подршка коју је добијала од родитеља била од изузетног значаја. 
Ученици Б.Г и А.Г  нису похађали наставу, па је њихов успех неутврђен.  

                                                                                                                                                           Одељењски старешина, Мирјана Муцић 

Извештај рада за час  допунске наставе за одељење 3-2 
         За ученике који имају потешкоће у раду  у току школске 2019/2020. године одржано је 36 часова допунске наставе наставе из српског језика и 
математике, по распореду часови су реализовани   понедељком,  прети час. 

 Часовима су присуствовали  ученици који не могу да постигну задовољавајуће резултате у редовној настави ( 4.ученика) или када се за то осети 
потреба (остали ученици). 

Из српског језика највише се радило на утврђивању  и правилном записивању до сада научених слова, речи, реченица као и усавршавању технике 
читања и писања по диктату. 
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Утврђивана су  граматичка и правописна правила ( управни говор, писање и употреба великог слова, датуима, бројева; врсте и служба речи, реченице 
по значењу и облику). 

Из математике је  утвеђивано:  сабирање, одузимање, множење и дељење  у оквиру прве хиљаде; садржаји из геометрије  (права, углови, круг, 
кружница, троугао, правоугаоник и квадрат);  једначине и неједначине,  јединице мере и разломци. 

Током реализације наставе на даљину, ученицима  су често пружана додатна објашњења путем  Вибер групе. 

                                                                                                                                           Одељењски старешина  Слађана Николић 

Извештај рада за час  допунске наставе за одељење 3-3 
У одељењу III - 3  часови допунске наставе одржавани су средом као пети час. У току  школске 2019/2020. године одржано је 36  часова 

допунске наставе.  

Допунска настава је држана према индивидуалним потребама ученика, а у циљу што већег и бољег напредовања ученика.   Реализована је за 
наставне предмете српски језик и математика. 

Из Математике су рађене следеће теме:  

-  Сабирање и одузимање до 100  

-  Бројеви прве хиљаде 

- Сабирање и одузимање троцифреног и једноцифреног броја 

- Сабирање и одузимање троцифреног и двоцифреног броја 

-  Раван и праве у њој 

- Углови 
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- Множење и дељење бројем 10 и 100 

- Једначине 

- Јединице мере за дужину и масу 

- Множење двоцифреног и једноцифреног броја 

- Множење и дељење до 1000 

- Једначине са множењем и дељењем 

- Правоугаоник и квадрар 

- Обим правоугаоника и квадрата 

- Троугао 

- Обим троугла 

- разломци 

Из Српског језика највише се радило на: 

-  Азбука и абецеда 

-  Врсте речи – именице, глаголи, придеви 

-   Латиница и ћирилица 

-  Правописна правила у складу са садржајима са часова,  
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- Речи које означавају место, време и начин вршења радње. 

- Реченице по значењу и облику 

- Употреба великог слова 

- Препричавање у првом лицу 

- Глаголи,  

 - Придеви 

- Врсте речи 

- Писање састава 

 - Правопис 

- Служба речи у реченици 

Часовима допунске наставе из српског језика су присуствовала четири ученика, као и сваком часу математике ( заведено у Дневнику рада 
одељенског старешине). 

Ученици на допунску наставу долазе и  по потреби и траже да им се објасне садржаји који им нису јасни и напредују према сопственим 
могућностим 

                                                                                                                                                                      Одељенски старешина: Снежана Пауновић 

Извештај рада за час  допунске наставе за одељење 3-4 
У одељењу III - 4  часови допунске наставе одржавани су петком као пети час. У току  школске 2019/2020. године одржано је 36  часова допунске 
наставе.  
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У току другог полугодишта одржано је 16 часова али путем наставе на даљину јер је због проглашења епидемије у држави било проглашено ванредно 
стање. Часови су се реализовали преко вибер групе, мејлом па чак и телефонским путем, када је за то било потребе. 

Допунска настава је држана према индивидуалним потребама ученика, а у циљу што већег и бољег напредовања ученика.   Реализована је за наставне 
предмете српски језик и математика. 

Из Математике су рађене следеће теме:  

-  Сабирање и одузимање до 100  

-  Бројеви прве хиљаде 

- Сабирање и одузимање троцифреног и једноцифреног броја 

- Сабирање и одузимање троцифреног и двоцифреног броја 

-  Раван и праве у њој 

- Углови 

- Множење и дељење бројем 10 и 100 

- Једначине 

- Јединице мере за дужину и масу 

- Множење двоцифреног и једноцифреног броја 

- Множење и дељење до 1000 

- Једначине са множењем и дељењем 
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- Правоугаоник и квадрар 

- Обим правоугаоника и квадрата 

- Троугао 

- Обим троугла 

- разломци 

Из Српског језика највише се радило на: 

-  Азбука и абецеда 

-  Врсте речи – именице, глаголи, придеви 

-   Латиница и ћирилица 

-  Правописна правила у складу са садржајима са часова,  

- Речи које означавају место, време и начин вршења радње. 

- Реченице по значењу и облику 

- Употреба великог слова 

- Препричавање у првом лицу 

- Глаголи,  

 - Придеви 
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- Врсте речи 

- Писање састава 

 - Правопис 

- Служба речи у реченици 

Часовима допунске наставе из српског језика су присуствовала четири ученика, као и сваком часу математике ( заведено у Дневнику рада одељенског 
старешине). 

Сви ученици су својим радом на часовима и преко наставе на даљину допуњавали своје знање  и чинили га потпунијим. Ученици А.Ш. и М.Б.  су 
упоредо са допунским задужењима и на редовним часовима , као и путем Вибера били посебно ангажовани у  једноставнијим задацима, пошто раде по 
ИОП-у 1. 

Ученици на допунску наставу долазе и  по потреби и траже да им се објасне садржаји који им нису јасни и напредују према сопственим могућностима. 

                                                                                                                                                                      Одељењски старешина: Татјана Радовић 

Извештај рада за час  допунске наставе за одељење 4-1 
     У одељењу IV/1  часови допунске наставе, по распореду часова,реализовани су понедељком - пети час.У току школске 2019/2020. године одржано је 
36 часова, у првом полугодишту 20 часова, а у другом полугодишту 16 часова  ( математика и српски језик). 

Допунска настава је држана према индивидуалним потребама ученика, а у циљу што већег и бољег напредовања ученика. Реализована је за 
наставне предмете српски језик и математика. 

Из Математике су рађене следеће теме:  

 - Множење и дељење до 1000 
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- Читање и писање бројева до милион 

- Природни бројеви 

- Сабирање и одузимање хиљада и милиона 

- Сабирање и одузимање природних бројева 

- Површина фигура и јединице мере за површину 

- Површина правоугаоника и квадрата 

- Зависност разлике од промене умањеника 

- Непроменљивост збира и разлике 

- Једначине и неједначине са сабирањем и одузимањем 

- Множење збира и разлике бројем 

- Множење и дељење једноцифреним бројем 

- Дељење са и без остатка 

- Дељење вишецифреним бројем 

- Коцка, квадар, обла и рогљаста тела 

- Непроменљивост и зависност производа 

- Једначине са множењем и дељењем 
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- Разломци 

Из српског језика највише се радило на: 

- Променљиве врсте речи 

- Збирне именице 

- Глаголи, појам и основна значења презента, перфекта и футура 

- Појам глаголског предиката 

- Придеви 

- Структура писаног текста 

- Употреба великог слова 

- Појам, врста и значење реченица 

 - Служба речи у реченици 

- Правописна правила 

- Ред речи у реченици 

- Управни говор 

- Писање личне заменице ВИ из почасти 

- Врста речи 
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Часовима допунске наставе из српског језика и математике су присуствовала пет ученика (заведено у Дневнику рада одељенског старешине). 

Ученици на допунску наставу долазе и по потреби и траже да им се објасне садржаји који им нису јасни . 

Мира Травица петровић 

Извештај рада за час  допунске наставе за одељење 4- 2 

  У одељењу  IV/2  у току  школске 2019/2020. године одржано је 36 часова допунске  наставе. Од 17. марта, због ванредног стања у држави,  настава се 
одвијала на даљину. Часови су се одржавали  четвртком, за време петог часа. Реализовани су за српски језик и математику ( по 18 часова). 

  Садржаји из математике: 

 - Множење до 1000 

- Читање и писање бројева до милион 

- Природни бројеви 

- Сабирање и одузимање хиљада и милиона  

- Сабирање и одузимање природних бројева 

- Површина фигура и јединице мере за површину 

- Површина правоугаоника и квадрата 

- Зависност разлике од промене умањеника и умањиоца 

- Непроменљивост збира и разлике 
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- Једначине и неједначине са сабирањем и одузимањем 

- Множење вишецифреним бројевима 

- Дељење вишецифреним бројевима 

- Површина квадра и коцке 

- Изрази 

- Једначине са множењем и дељењем 

- Множење и дељење 

- Разломци 

- Разломци 

 Садржаји из српског језика: 

- Променљиве и непроменљиве врсте речи 

-  Именице и глаголи 

- Врсте именица 

- Врста и служба речи у реченицама 

- Придеви 
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- Структура писаног састава 

- Употреба великог слова 

- Појам, врста и значење реченица 

- Ред речи у реченици 

 - Заменице 

- Атрибут 

- Прилошке одредбе за време, место и начин 

- Усавршавање технике читања 

- Објекат 

- Правописни садржаји 

- Усавршавање технике читања и анализе текста 

- Садржаји из граматике 

- Садржаји из граматике и правописа 

Часовима је редовно присуствовало пет ученика. Њихова имена су заведена у есДневнику. Допунска настава се одржавала према индивидуалним 
потребама ученика, а у циљу што  бољег напредовања ученика. Напредовали су према својим способностима. Неки ученици су на допунску наставу 
долазили повремено, по потреби, да им се објасне садржаји који им нису били јаснии. 
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                                                                                                                                                                      Одељењски старешина Наташа Зечевић 

Извештај рада за час  допунске наставе за одељење 4-3 
У одељењу IV – 3   часови допунске наставе одржавани су четвртком као пети час. У току школске 2019/2020. године одржано је укупно 36 

часова допунске наставе. Од 17. марта, због ванредног стања у држави,  настава се одвијала на даљину. Реализовани су за српски језик и математику ( 
по 18 часова). 

Допунска настава је држана према индивидуалним потребама и захтевима  ученика, а у циљу што  бољег напредовања ученика и разумевања и усвајања 
потребних знања. Допунску наставу су понекад похађали и ученици који су сами идентификовали нејасноће и желели да им се објасне садржаји у вези 
којих су имали потешкоће. 

        Ученици који су редовно похађали допунску наставу заведени су у  ес Дневнику  рада одељенског старешине. 

   Реализована је за наставне предмете српски језик и математика. 

Из математике су рађене следеће теме: 

-  Множење до 1000 

-  Бројеви до милион 

- Сабирање и одузимање природних бројева 

- површина фигуре и јединице мере 

-  Површина правоугаоника и квадрата 

- Једначине и неједначине са сабирањем и одузимањем 

- Зависност разлике од умањеника и умањиоца 
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- Непроменљивоет збира и разлике 

- Множење збира и разлике бројем 

- Множење и дељење једноцифреним бројем 

- Дељење са и без остатка 

- Дељење вишецифреним бројем 

- Коцка, квадар, обла и рогљаста тела 

- Непроменљивост и зависност производа 

- Једначине са множењем и дељењем 

- Разломци 

Из српског језика највише се радило на: 

-  Врсте речи-именице,глаголи,придеви,заменице и бројеви 

-  Служба речи-субјекат, предикат, објекат, атрибут и прилошке одредбе за место, време и начин 

-  Структура писаног текста 

-  Ред речи у реченици 

- Управни и неуправну говор 

-  Правописна правила у складу са садржајима са часова,  
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- Писање личне заменице ВИ из почасти 

                                                                                                                                                                                   Одељењски старешина: Добрила Марковић 

Извештај о извођењу часова допунске наставе из предмета енглески језик  
        Часови допунске наставе из енглеског језика реализовани су у одељењу 72. 

Одржано је укупно 8 часова.  

Ученици су према својим способностима и знању обрађивали основе вокабулара и граматике. 

Садржаји и временски оквир њихове обраде: 
 
септембар – јун 

● Савладавање писања слова Енглеске абецеде 
● Развијање основа способности усмене комуникације 
● Разумевање говора 
● Усмено изражавање 
● Енглеска абецеда 

Оспособљавање ученика да препознаје, повезује и употребљава основне граматичке елементе. 
 

● Вокабулар – школа, породица 
 
РАД И ДИНАМИКА похађања часова допунске наставе од стране ученика резултатирали су само постизању делимичног минимума знања у односу на                    
планирано. 
.  

Наставник Марија Давидовић 
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Извештај о извођењу часова допунске наставе из предмета енглески језик  

У школској 2020/2021.год. одржано је 24 часова допунске наставе ученицима одељења 8/3. 

Обрађене су врсте речи (именице, заменице, придеви и глаголи), као и времена која су обрађивана на часовима редовне наставе (Present Simple, Present                      
Continuous, Past Simple, Present Perfect, Future Tenses). Ученици су увежбавали читање, писање, изговор речи, разумевање на основу слушања и                   
разумевање на основу прочитаног текста. Радили су диктате, као и двосмерни превод простих реченица. 

Као најважније бих издвојила увежбавање сналажења у ситуацијама из свакодневног живота у којим могу да примене своје знање енглеског језика (у                     
ресторану, на улици, у иностранству...). 

Због увођења ванредног стања и наставе на даљину, у реализацији часова допунске наставе у периоду март-јун коришћени су дигитални алати и                     
апликације (Viber, Zoom, Internet, YouTube).  

Ученици су остварили напредак у зависности од редовности похађања допунске наставе, индивидуалних способности и уложеног труда.  

                                                                                                                                     Марија Милићевић, професор енглеског језика и књижевност 

Извештај о извођењу часова допунске наставе из руског језика  

1. разред пети 

Допунска настава  у школској 2019/20 години је одржана  са ученицима петог разреда. Одржано је 29 часова 

У односу на предвиђено градиво и план рада са ученицима је највише рађено на читању и разумевању текстова, усвајању правила писања, усвајању                      
основних глагола, личних заменица. показних и присвојних придева.Ученици су оспособљени да комуницирају на основном нивоу у писменом и                  
усменом облику о темама предвиђеним планом и програмом а у складу са фондом речи који поседују. С обзиром на ванредно стање и околности, у                        
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другом полугодишту настава је реализивана на даљину. Ученици су били активни у гугл учионици и углавном редовно слали задатке који су им                      
постављани у виду допунског рада. 

  2. разред шести 

Допунска настава  у школској 2019/20 години је одржана  са ученицима шестог разреда. Одржано је 26 часова 

У односу на предвиђено градиво и план рада са ученицима је највише рађено на читању и разумевању текстова, усвајању правила писања, усвајању                      
именица (једнина и множина), промена придева, коњугација, личних заменица. показних и присвојних придева, редних бројева.Ученици су                
оспособљени да комуницирају на основном нивоу у писменом и усменом облику о темама предвиђеним планом и програмом а у складу са фондом                      
речи који поседују. Такође су упознати са обичајима земље чији језик уче. С обзиром на ванредно стање и околности, у другом полугодишту настава је                        
реализивана на даљину. Ученици су били активни у гугл учионици и углавном редовно слали задатке који су им постављани у виду допунског рада. 

3. Разред седми 

Допунска настава  у школској 2019/20 години је одржана  са ученицима седмог разреда. Одржано је 30 часова 

У односу на предвиђено градиво и план рада са ученицима је највише рађено на читању, усвајању правила писања, усвајању и утврђивању граматичких                      
правила (именице, глаголи, придеви, заменице, бројеви). Ученици су оспособљени да комуницирају на основном нивоу у писменом и усменом облику                   
о темама предвиђеним планом и програмом а у складу са фондом речи који поседују. С обзиром на ванредно стање и околности, у другом полугодишту                        
настава је реализивана на даљину. Ученици су били активни у гугл учионици и углавном редовно слали задатке који су им постављани у виду                       
допунског рада. 

4. Разред осми 

Допунска настава  у школској 2019/20 години је одржана  са ученицима осмог разреда. Одржано је 15 часова 
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У односу на предвиђено градиво и план рада са ученицима је највише рађено на усменом изражавању и конверзацији, утврђивању правила писања,                     
усвајању и утврђивању граматичких правила. Ученици су оспособљени да комуницирају на основном нивоу у писменом и усменом облику о темама                    
предвиђеним планом и програмом а у складу са фондом речи који поседују.  

 
. Зорица Гилдедовић, проф.руског језика и књижевности 

 

Извештај о извођењу часова допунске наставе из француског језика  
     Допунска настава  у школској 2019/20 години је одржана  са ученицима шестог разреда. Одржано је 24 часа. 

У односу на предвиђено градиво и план рада са ученицима је највише рађено на читању и разумевању текстова, усвајању правила садашњег и прошлог                       
времена кроз правилне, неправилне и повратне глаголе,употреби сажетог члана, показних и присвојних придева.Ученици су оспособљени да                
комуницирају на основном нивоу у писменом и усменом облику о темама предвиђеним планом и програмом а у складу са фондом речи који поседују.                       
С обзиром на ванредно стање и околности, у другом полугодишту настава је реализивана на даљину. Ученици су били активни у гугл учионици и                       
углавном редовно слали задатке који су им постављани у виду допунског рада а највише часова је било посвећено употреби прошлог времена и                      
партитивног члана.Ученици су оспособљени да комуницирају на основном нивоу у писменом и усменом облику о темама предвиђеним планом и                   
програмом а у складу са фондом речи који поседују. 

  
                                                                                                                                                                                Наставник Александра Угарковић 

 

Извештај о одржаним часовима допунске и додатне  наставе из физике  
     У школској  2019/2020. године допунска  настава је реализована .Укупно је одржано 36 часова. У 6. разреду је одржано 18 часова , у 7. разреду 9 
часова и у 8. разреду 9 часова. 
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Допунска настава се одвијала према предвиђеном плану и према потребама ученика.  

Укупно одржаних часова додатне наставе је 65. 

 У 6. разреду одржано је 44 часа , у 7. разреду 13 часова и у 8. разреду 8 часова.Највише за додатну наставу су били заинтересовани ученици 6 разреда и 
они су постигли и најбоље резултате на такмичењима из физике.На Општинском такмичењу из физике које је одржано у нашој школи ученици 6. 
разреда  су постигли следеће резултате: 

1. Душан Лазовић 6-4 -1. награда 
2.  Владимир Лукић  6-1 -1. награда 
3. Павле Јовановић  6-2 -2. награда 
4. Радмила лукић 6-2 -3. награда  

На Окружном ( Градском ) такмичењу из физике ученици 6. разреда постигли су следеће резултате. 

      1.Душан Лазовић -1. награда 

2. Владимир Лукић -1. награда 

3. Павле Јовановић -3. награда 

Ученик 7. разреда Иван Ђурђев на Општинском такмичењу је освоји 1. награду а на Градском 3. награду. 

Ученик 8. разреда Видан Цветић на општинском такмичењу је освојио 3. награду а на Градском ПОХВАЛУ. 

 

                                                                                                                                                                               Наставник  физике Минка Милићевић  

  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ НАСТАВЕ И ЛИТЕРАРНЕ СЕКЦИЈЕ 
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У првом  полугодишту 2019/2020. одржани су  часови додатне и допунске наставе, као и  часови литерарне секције.  У 8. разреду часови додатне и 
допунске наставе су организовани тако да ученици буду што боље пирпремљени  за полагање завршног испита . 

Приметно је да сви ученици не посећују редовно часове допунске наставе, најчешће са образложењем да имају додатних активности ван школе попут 
тренинга или приватних часова. 

 

 

И  ове школске године поред литерарних радионица и учешћа на конкурсима, професор српског језика и књижевности  Александра Костов Дојчиновић 
наставила је  књижевни пројекат „Читалачки маратон“ и одржала прву  радионицу.  Пројекат је замишљен тако да се ученици кроз читање награђених 
романа укључе у активан процес критичког размишљања и упознају са савременим токовима дечје књижевности.  Роман за децу  Хотел Милион Звезда, 
ауторке  Д. Кнежевић, ученици су добили на поклон од Издавачке куће „Клет“. Пројекат је подржан и одобрен од стране Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја. 

  

У литерарном стваралаштву ученици су остварили следеће резултате:  Нина Стефановић 7/2, 3. место на литерарном конкурсу  Не дирај ми детињство, 
Радмила Лукић 6/2, 1. награда, Момчило Стојановић 6/3, 2.награда, Никола Зечевић 6/3, 3.награда на литерарном конкурсу  Моја Србија. 

 Ученици старијих разреда  су учествовали   у обележавању   Дана духовности – Светог Саве. 

У другом полугодишту одржане су још две радионице књижевног пројекта Читалачки маратон као и изложба о Ани Франк у сарадњи са 
библиотекарком Марином Дукић. Због новонастале ситуације и реализације наставе на даљину часови допунске и додатне наставе су реализивани као и 
часови редовне наставе путем мејла и вибера.Ученицима је дата додатна подршка, кроз осмишљене задатке, у овладавању одређеним градивом из 
области српског језика и књижевности. На крају сколске године одржана је и 10 часова припремне наставе у школи. 
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                                                                                Александра Костов Дојчиновић, професор српског језика и књижевности 

Извештај о одржаним часовима допунске наставе из математике 
Према измењеном календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2019/2020. годину, друго полугодиште завршено је са тридесетседам 
радних недеља. 
Од 17. марта 2020. године настава је реализована путем учења на даљину. 
 
У току првог и другог полугодишта одржани су следећи часови:  
- у шестом разреду, одељење 63, одржано је укупно 31 час допунске наставе;  
- у осмом разреду, сва три одељења, одржано је 28 часова допунске наставе; 
- у осмом разреду, сва три одељења, одржано је 8 часова припремне наставе за завршни испит, у току другог полугодишта; 
- у осмом разреду, сва три одељења, одржано је 10 онлјан часова припремне наставе за завршни испит у периоду од 6.-16. јуна 2020. године; 
 
Допунска настава, у свим разредима, пратила је наставни план и програм редовне наставе, укључени ученици савладали су успешно знања основног 
нивоа из наставних тема које су обрађиване.  
Део часова допунске наставе у току другог полугодишта реалитован је путем Гугл учионице или коришћењем електорнске поште. 
 

Катарина Ивановић, наставница математике 

Извештај о одржаним часовима допунске наставе из математике  

 Из математике је у одељењима VI1 и VI3 одржано 34 часа допунске наставе. На часовима допунске, ученицима су уз погодне примере појашњени 
појмови и садржаји који су били нејасни или недовољно разјашњени. Доста ученика је нeредовно долазило на часове допунске наставе. 

                                                                                                                                                                           Љубиша Младеновић 

У шк. 2019/.  одржано је   12  часова допунске  наставе и то је евидентирано у дневнику 6/3 одељења , на сртани 115. Часове похађало 10 ученика 
(евид. на страни 142) из 6/1 и 6/3. 
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С обзиром да није било заинтересованих ученика 8/1 разреда за такмичење из географије, није било ни часова додатне наставе у том смислу.  
Одржано је 5 часова додатне  наставе . Посетили смо музеј Јована Цвијића, укупно 18 ученика (6/3 – 16 и  6/1-2 ученика). 
Уједно смо посетили и изложбу слика Петра Добровића која је била постављена у истом музеју, за  „Ноћ музеја“. 
Садржај часова уписан у дневник 6/3, на страни 117.  
Након посете музеју направили смо пано о Јовану Цвијићу. 

 
 
                                                                                                                                                                              Наставница: Владанка Клипа 
Одељење VIII/1 

Допунска настава за ученике овог одељења је одржавана четвртком од 13:15часова. Спровођена је од 11.10.2018.г. до 23.5.2019.г. Остварено је 15                    
часова. Ученици који су одређени да је похађају су: С. Ђ. (без и једног доласка),В. Б., Б. Л. 

На овим часовима су ученици учили и вежбали оне наставне јединице које нису задовољавајуће савладали на редовним часовима, и то у склопу                      
правописа, гласовних промена,врста речи, историје језика,падежа и реченице. 

 

                                                                                                                                                               Наставница српског језика Александра Ранковић 

Извештај о реализацији допунске наставе из биологије 
У току школске године одржано је укупно 70 часова додатне наставе:20 часова у петом разреду, 20 часова у шестом, 20часова у седмом и                       

10 часова у осмом разреду. 

На часовима додатне наставе проширивало се знање, које је стечено на редовним часовима, тако што су ученици постављали питања о                    
неким занимљивостима или темама које се не раде на часу. Доста је било практичних вежби, микроскопирања готових препарата разних ткива,                    
како биљних и животињских, тако и хуманих. Ученици су радили и разне асоцијације, ребусе и решавали укрштенице, које се често дају на                      
такмичењима. 
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Ученици шестог разреда који су се увелико спремали за такмичење, прилично су разочарани одлуком, која је донета пред сам крај првог                     
полугодишта, да такмичење за шести разред неће бити одржано ове године. 

Највеће присуство и интересовање је било код ученика петог разреда.Нарочито су се ангажовали око пројекта ''Бити фит, а сит'', где су                     
ученици сами истраживали, спроводили анкете и радили презентације и паное везане за овај пројекат. Било ми је задовољство видети их колико                     
су били одговорни, сарадљиви, међусобно уважавали једни друге и где се заиста осећала позитивна атмосфера и тимски рад. 

                                         Наставник биологије: Светлана Димитријевић 
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7.  ДОДАТНА НАСТАВА 

 
 

 

 

 

 

 

 

Извештај рада за час  додатне наставе за одељење  IV – 1 
У одељењу  IV/ 1 часови додатне наставе одржавани су четвртком као пети час. У току школске 2019/2020. године одржано је  36 часова, 20 часова 

додатне наставе у првом полугодишту и 16 у другом.  
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Часови додатне наставе реализовани су из Математике. Ове часове похађају ученици који показују посебно интересовање за овај предмет, а њихова 
имена су заведена у Дневнику рада. Ученици који су похађали часове у првом полугодишту, наставили су то и у другом. 

У одељењу  IV/1 у току  школске 2019/2020. године одржано је 36 часова додатне наставе из математике. Од 17. марта часови су се одвијали на даљину, 
због ванредног стања у држави. Реализовани су  петком, за време петог часа. Похађало их је девет ученика. Њихова имена су заведена у 
eсДневнику.Ове часове похађају ученици који показују посебно интересовање за овај предмет. 

Уз активно учествовање ученика обрађено је следеће: 

- Договор о раду и опредељење ученика за додатни рад 

- Бројевни изрази 

- Писање и читање бројева већих од 1000 

- Логички и комбинаторни задаци 

- Природни бројеви и операције 

- Текстуални задаци , бројеви до милион 

- Занимљиви задаци – магични квадрат 

- Рачунске операције и њихова свјства 

- Зависност између резултата и компонената рачунских операција 

- Зависност између резултата и компонената рачунских операција 
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- Зависност између резултата и компонената рачунских операција 

- Низови бројева 

- Сабирање и одузимање у скупу природних бројева 

- Решавање сложенијих задатака 

- Решавање сложенијих задатака 

- Решавање сложенијих задатака 

- Множење и дељење у скупу природних бројева 

- Множење и дељење у скупу природних бројева 

- Решавање сложених задатака са множењем и дељењем 

- Јединице мере (дужина, запремина течности, маса, површина) 

-  Јединице мере ( дуђина, запремина течности, маса, површина) 

- Решавање сложенијих задатака 

- Решавање сложенијих задатака 

- Израчунавање површине квадрата и правоугаоника 

- Површина квадра и коцке 
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- Површина квадра и коцке 

- Решавање сложенијих задатака 

- Сложени задаци – једначине и неједначине 

- Решавање сложенијих задатака 

- Површина квадра и коцке 

- Сложени изразз и његова вредност 

- Сложени израз и његова вредност 

- Разломци -  решавање текстуалних задатака 

- Сложени задаци – разломци 

- Сложени задаци – разломци 

- Сложени задаци 

Ученици су подстицани да на лакши, бржи и једноставнији начин долазе до решења задатака.  

Ученицима је рад на овим часовима био занимљив. 

Одељењски старешина Мира Травица Петровић 
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Извештај рада за час  додатне наставе за одељење  IV – 2 
    У одељењу  IV/2  у току  школске 2019/2020. године одржано је 36 часова додатне наставе из математике. Од 17. марта часови су се одвијали на 
даљину, због ванредног стања у држави. Реализовани су  петком, за време петог часа. Похађало их је седам ученика. Њихова имена су заведена у 
eсДневнику. 

Били су обухваћени следећи садржаји: 

- Договор о раду и опредељење ученика за додатни рад 

- Бројевни изрази 

- Писање и читање бројева већих од 1000 

- Логички и комбинаторни задаци 

- Природни бројеви и операције 

- Текстуални задаци , бројеви до милион 

- Занимљиви задаци – магични квадрат 

- Рачунске операције и њихова свјства 

- Зависност између резултата и компонената рачунских операција 

- Зависност између резултата и компонената рачунских операција 

- Зависност између резултата и компонената рачунских операција 
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- Низови бројева 

- Сабирање и одузимање у скупу природних бројева 

- Решавање сложенијих задатака 

- Решавање сложенијих задатака 

- Решавање сложенијих задатака 

- Множење и дељење у скупу природних бројева 

- Множење и дељење у скупу природних бројева 

- Решавање сложених задатака са множењем и дељењем 

- Јединице мере (дужина, запремина течности, маса, површина) 

-  Јединице мере ( дуђина, запремина течности, маса, површина) 

- Решавање сложенијих задатака 

- Решавање сложенијих задатака 

- Израчунавање површине квадрата и правоугаоника 

- Површина квадра и коцке 

- Површина квадра и коцке 
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- Решавање сложенијих задатака 

- Сложени задаци – једначине и неједначине 

- Решавање сложенијих задатака 

- Површина квадра и коцке 

- Сложени изразз и његова вредност 

- Сложени израз и његова вредност 

- Разломци -  решавање текстуалних задатака 

- Сложени задаци – разломци 

- Сложени задаци – разломци 

- Сложени задаци 

Ученици су показивали посебно интересовање за ове часове. Подстицани су да на лакши, бржи и једноставнији начин долазе до решења задатака. 
Указивано је на чињеницу да се један задатак може решити на више начина. Показиване су пречице, модели и графички прикази који доводе до решења 
на лакши начин.. Ученици су учествовали на такмичењима и заузели високе пласмане на Општинском (Софија Кавазовић, Огњен Јовић) и Градском 
такмичењу (Софија Кавазовић). 

 Циљ ових часова је развијање логичког мипљења и закључивања. 

                                                                                                                                                Одељењски старешина Наташа Зечевић  
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   Извештај рада за час  додатне наставе за одељење  IV – 3 

У одељењу  IV/3 у току  школске 2019/2020. године одржано је 36 часова додатне наставе из математике. Од 17. марта часови су се одвијали на даљину, 
због ванредног стања у држави. Реализовани су  петком, за време петог часа. Похађало их је девет ученика. Њихова имена су заведена у 
eсДневнику.Ове часове похађају ученици који показују посебно интересовање за овај предмет. 

Уз активно учествовање ученика обрађено је следеће: 

- Договор о раду и опредељење ученика за додатни рад 

- Бројевни изрази 

- Писање и читање бројева већих од 1000 

- Логички и комбинаторни задаци 

- Природни бројеви и операције 

- Текстуални задаци , бројеви до милион 

- Занимљиви задаци – магични квадрат 

- Рачунске операције и њихова свјства 

- Зависност између резултата и компонената рачунских операција 

- Зависност између резултата и компонената рачунских операција 

- Зависност између резултата и компонената рачунских операција 

193 

 



 

- Низови бројева 

- Сабирање и одузимање у скупу природних бројева 

- Решавање сложенијих задатака 

- Решавање сложенијих задатака 

- Решавање сложенијих задатака 

- Множење и дељење у скупу природних бројева 

- Множење и дељење у скупу природних бројева 

- Решавање сложених задатака са множењем и дељењем 

- Јединице мере (дужина, запремина течности, маса, површина) 

-  Јединице мере ( дуђина, запремина течности, маса, површина) 

- Решавање сложенијих задатака 

- Решавање сложенијих задатака 

- Израчунавање површине квадрата и правоугаоника 

- Површина квадра и коцке 

- Површина квадра и коцке 
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- Решавање сложенијих задатака 

- Сложени задаци – једначине и неједначине 

- Решавање сложенијих задатака 

- Површина квадра и коцке 

- Сложени изразз и његова вредност 

- Сложени израз и његова вредност 

- Разломци -  решавање текстуалних задатака 

- Сложени задаци – разломци 

- Сложени задаци – разломци 

- Сложени задаци 

Ученици су подстицани да на лакши, бржи и једноставнији начин долазе до решења задатака.  

Ученицима је рад на овим часовима био занимљив. 

Одељењски старешина: Добрила Марковић 

Извештај о извођењу часова додатне наставе из предмета енглески језик  
Часови додатне наставе из енглеског језика реализовани су одељењу 42.  

Одржано је укупно 24 часа.  
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Са учеником, који изучава предмет енглески језик по ИОП-у 3, радило се на елементима енглеског језика предвиђеним за годину дана старији узраст -                       
захтевније лексичке и граматичке партије: 

Садржаји и временски оквир њихове обраде: 
 
септембар – мај 
● Вокабулар – речи, изрази, идиоми на теме: My life – at school and home; daily routines; animals (farm and wild); Entertainment; Food;, World. 
● Граматика – именице (правилна и неправилна множина), показне заменице, придеви - поређење, глаголи (Садашње просто време, садашње трајно                  

време, прошло просто време, будуће време), придеви, квантификатори, члан. Комбиноване граматичке партије су биле предмет обраде на сваком од                   
часова додатне наставе. 

● Пројекти: My year; My favourite animal;Food around the World; Why I learn Chinese. 
● Додатна литература: The Midnight Ghosts, Emma Fischel – кратки роман намењен ученицима који показују напредне спосбности за разумевање                  

прочитаног на енглеском језику. 
● Онлајн ОЕР – Kahoot!; YouTube; Интернет. 
 
На часовима додатне наставе ученик је показао велико залагање и труд и демонстрирао знање које прелази очекивани праг предвиђен за дато градиво и                       
било је неизмерно задовољство радити са њим. 
 

Наставник Марија Давидовић 
 

Извештај o додатној настави из енглеског језика  

 Укупно је одржано и евидентирано 16 часова у одељењу 8/1  
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 Додатна настава се организовала за ученике који су заинтересовани за такмичење из енглеског језика. Циљ,садржај и временски оквир је био 
прилагођен потребама и могућностима ученика, тако да су се часови одржавали и ван времена предвиђеног за часове додатне наставе током 
продуженог зимског распуста (нису евидентирани) као и током дана када часови нису били предвиђени распоредом часова. 

Припрема за Школско такмичење: вежбање свих граматичких области: Articles, Nouns, Pronouns, Adverbs, Adjectives, Tenses обнавља се и проширује                  
вокабулар. Осим поменутих области, додатно се увежбава Reading comprehension, Listening comprehension, Conversation.Увежбавају се и развијају све                
језичке вештине. 

Школско такмичење је одржано 24. јануара, на такмичењу је учествовало 10 ученика. Најбоље пласиран је био ученик Видан Цветић али је због                      
такмичења из других предмета одустао тако да је Јован Милинковић, као другопласирани из одељења 8/1 “прошао” на Општинско такмичење. 

Општинско такмичење је одржано 23. фебруара , на такмичењу учествује 56 ученика али се Јован нашао међу 8 најбоњих који се пласирају на даље                        
такмичење. 

Градско / окружно такмичење је одржано 15. марта , Јован Милинковић је освојио 2.место. Услед проглашења ванредног стања није одржано                    
Републичко такмичење. 

У договору са родитељима наставница се ангажовала да се 10.6. ученику званично уруче све дипломе које је освојио ( у школи “ Влада Аксентијевић”) 

Током наставе на даљину ученици који су били заинтересовани за додатни рад су добијали матерјал који им је помогао да припреме пројекте на                       
различите теме (часови нису евидентирани у ес дневнику)  

                                                                                                                                           Татјана Домановић Стојев,наставник енглеског језика 

У школскoj 2019/2020. год. часови додатне наставе реализовани су са ученицама одељења 8/3, Николином Радовановић и Јеленом Радовић. Одржано је                     
укупно 26 часова. 

Ученице су увежбавале конверзацију на различите теме, разумевање на основу слушања и разумевање на основу прочитаног текста. Додатно су                   
мотивисане обрадом тема које су њима блиске (писање блогова, кратких реклама, заштита од дигиталног насиља, употреба друштвених мрежа и успех                    
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јутјубера). Такође, обрађене су граматичке јединице предвиђене планом и програмом за додатну наставу. Ученице су читале лектире на енглеском                   
језику како би побољшале фонд речи и структуру реченице. 

Ученица Николина Радовановић је као првопласирана са школског такмичења учествовала на општинском такмичењу одржаном у ОШ “Влада                 
Аксентијевић”, не пласиравши се у даљи ток такмичења. 

Због увођења ванредног стања и наставе на даљину, у реализацији часова додатне наставе у периоду март-јун коришћени су дигитални алати и                     
апликације (Viber, Zoom, Internet, YouTube).  

                                                                                                                                        Професор енглеског језика и књижевности Марија Милићевић 

 Извештај о одржаним часовима додатне наставе из хемије 
Часова додатне наставе за седми и осми разред је планирано по 18, укупно 36. У седмом разреду је одржано 18, а у осмом 16 часова.  Укупно одржаних 
часова додатне наставе је 34. Број укључених ученика у седмом разреду је 5, а у осмом 3 ученика. Ученици осмог разреда  су редовно посећивали 
часове додатне наставе, док је троје од петоро седмака редовно посећивало часове додатне наставе.  

Теме обрађиване на часовима  додатне наставе за 7. разред: Супстанца, елементи и једињења; Методе раздвајања састојака смеше; Грађа атома; 
Атомски и масени број; Релативна атомска маса; Хемијске везе, Валенца, Релативна молекулска маса, Раствори, Растворљивост, Процентни састав 
раствора, Закон о оджању масе, Писање и изједначавање једначина хемијских реакција, Закон сталних односа маса, Мол, Моларна маса, Авогадров 
број, Стехиометријски задаци;  

Теме обрађиване на часовима  додатне наставе за 8. разред: Неметали; Метали; Соли; Електролитичка дисоцијација; Рачунски задаци из стехиометрије 
и раствора; Угљоводоници, Алкохоли, Естри, масти и уља, Биолошки важна органска једињења; 

Истакла бих ученике који су освојили награде на Општинском такмичењу: Видан Цветић 8-1 (1. место и највише бодова на листи), Николина 
Радовановић 8-3 (2. место),  Јелена Радовић 8-3 (3. место), Иван Ђурђев 7-2 (1. место и највише бодова на листи), Катарина Николић 7-2 (3. место). Због 
ванредне ситуације даља такмичења нису одржана.  

198 

 



 

                                                                                                                                                                               Љиљана Лазић, наставник хемије 

Извештај о раду додатне наставе из руског језика  

1. пети разреди 

Одржано је укупно 25 часова. 

У односу на предвиђено градиво петог разреда и план рада, ученици су према својим интересовањима, способностима и знању обрађивали захтевније                    
лексичке и граматичке партије, говорне вежбе, вежбе писменог и усменог разумевања. Учили су нове песмице и усавршавали конверзацију. 

За време наставе на даљину ученици су добијали додатни материјал онлајн, преко гугл учионице и вибера (песмице, кратки филмови). 

2. шести разреди 

Одржано је укупно 22 часа. 

У односу на предвиђено градиво шестог разреда и план рада, ученици су према својим интересовањима, способностима и знању обрађивали захтевније                    
лексичке и граматичке партије, говорне вежбе, вежбе писменог и усменог разумевања. 

У децембру  су часови додатне наставе били посвећени припреми за Божићну приредбу. 

Ученици су имали захтевну глумачку тачку Исусовог рођења на руском језику. Циљ ових часова био је подстицање и вредновање уметничких 
способности надарених ученика кроз глуму и веронауку. За време наставе на даљину ученици су добијали додатни материјал онлајн, преко гугл 
учионице и вибера (песмице, кратки филмови). 

 3. седми разред 

Одржано је укупно 30 часа. 
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У односу на предвиђено градиво седмог разреда и план рада, ученици су према својим интересовањима, способностима и знању обрађивали захтевније                    
лексичке и граматичке партије, говорне вежбе, вежбе писменог и усменог разумевања. 

У јануару  су часови додатне наставе били посвећени припреми за школску славу «Свети Сава». 

Ученици су имали рецитал на руском језику у част нашег Светитеља који је написала наша колегиница наставница Људмила Пуача. Ученици су 
показали своје знање кроз причу о великану српског просветитељства и његовом мисионарском делу.  

За време наставе на даљину ученици су добијали додатни материјал онлајн, преко гугл учионице и вибера (песмице, филмови, текстови). 

4.осми разред   

Одржано је укупно 15 часова. 

У односу на предвиђено градиво осмог разреда и план рада, ученици су према својим интересовањима, способностима и знању обрађивали захтевније                    
лексичке и граматичке партије, говорне вежбе, вежбе писменог и усменог разумевања.  

 

Зорица Гилдедовић, проф.руског језика и књижевности 

Извештај о раду додатне наставе из француског језика 

У школској 2019/20 години одржано је 17 часова додатне наставе у осмом разреду, од којих је известан број трајао дуже од школских 45 минута због                         
интензивније припреме за такмичење из француског језика. 

У односу на предвиђено градиво осмог разреда и план рада, ученици су према својим интересовањима, способностима и знању обрађивали захтевније                    
лексичке и граматичке јединице ( употреба прошлих времена, индиректног говора, слагање времена, заменице, зависне реченице) говорне вежбе, вежбе                  
писменог и усменог разумевања. Највећи број часова посвећен је припреми за такмичење које се одржава у фебруару . 
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У другом полугодишту часови су реализовани кроз наставу на даљину путем гугл учионице и мејла због ванредног стања у земљи. У односу на                       
предвиђено градиво и план рада као и околности са ученицима је највише  рађено на  разумевању текстова, употреби времена и зависних реченица. 

 
                                                                        Наставник Александра Угарковић 

Извештај о раду додатне наставе из историје 

У току првог полугодишта школске 2019/2020. године часови додатне наставе из историје су одражани у петом, шестом, седмом и осмом разреду. 

Током првог полугодишта у петом разреду одржана су два часа додатне наставе. Код ученика је приметно интересовање за продубљивање и ширење                     
знања о историјској науци, методама истраживања прошлости људског друштва, упознавање начина живота људи у староисточним и античким                 
цивилизацијама. Већина ученика је дошла у пети разред са предзнањем из различитих области историје, на шта је утицало и упознавање ученика са                      
предметом историја током четвртог разреда. За проширивање знања из историје заинтересовани су и ученици који су на писаној и усменој провери                     
знања задовољили средњи ниво усвојености градива тако да су у циљу успешнијег савлађивања наставних садржаја на часовима редовне наставе                   
ученици били усмерени да кроз самосталне или групне презентације ликовних радова прикажу поједине временске епохе које су предвиђене наставним                   
планом (прављење мозаика, скулптура од глинамола, рециклажног материјала,…) Истовремено, вршена је и припрема ученика за школско и општинско                  
такмичење из историје. 

У шестом разреду у првом полугодишту одржана су 4 часа додатне наставе. Проширивало се знање везано за теме средњег века ( Основне одлике                       
средњег века, Европа и Средоземље у средњем веку, Србија у доба Немањића). Ученици су се у оквиру часова додатне наставе припремали и за учешће                        
на школском и општинском такмичењу које је било одржано током марта 2020. године. 

У седмом разреду у првом полугодишту одржано је 6 часова додатне наставе. Обрађиване су теме везане за нововековну историју Европе и Србије                      
(Европа од 15 до 18 века, српски народ под страном влашћу од 15 до 18 века, Срби у ратовима против Османлија, доба револуција- Француска                        
револуција). Ученици су се припремали за учешће на општинском такмичењу. 

У осмом разреду је у првом полугодишту одржано 6 часова додатне наставе. Теме су се односиле на савремено доба. Ученици су радом на историјским                        
изворима проширивали знања и развијали критичко мишљење из области националне историје, Првог светског рата, промена у сфери друштва и                   
културне политике у првој половини 20. века. Ученици су се припремали за учешће на општинском такмичењу. 
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У другом полугодишту одржано је 8 часова додатне наставе, од чега је у петом разреду одржано 3 часa. Ученици који су показали заинтересованост и                        
жељу за проширивање знања из области старог века упознали су се детаљније са начином живота, културом и научним достигнућима народа Старе                     
Грчке и Рима. Посебно су били усмерени на анализу настанка, успона и пропасти римске државе, као највеће силе старог века. Покушали су уз помоћ                        
историјских изворa и истраживачког рада да одговоре на питања који услови су омогућили уздизање римског царства, шта је довело до пропасти и на                       
који начин су се ова држава, њено друштва, наука и култура одразиле на савремену цивилизацију. Мали пројектни задаци тицали су се израде макета                       
грчих храмова и Колосеума. Поједини ученици који су боравили у Атини или Риму направили су дигиталне презентације ових градова и кроз своје                      
фотографије и видео записе ученицима су представили своје утиске о значају ових градова за развој европске цивилизације уопште. Три ученика                    
учествовала су на општинском такмичењу из историје. 

У шестом разреду одржана су 2 часа у другом полугодишту у оквиру којих су се ученици припремали за учешће на општинском такмичењу из историје.                        
Такође у фебруару је организовано и школско такмичење на коме је учесвовало 20 ученика из свих одељења шестог разреда. Пет најбољих остварило је                       
пласман на општинско такмичење које је организовано 15.3.2020. од којих се чак четворо пласирало на градско такмичење. С обзиром на актуелну                     
епидемиолошку ситуацију и увођење ванредног стања, даља такмичења нису реализована 

Ипак, путем учења на даљину ученици који су показали посебно интересовање за наставне садржаје из историје кроз дигиталне презентације су                    
обрадили тему Косовске битке у оквиру које су имали задатак да истакну разлику између предања која се везују за народну књижевност и историјских                       
чињеница. Такође, у вези са темом Велика географска открића ученици су правили практичне радове- макете каравела и чувеног Колумбовог брода                    
Санта Марија. Сви радови биће изложени у изложбеном простору школе, када се за то стекну услови. 

У седмом разреду одржан је 1 час додатне наставе. Ученици су се припремали за учешће на општиснком такмичењу. С обзиром на увођење ванредног                       
стања у даљем периоду часови додатне наставе су се одвијали путем учења на даљину. 

У осмом разреду одржана су 2 часа додатне наставе на којима су вршене припреме за учешће на општинском такмичењу. Једна ученица је остварила                       
пласман на градско такмичење које није одржано због увођења ванредног стања. Током одвијања наставе на даљину посебно заинтересовани ученици                   
обрађивали су теме везане за Југославију између два светска рата, Други светски рат у свету и Југославији и време после Другог светског рата. Кроз рад                         
на историјским изворима и широј литератури, ученици су износили своје мишљење и давали критички осврт на свакодневни живот током окупације                    
Европе и Југославије у Другом светском рату, послератној Европи и комунистичкој Југославији. Комуникација са ученицима је остварена путем мејла и                    
гугл учионице , а ученици су своје радове представљали уз помоћ различитих дигиталних алата. 

                                                                                                                                                                         Предметни наставникДеја Петковић Телесковић 
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Извештај о раду додатне наставе из биологије 

У току школске године одржано је укупно 66 часова додатне наставе: 20 часова у петом разреду, 20 часова у шестом, 23 часa у седмом и 3                          
часa у осмом разреду. 

На часовима додатне наставе проширивало се знање, које је стечено на редовним часовима, тако што су ученици постављали питања о                    
неким занимљивостима или темама које се не раде на часу. Доста је било практичних вежби, микроскопирања готових препарата разних ткива,                    
како биљних и животињских, тако и хуманих. Ученици су радили и разне асоцијације, ребусе и решавали укрштенице, које се често дају на                      
такмичењима. 

Највеће присуство и интересовање је било код ученика петог разреда. Ученици осмог разреда нису били заинтересовани за додатну                  
наставу, осим једне ученице, која је учествовала у еко квизу. 

На општинском такмичењу одличне резултате су показали ученици седмог разреда: Иван Ђурђев 7/2 и Јелена Љубинковић 7/3. Међутим,                  
због новонастале ситуације и увођења ванредног стања, даље такмичење није одржано. 

 Наставник биологије: Светлана Димитријевић 

Извештај о раду додатне наставе из математике 
Према измењеном календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2019/2020. годину, друго полугодиште завршено је са тридесетседам 
радних недеља. 
Од 17. марта 2020. године настава је реализована путем учења на даљину. 
  
У току првог и другог полугодишта одржани су следећи часови: 

-          у шестом разреду, одељење 63, одржано је укупно 34 часа додатне наставе; 
-          у осмом разреду, сва три одељења, одржано је 8 часова додатне наставе; 
-          у петом разреду, одељење 52, одржан је 31 час додатне наставе; 
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Циљ додатне наставе превасходно је да се ученицима усади и развије љубав према математици, рашавању тежих задатака и упознавањем оних области 
математике и продубљивањем знања која нису или су у мањој мери заступљена у редовној настави. Кроз укључивање ученика у остале облике 
образовно васпитног рада остварује се продубљивање ученичких интересивања и мотивације за бављење математиком. Пре свега то се остварује кроз 
такмичења, различитих нивоа и облика, као и кроз међународне и националне пројекте који подразумевају бављење математиком. То подразумева и 
јачање ученичких међупредметних компетенција и развој различитих вештина кроз разне наставне и ваннаставне садржаје. 
 
 Део часова додатне наставе у току другог полугодишта реалитован је путем Гугл учионице или коришћењем електорнске поште. 
                                                                                                                                                  Катарина Ивановић, наставница математике 

Додатна настава из српског језика 

Додатна настава оранизована је за ученике који имају одлично полазно знање и који су заинтересовани да га унапређују и надограћују. 

Одељења V/3 

 

Наставник: Александра Ранковић 

Предмет: Српски језик и књижевност 

Одељења: V/3,VI/3,VI/4 

Од 1.3.2020.предајем и у V/1,али због кратког периода упознавања у одељењу нисам остварила ове облике рада. 

Ученици су се на овим часовима бавили пређеним градивом, али у смислу финеса и додатних чињеница.Такође, отпочет је и процес припреме за                      
такмичење из српског језика, који се састоји у обнављању градива и изради тестова. 
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Додатна настава у одељењу се одвијала слично као и редовна настава,преко вајбер групе и мејла. До наставе на даљину,у периоду                    
24.2-23.3.2020.одржана су 2 регуларна часа,а од 23.3.2020.се прешло на нов начин рада.Ученицима су послати материјали и додатне занимљивости и                   
вежбања,која су радили и враћали ми на мејл да прегледам. 

Укупно одржан 21 час,а 11 у периоду наставе на даљину. 

Са радом се кренуло у децембру зато што је ученицима било потребно време за адатпацију на пети разред, предметну наставу, а и како би се                         
искристалисали најбољи и најмотивисанији ученици. 

Ученици који похађају додатну наставу су: 

1. Вук Дејановић 

2. ЛаИзвештај о раду допуске и додатне наставе и драмске секције за друго полугодиште шк.2019/2020.г. 

 

Наставник: Александра Ранковић 

Предмет: Српски језик и књижевност 

Одељења: V/3,VI/3,VI/4 

Од 1.3.2020.предајем и у V/1,али због кратког периода упознавања у одељењу нисам остварила ове облике рада. 

Одељења VI/3 и VI/4 

Додатна настава са радом у другом полугодишту је кренула 28.2.2020. преласком на наставу на даљину,промењен је начин рада који се састојао у слању                       
додатног материјала и вежбања,који су ученици радили и враћали ми да прегледам. У овом периоду одржано је 13 часова,укупно 28. 

Ученици VI/3 који похађају додатну наству су: 
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1. Ана Бабић 

2. Коста Вукићевић 

3. Божидар Ђорђевић 

4. Светлана Жарковић 

5. Никола Зечевић 

6. Теодора Јовић 

7. Момчило Стојановић 

8. Растко Трипковић 

 

Ученици су се на овим часовима бавили пређеним градивом, али у смислу финеса и додатних чињеница.Такође, отпочет је и процес припреме за                      
такмичење из српског језика, који се састоји у обнављању градива и изради тестова. 

на Лазаров 

3. Лазар Мрдак 

4. Вук Перић 

5. Катарина Стефановски 

6. Јакша Чаб 

206 

 



 

на настава за ученике овог одељења организована је уторком од 13:15часова. Спровођена је од 20.11.2018.г. до 20.5.2019.г. Остварено је 16 часова.                     
Додатну наставу похађале су Маја Рокнић и Емилија Јанковић. На овим часовима ученице су утврђивале и усавршавале своја знања везана за градиво                      
осмог разреда, али и обнављале знање везано за градиво претходних разреда. Такође, ученице су се спремале за такмичење из језика и књижевности. 

Ученица Емилија Јанковић је прошла школско такмичење и пласирала се на општински ниво. 

                                                                                                                                                           Наставница српског језика Александра Ранковић 

   Извештај о припемној настави за полагање завршног испита 

Одељење: 8/1 

Одржано је 10 часова припремне наставе из српског језика. 

Присуствовали су следећи ученици: Алексић Маша, Арнаутовић Анђела, Врачар Урош, Денчић Младен, Дринчић Александра, Дукић Дијана, Ђорђевић 
Нађа, Малевић Данило, Медаковић Милица, Милинковић Јован, Милић Алекса, Миловановић Вања, Патафта Петар, Пашић Теодора, Петрић Анђела 
Нађа, Петрић Филип, Ристић Димитрије, Тодоровић Страхиња, Урошевић Андриана, Цветић Видан и Циаппа Гиацомо. 

Наставник: Сања Цветковић 
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Извештај рада за час слободних активности одељења 1-1  
    У току првог полугодишта  школске 2019/2020. године  у одељењу I – 1 реализовано је 20 часова ваннаставних активности, а у другом 17 

часова. Часови су реализовани сваког уторка  као пети час. 

Како би се задовољиле различите потребе деце, планом су биле обухваћене разне области. Сви ученици су присуствовали часовима и веома 
активно учествовали.  Планиране су друштвене, техничке, спортске и хуманитарне активности. Реализовани су драмско - рецитаторски, еколошки, 
спортски, литерарни, хуманитарни и ликовни садржаји.  Овакав начин реализације овог часа је изабран због тога што учитељ није познавао децу нити 
њихова интересовања . На овај начин се могу идентификовати области или једна област која би се могла даље разрађивати у наредним разредима на 
оваквим часовима. 

Ученици су радо правили радове за паное, активно припремали тачке за приредбу поводом Дана школе и школске славе Светог Саве, сликали на 
задате теме, учествовали у спортским играма и такмичењима. Активно су  припремане  тачке за приредбе поводом Дана школе и школске славе Светог 
Саве, а  остали ученици, који нису учествовали у приредбама,  давали су  предлоге и сугестије о изгледу позорнице, успешнијем наступу , изражајнијем 
рецитовању.  

Укључили  смо се у хуманитарну акцију Чеп за хендикеп . У децембру су прављени различити радови за продајну изложбу пред Нову годину. 
Учествовали су у ликовним и спортским такмичењима, певали, плесали, драматизовали доживљаје из школе и имитирали.Ученици  су радо 
учествовали у квизовима знања примереним узрасту и такмичили се по групама у одељењу. 

Учествовали су  у свим активностима које су биле предвиђене током првог и другог  полугодишта. У сваком месецу су реализоване различите, у 
плану наведене , теме. Није било тематског раздвајања по месецима. 

Рад на овим часовима ученицима је био веома занимљив и помало необичан због своје разноликости . Ученицима су се ови часови изузетно 
допали, марљиво су радили и радо су учествовали у свакој предвиђеној активности, независно од њиховог личног интересовања. Свака област је 
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допринела развоју њихове креативности, толеранције и сарадништва. Научили смо и да је важно бити хуман, племенит и културан. Од 16.03.2020., када 
је проглашено ванредно стање због корона вируса, часови ваннаставних активности су реализовани путем вибера и мејла. 

Одељенски старешина:Душанка Џуверовић 

Извештај рада за час слободних активности одељења 1- 2 

У току првог полугодишта  школске 2019/2020. године  у одељењу  I – 2 реализовано је   20 часова ваннаставних активности, а у другом 17 
часова. Часови су реализовани сваког уторка  као пети час. 

Планом су биле обухваћене разне области како би се задовољиле различите потребе деце. Сви ученици су присуствовали часовима и веома 
активно учествовали.  Планиране су друштвене, техничке, спортске и хуманитарне активности. Реализовани су драмско - рецитаторски, еколошки, 
спортски, литерарни, хуманитарни и ликовни садржаји.  Овакав начин реализације овог часа је изабран због тога што учитељ није познавао децу нити 
њихова интересовања . На овај начин се могу идентификовати области или једна област која би се могла даље разрађивати у наредним разредима на 
оваквим часовима. 

Ученици су радо правили радове за паное, активно припремали тачке за приредбу поводом Дана школе и школске славе Светог Саве, сликали на 
задате теме, учествовали у спортским играма и такмичењима. Активно су  припремане  тачке за приредбе поводом Дана школе и школске славе Светог 
Саве, а  остали ученици, који нису учествовали у приредбама,  давали су  предлоге и сугестије о изгледу позорнице, успешнијем наступу , изражајнијем 
рецитовању.  

Укључили  смо се у хуманитарну акцију Чеп за хендикеп . У децембру су прављени различити радови за продајну изложбу пред  Нову годину. 
Учествовали су  у ликовним и спортским такмичењима, певали, плесали, драматизовали доживљаје из школе и имитирали. Ученици  су радо 
учествовали у квизовима знања примереним узрасту и такмичили се по групама у одељењу. 

Учествовали су  у свим активностима које су биле предвиђене током првог и другог  полугодишта. У сваком месецу су реализоване различите, у 
плану наведене , теме. Није било тематског раздвајања по месецима. 
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Рад на овим часовима ученицима је био веома занимљив и помало необичан због своје разноликости . Ученицима су се ови часови изузетно 
допали, марљиво су радили и радо су учествовали у свакој предвиђеној активности, независно од њиховог личног интересовања. Свака област је 
допринела развоју њихове креативности, толеранције и сарадништва. Научили смо и да је важно бити хуман, племенит и културан. Од 16.03.2020., када 
је поглашено ванредно стање због корона вируса, часови ваннаставних активности  су реализовани путем вибера и  мејла. 

                                                                            Одељењски старешина Бранка Вујиновић  

Извештај за час слободних активности  одељења 1-3 

У току првог полугодишта  школске 2019/2020. године  у одељењу  I – 3    реализовано је   20 часова ваннаставних активности, а у другом 17 часова. 
Часови су реализовани сваког уторка  као пети час. 

Часовима су обухваћене разне области како би се задовољиле различите потребе деце. Сви ученици су присуствовали часовима и веома активно 
учествовали.  Планиране су друштвене, техничке, спортске и хуманитарне активности. Реализовани су драмско - рецитаторски, еколошки, спортски, 
литерарни, хуманитарни и ликовни садржаји.  

 С обзиром да учитењ није познавао децу и њихова интересовања рађено је на овај начин. 

Овако су се  могле  идентификовати области или једна област која би се могла даље разрађивати у наредним разредима на оваквим часовима. 

Сви ученици су радо правили радове за паное, активно припремали тачке за приредбу поводом Дана школе и школске славе Светог Саве, сликали на 
задате теме, учествовали у спортским играма и такмичењима. Активно су  припремане  тачке за приредбе поводом Дана школе и школске славе Светог 
Саве, а  остали ученици, који нису учествовали у приредбама,  давали су  предлоге и сугестије о изгледу позорнице, успешнијем наступу , изражајнијем 
рецитовању.  

Укључили  смо се у хуманитарну акцију Чеп за хендикеп . У децембру су прављени различити радови за продајну изложбу пред  Нову годину. 
Учествовали су  у ликовним и спортским такмичењима, певали, плесали, драматизовали доживљаје из школе и имитирали. Ученици  су радо 
учествовали у квизовима знања примереним узрасту и такмичили се по групама у одељењу. 
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Учествовали су  у свим активностима које су биле предвиђене током првог и другог  полугодишта. У сваком месецу су реализоване различите, у плану 
наведене , теме. Није било тематског раздвајања по месецима. 

Рад на овим часовима ученицима је био веома занимљив и помало необичан због своје разноликости . Ученицима су се ови часови изузетно допали, 
марљиво су радили и радо су учествовали у свакој предвиђеној активности, независно од њиховог личног интересовања. Свака област је допринела 
развоју њихове креативности, толеранције и сарадништва. Научили смо и да је важно бити хуман, племенит и културан. Од 16.03.2020., када је 
поглашено ванредно стање због корона вируса, часови ваннаставних активности  су реализовани путем вибера и  мејла. 

Одељенски старешина: Весна Дмитрић  

Извештај рада за час слободних активности  одељења 2-1 
             У одељењу II/1 часови слободних активности одржавани су средом као пети час. У току школске 2019/2020. године одржано је 36 часова 
слободних активности. 

 Планом су биле обухваћене разне области како би се задовољиле различите потребе деце. Планиране су друштвене, техничке, спортске и 
хуманитарне активности. Ученици су радо правили радове за паное, активно припремали тачке за поједине приредбе, рецитовали и певали научене 
песме, плесали, глумили, сликали на задате теме, укључивали се у хуманитарне акције и учествовали у ликовним и спортским такмичењима, правили 
честитке и украсе за Нову годину,Светог Саву, 8 март... 

У оквиру ових активности реализоване су две радионице са родитељима, прва с циљем оснаживања породице у корелацији са Светом око нас 
под називом ,, Породично стабло“, као и Новогодишња радионица израде украса за школску продајну изложбу. 

Дечја недеља посвећена дечјим правима била је обележена радионицом са предшколцима где су се ученици огледали у улози домаћина. 

Своју другарицу из одељења А.Б са тешким материјалним статусом обрадовали су новогодишњим пакетићем и слаткишима. 

Реализоване су и посете позоришту као и посета Огледном добру Пољопривредног факултета- Радмиловац- Центар за примењену 
хидробиологију,, Мали Дунав“. 
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Током наставе на даљину ученицима је омогућен  избор активности понудом од више тема ликовног, музичког,литерарног, истраживачког или 
спортског карактера , а бирали су једну на недељном нивоу. Теме су биле: Шала је успела, Пишемо прве стихове, Осликавање Васкршњих јаја, Етно 
кућа, Наши обичаји, ношње, музика, инструменти,У бајкама је све могуће ( радови су учествовали на школском такмичењу), Ми смо мали вајари, 
Друштвене игре, Покажи шта знаш, умеш и желиш ( квизови )... 

 Ученици су радо учествовали у свим активностима које су биле предвиђене током школске године, показали су велико интересовање и 
креативност како на  часовима тако и током наставе на даљину. 

                                                                                                                                                                                             Одељењски старешинаСунчица Стојковић 

Извештај рада за час слободних активности одељења 2-2 
У 2/2  одељењу часови ваннаставних активности одржавани су петком пети час. У току, школске 2019/2020. године, одржано је 36 часова 

ваннаставних активности.  

Активности су прилагођене различитим потребама и могућностима деце. План је обухватао друштвене, техничке, спортске, хуманитарне и 
културне садржаје. На овим часовима смо глумили, певали, рецитовали, сликали, плесали, имитирали, слушали, правили честитке и украсе, 
учествовали у спортским такмичењима, учили нове игре и понављали старе, спремали приредбе, маштали... 

Ученицима су се ови часови изузетно допали, марљиво су радили и радо су учествовали у свакој предвиђеној активности, независно од њиховог 
личног интересовања. Свака област је допринела развоју њихове креативности, толеранције и сарадништва. Научили смо и да је важно бити хуман, 
племенит и културан.  

Напомена: Од 16.03.2020., када је поглашено ванредно стање због корона вируса, часови ДТСХК-а су реализовани путем гоогле учионица, мејла. 

                                                                               Одељењски старешинаm Милан Филиповац 
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 Извештај рада за час слободних активности одељења 2-3 
           У одељењу 2/3 часови ваннаставних активности одржавани су понедељком  као пети час. Наставним планом и програмом предвиђено је 36 
часова ваннаставних активности за школску годину и сви су реализовани. Један део часова, другог полугодишта одржан је путем наставе на даљину 
због ванредног стања у држави. 

Активности су прилагођене различитим потребама и могућностима деце. План је обухватао друштвене, техничке, спортске, хуманитарне и 
културне садржаје. На овим часовима смо глумили, певали, рецитовали, сликали, плесали, имитирали, слушали, правили честитке и украсе, 
учествовали у спортским такмичењима, учили нове игре и понављали старе, спремали приредбе, маштали...  

У другом делу реализованих часова, који су се одвијали путем вибера и мејла, покушали смо да план прилагодимо датој ситуацији па смо многе 
часове усклађивали и прилагођавали како би се реализовали. 

Ученицима су се ови часови изузетно допали, марљиво су радили и радо су учествовали у свакој предвиђеној активности, независно од њиховог 
личног интересовања. Свака област је допринела развоју њихове креативности, толеранције и сарадништва. Научили смо и да је важно бити хуман, 
племенит и културан. Научили смо и како је могуће остварити многе ствари у новој ситуацији, без учионице. 

                                                                                                                                                                           Одељењски старешина: Александра Перић 

Извештај рада за час слободних активности одељења 2-4  
            У одељењу 2/4 часови ваннаставних активности одржавани су петком као пети час. У току првог полугодишта, школске 2019/2020. године, 
одржан је 36 часова ваннаставних активности. Један део часова у другом полугодишту одржан је путем наставе на даљину због проглашене пандемије у 
држави. 

У другом делу реализованих часова, који су се одвијали путем Вибера и мејла, покушали смо да план прилагодимо датој ситуацији па смо многе часове 
усклађивали и прилагођавали како би се реализовали. 
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Активности су прилагођене различитим потребама и могућностима деце. План је обухватао друштвене, техничке, спортске, хуманитарне и културне 
садржаје. На овим часовима смо глумили, певали, рецитовали, сликали, плесали, имитирали, слушали, правили честитке и украсе, учествовали у 
спортским такмичењима, учили нове игре и понављали старе, спремали приредбе, маштали... 

Ученицима су се ови часови изузетно допали, марљиво су радили и радо су учествовали у свакој предвиђеној активности, независно од њиховог личног 
интересовања. Свака област је допринела развоју њихове креативности, толеранције и сарадништва. Научили смо и да је важно бити хуман, племенит и 
културан. Како у учионици, тако и у новим условима путем наставе на даљину. 

                                                                              Одељењски старешинаЈелена Ранковић 

Извештај рада за час слободних активности одељења 3-1 
       У току школске 2018/2019. године  у одељењу  III/1одржано је 36 часова слободних активности.Часови су реализовани сваког петка. 

           Планом су биле обухваћене различите области, како би се задовољиле различита интересовања  деце. Сви ученици су присуствовали часовима и 
веома активно учествовали.  Планиране су друштвене, техничке, спортске и хуманитарне активности. Реализовани су драмско - рецитаторски, 
еколошки, спортски, литерарни, хуманитарни и ликовни садржаји. Ученици су радо правили радове за паное, активно припремали тачке за приредбе 
поводом Дана школе и школске славе Светог Саве, сликали на задате теме,  учествовали у  хуманитарној акцији  “Чеп за хендикеп“ , у новогодишњој и 
васкршњој продајној изложби,  вајали, учествовали у ликовним и спортским такмичењима, певали, плесали, драматизовали доживљаје из школе, 
имитирали. Користили смо и неке елементе НТЦ учења. 
Током ванредног стања и наставе на даљину, ученицима је омогућен избор активности понудом више тема из различитих области- ликовног, музичког, 
истраживачког, спортског карактера.Ученици су учествовали на ликовном конкурсу- “ У бајкама је све могуће” - 2ученице и освојиле 2. место, учешће 
на конкурсу “ Упознајемо птице”; учешће на Ревијалном такмичењу из математике у организацији математичког друштва “Архимедес”- постигнут 
завидан резултат.  

 За ове часове ученици показују велико  интересовање и радо учествују у свим активностима. 

                                                                                                                                                                 Одељењски старешина, Мирјана Муцић 
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Извештај рада за час слободних активности одељења 3-2 
      У току  школске 2019/20. године у одељењу  3-2  рализовано  је 36   часова  слободних активности, по распореду, среда 5. час. 

Ученици су према способностима и интересовањима активно учествовали у реализацији планираних садржаја, који су били у корелацији  са часовима: 
српског језика, ликовне и музичке културе и физичког и грађанског васпитања. 

Планом обухваћене разне области како би се задовољиле различите потребе деце. Планиране су друштвене, техничке, спортске, културне  и 
хуманитарне активности. Ученици су радо правили радове за паное, активно припремали тачке за поједине приредбе, рецитовали и певали научене 
песме, плесали,свирали,  глумили, сликалаи на задате теме, укључивали се у хуманитарне акције и учествовали у ликовним и спортским такмичењима, 
квизовима, правили честитке и украсе за Нову годину, посетили позориште, учествовали у програмима поводом  Дана школе и школске славе Светог 
Саве. 

Одржан је  заједнички час  са предшколцима који су поводом Дечје недеље гостовали у нашој школи 

На иницијативу родитеља  спроведена је хуманитарна акција прикупљања новогодишљих  пакетића  која су поклоњена „ Свратишту за децу“. 

Часовим су повремено присуствовале и ученице 72 Стефановић Нина и Тошовић Талиа, које су осмислиле кореографију за плес и  исту увежбавале са 
са млађим ученицима. 

    Током наставе на дањину сви  ученици су учествовали у литерарном конкурсу „У бајкама је све могуће“ који је расписала  ОШ “Стеван Дукић“ 
,поводом Међународног дања дечје књиге, а велики број се прикључио и Ревијалном такмичење из математике, које је организовало Друштво 
математичара Србије. Организоване су виртуелне изложбе и видео садржаји, разни квизови,  изложбе  и дружења на Вибер групи. Сви ученици су 
похвањени и за активно учествовање у тематском дану ,,Дан планете Земље”. 

Рад на овим часовима ученицима је био веома занимљив. 

                                                                                                                                                                          Одељењски старешина, Слађана Николић 
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Извештај рада за час слободних активности одељења 3-3 
У току школске 2019/2020. године  у одељењу III –3 

реализовано је 36  часова слободних активности. 

Часови су реализовани сваког петка, као 5. час.  

 Ученици су учествовали у различитим активностима које су биле предвиђене планом рада.Један део часова, другог полугодишта одржан је 
путем наставе на даљину због ванредног стања у држави.У другом делу реализованих часова, који су се одвијали путем Вибера и мејла, покушали смо 
да план прилагодимо датој ситуацији па смо многе часове усклађивали и прилагођавали како би се реализовали. 

 Планом су биле обухваћене разне области как би се задовољиле различите потребе деце. Сви ученици су присуствовали часовима и веома активно 
учествовали.   Планиране су друштвене, техничке, спортске и хуманитарне активности. Реализовани су драмско - рецитаторски, еколошки, спортски, 
литерарни, хуманитарни и ликовни садржаји.  

Ученици су радо правили радове за паное и сликали на задате теме, те су тако радови ученика красили и паное у учионици, али често и паное у 
холу наше школе.  

Активно су  припремане  тачке за приредбе поводом Дана школе и школске славе Светог Саве. За такмичење поводом Дана школе ученици су 
увежбавали рецитацију песме о пријатељству, док су остали ученици давали предлоге и сугестије о о изгледу позорнице, успешнијем наступу , 
изражајнијем рецитовању.  

Укључили  смо се у хуманитарну акцију Чеп за хендикеп . У децембру су прављени различити радови за продајну изложбу пред Нову годину.  

Ученици су учествовали у ликовним и спортским такмичењима, певали, плесали, драматизовали доживљаје из школе, имитирали и направили 
малу смотру знања и умења под називима Ја имам таленат и Твоје лице звучи познато. 

У сваком месецу су реализоване различите, горе наведене , теме. Није било тематског раздвајања по месецима. 

Рад на овим часовима ученицима је био веома занимљив и помало необичан због своје разноликости .  
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                                                                                                                                                                            Одељењски старешина: Снежана Пауновић 

Извештај рада за час слободних активности одељења 3-4 

У току школске 2019/2020. године  у одељењу III –4  реализовано је 38 часова слободних активности. 

Часови су реализовани сваког уторка, као 5. час.  

  Ученици су учествовали у различитим активностима које су биле предвиђене планом рада. Један део часова, другог полугодишта одржан је путем 
наставе на даљину због ванредног стања у држави. 

У другом делу реализованих часова, који су се одвијали путем Вибера и мејла, покушали смо да план прилагодимо датој ситуацији па смо многе часове 
усклађивали и прилагођавали како би се реализовали. 

Планом су биле обухваћене разне области како би се задовољиле различите потребе деце. Сви ученици су присуствовали часовима и веома активно 
учествовали.   Планиране су друштвене, техничке, спортске и хуманитарне активности. Реализовани су драмско - рецитаторски, еколошки, спортски, 
литерарни, хуманитарни и ликовни садржаји.  

Ученици су радо правили радове за паное и сликали на задате теме, те су тако радови ученика красили и паное у учионици, али често и паное у холу 
наше школе.  

Активно су  припремане  тачке за приредбе поводом Дана школе и школске славе Светог Саве. За такмичење поводом Дана школе ученици су 
увежбавали рецитацију песме о пријатељству, док су остали ученици давали предлоге и сугестије о о изгледу позорнице, успешнијем наступу , 
изражајнијем рецитовању.  

Укључили  смо се у хуманитарну акцију Чеп за хендикеп . У децембру су прављени различити радови за продајну изложбу пред Нову годину.  

Ученици су учествовали у ликовним и спортским такмичењима, певали, плесали, драматизовали доживљаје из школе, имитирали и направили малу 
смотру знања и умења под називима Ја имам таленат и Твоје лице звучи познато. 
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У сваком месецу су реализоване различите, горе наведене , теме. Није било тематског раздвајања по месецима. 

Рад на овим часовима ученицима је био веома занимљив и помало необичан због своје разноликости .  

                                                                                                                                                                            Одељењски старешина: Татјана Радовић 

 Извештај рада за час слободних активности одељења 4-1  

У току  школске 2019/2020. године  у одељењу IV/1 одржано је 36 часoва слободних активности. Часови су реализовани понедељком , за време шестог 
часа. Ученици су учествовали у различитим активностима. Планом су биле обухваћене различите области, како би се задовољиле различите потребе 
ученика.  Планиране су друштвене, техничке, спортске, хуманитарне и културне активности. Реализовани су културни,  драмско - рецитаторски, 
литерарни, еколошки, спортски , хуманитарни и ликовни садржаји. Ове школске године, као и претходне, часове слободних активности смо 
искористили и за различите вежбе и игре које се реализују у оквиру НТЦ учења. Сви ученици су присуствовали часовима и веома активно учествовали. 

Реализовани су следећи садржаји: 

- Договор о раду  

- Уређење ученичког простора 

- Елементарне игре по избору ученика 

- Фудбал и игра '' Између две ватре'' 

- Јесењи крос- припреме- правилно трчање и високи старт 

- Јесен - пано 

- Израда слика од семенки 

219 

 



 

- Покажи шта знаш 

- Опремање паноа посвећен Београду - Мој град некад и сад 

- Химна и историјат  школе 

- Разговор о посети свечаној прослави поводом Дана школе 

- Мој Београд 

- Сређивање паноа 

- Квиз 

- Кад порастем бићу.... 

- Хигијена и нега у дому са кућним љубимцима 

- Хуманост на делу 

- Припрема украса за јелку 

- Израда честитки за Нову годину 

- Одељењска прослава Школске славе Светог Саве 

- Изражајно казивање напамет научених стихова 

- Игре по избору ученика 
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- Весници пролећа 

- Првоаприлска шала 

- Упознајемо своју околину – шетња 

- Трчање 

- Пролеће – ликовни радови (техника по избору) 

- Пролеће – састав, песма 

- Игре по избору ученика 

- Хуманост на делу 

- Омиљена књига 

- Игре по избору ученика 

- Игре по избору ученика 

- Игре по избору ученика 

- На крају – растанак 

- Научили смо ... 
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   Ученици су уређивали паное на задате теме. Њихови  радови су красили  паное у учионици и холу наше школе. Израђивани су и радови за продајне 
изложбе. 

  Од 17. марта часови су реализовани на даљину, због ванредног стања у држави. 

Рад на овим часовима ученицима је био веома занимљив и радо су учествовали у активностима. Показали су интелектуалну радозналост, истраживачке 
склоности, еколошку свест, племенитост, креативност  и одговорност. 

                                                                                                                       Одељењски старешина Мира Травица Петровић 

Извештај рада за час слободних активности одељења 4-2 

У току  школске 2019/2020. године  у одељењу IV/2 одржано је 36 часoва слободних активности. Часови су реализовани средом, за време шестог часа. 
Ученици су учествовали у различитим активностима. Планом су биле обухваћене различите области, како би се задовољиле различите потребе ученика. 
Планиране су друштвене, техничке, спортске, хуманитарне и културне активности. Реализовани су културни,  драмско - рецитаторски, литерарни, 
еколошки, спортски , хуманитарни и ликовни садржаји. Ове школске године, као и претходне, часове слободних активности смо искористили и за 
различите вежбе и игре које се реализују у оквиру НТЦ учења. Сви ученици су присуствовали часовима и веома активно учествовали. 

Реализовани су следећи садржаји: 

- Договор о раду  

- Уређење ученичког простора 

- Елементарне игре по избору ученика 

- Фудбал и игра '' Између две ватре'' 

222 

 



 

- Јесењи крос- припреме- правилно трчање и високи старт 

- Јесен - пано 

- Израда слика од семенки 

- Покажи шта знаш 

- Опремање паноа посвећен Београду - Мој град некад и сад 

- Химна и историјат  школе 

- Разговор о посети свечаној прослави поводом Дана школе 

- Мој Београд 

- Сређивање паноа 

- Квиз 

- Кад порастем бићу.... 

- Хигијена и нега у дому са кућним љубимцима 

- Хуманост на делу 

- Припрема украса за јелку 

- Израда честитки за Нову годину 
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- Одељењска прослава Школске славе Светог Саве 

- Изражајно казивање напамет научених стихова 

- Игре по избору ученика 

- Весници пролећа 

- Првоаприлска шала 

- Упознајемо своју околину – шетња 

- Трчање 

- Пролеће – ликовни радови (техника по избору) 

- Пролеће – састав, песма 

- Игре по избору ученика 

- Хуманост на делу 

- Омиљена књига 

- Игре по избору ученика 

- Игре по избору ученика 

- Игре по избору ученика 
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- На крају – растанак 

- Научили смо ... 

   Ученици су уређивали паное на задате теме. Њихови  радови су красили  паное у учионици и холу наше школе. Израђивани су и радови за продајне 
изложбе. 

  И ове године, као и претходних,  били смо укључени  у хуманитарну акцију Чеп за хендикеп. 

 Од 17. марта часови су реализовани на даљину, због ванредног стања у држави. 

Рад на овим часовима ученицима је био веома занимљив и радо су учествовали у активностима. Показали су интелектуалну радозналост, истраживачке 
склоности, еколошку свест, племенитост, креативност  и одговорност. 

                                                                                            Одељењски старешина Наташа Зечевић 

Извештај рада за час слободних активности одељења 4-3 

У току  школске 2019/2020. године  у одељењу IV/3 одржано је 37 часoва слободних активности. Часови су реализовани средом, у току шестог часа. 
Ученици су учествовали у различитим активностима. Планом су биле обухваћене различите области, како би се задовољиле различите потребе ученика. 
Планиране су друштвене, техничке, спортске, хуманитарне и културне активности. Реализовани су културни,  драмско - рецитаторски, литерарни, 
еколошки, спортски , хуманитарни и ликовни садржаји. Ове школске године, као и претходне, часове слободних активности смо искористили и за 
различите вежбе и игре које се реализују у оквиру НТЦ учења. Сви ученици су присуствовали часовима и веома активно учествовали. 

Реализовани су следећи садржаји: 

- Договор о раду  

- Уређење ученичког простора 
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- Елементарне игре по избору ученика 

- Фудбал и игра '' Између две ватре'' 

- Јесењи крос- припреме- правилно трчање и високи старт 

- Јесен - пано 

- Израда слика од семенки 

- Покажи шта знаш 

- Опремање паноа посвећен Београду - Мој град некад и сад 

- Химна и историјат  школе 

- Разговор о посети свечаној прослави поводом Дана школе 

- Мој Београд 

- Сређивање паноа 

- Квиз 

- Кад порастем бићу.... 

- Хигијена и нега у дому са кућним љубимцима 

- Хуманост на делу 

- Припрема украса за јелку 
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- Израда честитки за Нову годину 

- Одељењска прослава Школске славе Светог Саве 

- Изражајно казивање напамет научених стихова 

- Игре по избору ученика 

- Весници пролећа 

- Првоаприлска шала 

- Упознајемо своју околину – шетња 

- Трчање 

- Пролеће – ликовни радови (техника по избору) 

- Пролеће – састав, песма 

- Игре по избору ученика 

- Хуманост на делу 

- Омиљена књига 

- Игре по избору ученика 

- Игре по избору ученика 

- Игре по избору ученика 
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- На крају – растанак 

- Научили смо ... 

   Ученици су уређивали паное на задате теме. Њихови  радови су красили  паное у учионици и холу наше школе. Израђивани су и радови за продајне 
изложбе.Ученици су учествовали у свим активностима које су биле предвиђене током школске године. У сваком месецу су реализоване различите, горе 
наведене,теме. Највише интересовања супоказивали за различите врсте квизова из различитих области, различите активности и игре напољу.Понекад 
су сами тражили  да се понове неке активности  и веома радо учествују. 

Разноликост оваквих часова радује децу и чини их веома занимљивим. 

И ове године, као и претходних,  били смо укључени  у хуманитарну акцију Чеп за хендикеп. 

 Од 17. марта часови су реализовани на даљину, због ванредног стања у држави. 

Рад на овим часовима ученицима је био веома занимљив и радо су учествовали у активностима. Показали су интелектуалну радозналост, истраживачке 
склоности, еколошку свест, племенитост, креативност  и одговорност 

                                                                                                                                                                                  Одељењски старешина: Добрила Марковић 

Извештај саобраћајне секције 
Саобраћајна секција је почела са радом у току првог полугодишта. Ученици се припремају за такмичење које ће бити одржано у априлу. 

Проблем је и мањак девојчица, тако да никад не успемо да формирамо екипу од два дечака и две девојчице у млађој и старијој групи. Такође, не 
поседујемо комплетан полигон. Ученици који су заинтересовани за вожњу бицикла нису заинтересовани за учење теоријског дела. 

На општинском такмичењу ,,Шта знаш о саобраћају”, ученик Ђорђе Драгосавац 5/2 освојио је треће место и по пропозицајама такмичења као други 
дечак у групи Б пласирао се на градско такмичење. Општинско такмичење је одржано у Основној школи ,,Стеван Сремац”. 
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На градском такмичењу, Ђорђе Драгосавац 5/2 је представљао општину Палилула. Екипа Палилуле је заузела пето место. 

                                                                                                                                                                                           Марија Јовановић 

 

Извештај секције папирно моделарство 
Секција моделарство се одржава у петом и шестом разреду и припрема заинтересоване  ученике за такмичење које ће се одржати у марту месецу. 

Ученици цртају техничке цртеже, раде тестове, израђују моделе од папира. На општинском такмичењу је учествовало четири ученика, три ученика 
петог и један ученик шестог разреда које је одржано у Основној школи ,,Раде Драинац”.Ученици су показали висок ниво знања на тесту и практичном 
делу иако нису освојили једно од прва три места. 

                                                                                                                                                                                                                 Марија Јовановић 

Извештај о раду секције из француског. 

У школској 2019/20 год одржано је 18 часова секције и то са ученицима петог  разреда. 

У септембру је обележен Европски дан језика.  На часовима секције као и редовним часовима ученици су упознати са значајем Европског дана 
језика.Ученици петог и седмог разреда су писали поруке  на разним језицима и од истих правили паное који су изложени у холу школе . На тај начин 
промовисали су језичко и културолошко богатство Европе, које мора бити очувано и развијено. Акценат је свакако стављен на традицију и  обичаје у 
Француској што је и по утврђеном плану. 

У октобру и новембру са учеником  шестог разреда Филипом Савић је интензивније рађено на припреми тачке “Est-ce que tu m’aimes ” , са којом је 
требао да наступа на приредби поводом Дана школе. 
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У децембру  су часови секције били посвећени припреми за Божићни рецитал уз вежбе изговора и слушање музике и певање. Божићни рецитал   је 
одржан 26. децембра у нашој школи. Ученици су наступали са песмом “Vive le venт” .Ученици су показали своје знање о најрадоснијем хришћанском 
празнику дивним причама и божићним песмама. Рециталу су присуствовали родитељи и наставници а дружење је настављено уз свечану трпезу. 

У другом полугодишту часови су реализовани кроз наставу на даљину путем гугл учионице и мејла због ванредног стања у земљи. У односу на 
предвиђено градиво и план рада као и околности са ученицима је највише  рађено на изговору  и разумевању текстова одн ширењу вокабулара. 

                                                                                                                                                               Професор Александра Угарковић
 

Наставник: Александра Ранковић 

Предмет: Српски језик и књижевност 

Одељења: V/3,VI/3,VI/4 

Од 1.3.2020.предајем и у V/1,али због кратког периода упознавања у одељењу нисам остварила ове облике рад 

Драмска секција 

Одељење: VI/4 

Драмска секција почела је са радом 26.2.2020.у другом полугодишту и часови су одржавани средом од 13:15 часова. Обуставом рада у школи,прешла                     
сам на рад на вајбер платформи и то од 25.3.2020. Рад се сводио на слање видео материјала са снимцима представа и материјала који се тиче теорије                          
позоришта.Размењивали смо утиске преписком на вајбер групи. 

У другом полугодишту одржано 7 часова,укупно 22. 

Ученици VI/4 који похађају Драмску секцију су: 
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3.      Андрија Асовић 

4.      Константин Јовановић 

5.      Андрија Петровић 

6.      Анђела Симић 

Извештај о раду одбојкашке секције  

У току школске 2019/2020.године реализован је план и програм рада одбојкашке секције, циљеви и задаци развоја моторичких способности као и 
етичких и моралних вредности за фер плеј игру. 

     Термин одржавања секције био је уторком и  од 13:10 до 14:00. сати. 

      Одабир ученика за секцију вршен је најпре према интересовању а онда и према моторичким способностима за бављење овим спортом. 

      Успешна сарадња са ОК ''Стерија'' и јавни часови који су одржани за све ученике школе допринели су већој заинтересованости ученика за 
одбојкашку секцију. 

                                                                                                                                                                  Професор физичког васпитања: Јасмина Митић 

Извештај о раду хора 
Чланове хора чине ученици од 5. до 8. разреда који су прошли аудицију што значи да имају неопходан музички таленат и жељу да певају у 

школском хору. Ове школске године их је било 36 ( 5. разред – 7,  6.разред – 10,  7. разред – 11,  8. разред – 8). 

У току године одржано је 46 проба, 31 час у првом и 15 часова у другом полугодишту.  Према потреби пробе су биле одвојене и заједничке. 
Нарочито је био интензиван рад са хором пред два велика наступа ( Дан школе кoји је ове године одржан 16.новембра 2019.год. и Светосавска приредба 
27.јануара 2020.год.).  Задовољни смо постигнутим резултатима. 
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Током школске године је обрађен и научен велики број (16) вокалних и вокално-инструменталних композиција намењених том узрасту. Неке 
композиције су узете из редовног годишњег плана а многе је наставник и вођа хора сам изабрао. У питању су композиције за солисту и хор или само за 
хор. Жанр је: домаћа забавна музика, домаћа дечја музика, народна музика (домаћа и страна) и дела класичне музике. 

Ученици су са задовољством присуствовали пробама и наступима и уживали певајући. План рада за ову школску годину је у потпуности 
остварен. 

                                                                                        наставник музичке културе и вођа хора Весна Стешевић 

  

Извештај о раду слободних и ваннаставних актвности наставног предмета ликовне културе 
  

Септембар: 

   Ученици су учествовали на ликовном конкурсу: „Да право свако дете ужива лако“ у организацији Пријатељи деце општине Палилула. Учестало се 
радило на уређењу ентеријера школе, уређујући школске паное, радовима са актуелним тематикама. 

 Октобар: 

  Прва недеља октобра је обележена Дечијом недељом и темом:„ Да право свако дете ужива лако“ , иложбом најуспешнијих радова на главном 
шсколском паноу. Послати су радови за ликовни конкурс на тему „Народна ношња“ у организацији Општине Палилула. 

 Новембар: 

Одржано је школско ликовно такмичење са темом за Дан школе: „ Моја Србија“, награђени ученици су: 
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Лав Вукелић 1-3, Дуња Тодоровић 2-2, Петра Стошић 3-1, Лена Јокић 4-2, Теодора Цмиљањић 5-3, Растко Трипковић 6-3,Тијана Јакшић 6-1, Јована 
Поповић  7-1, Николина Радовановић 8-3. 

 Најуспешнији радови су награђени дипломом и књигом. Организована је изложба. 

Послати су радови за ликовни конкурс на тему „ Мој свет, чаробан и леп“  и „Мој вољени град“, у организацији Општине Палилула. 

 Децембар: 

  Децембар је протекао у раду на преобликовању употребних предмета, рециклажи и припреми за продајну новогодишњу изложбу. Продајна изложба је 
организована у холу школе 24.12.2019.године. 

На ликовном конкурсу „ Мој вољени град“, прву награду је добио Растко Трипковић 6-3 специјалну награду за технику извођења је освојила Јована 
Поповић 7-1 на исту тему. 

 Јануар: 

  Савин дан је протекао уз пригодну приредбу а ентеријер школе смо украсили ученичким радовима, као и радовима који су израђени у сарадњи са 
ученицима млађег узраста. 

 Март  – Јуни  

Ученици петог и шестог разреда, посетили изложбу “Ана Франк”  у библиотеци школе, почетком марта. 

Од 17.марта, због пандемије КОВИДА 19,  успоставља се “рад на даљину” преко различитих платформи. Ученици се упућују у рад онлине, преко гугл 
учионице. 

  Настава се одвија онлине и креативни рад укључује упознавање са новим видовима образовних ресурса и упућивање ученика у коришћење истих 
(линкови музеја, интерактивни софтвери, Јутјуб, примери добре праксе). 
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 Ученици су показали заинтересованост и за додатни рад, те су радили за ликовне конкурсе током пандемије на теме: “Моја породица-моја слобода”, 
“Птице”.  

      На општинском такмичењу карикатуре “Мали Пјер”, ученик Растко Трипковић 6/3, освојио је прво место, такође прво место и  на општинском 
ликовном “Птице”. Његов ликовни рад са темом “Птице” на даљем градском такмичењу је освојио 2. место.  

Ученици су се добро снашли у “ настави на даљину”, допала им се промена, динамичност и показали су изузетну флексибилност, сналажљивост, 
креативност, прилагодљивост.  Планиран програм је потпуно и успешно реализован.  

                                                                                                                                                                       Професор ликовне културе Ивана Ћирић 

Рецитаторско-драмска секција 
Рецитаторско-драмска секција почела је са радом 3.10.2018.г. и спровођена је до 12.6.2019.г.Часови су одржавани средом од 13:15.Остварен је 31 час.                    
Секцији су присуствовали ученици одељења V/4: Константин Јовановић, Ана Стојановић, Андрија Асовић, Андрија Петровић, Виктор Станковић и                 
АнђелаСимић. 

Рецитаторско-драмска секција окупила је ученике који имају афинитет и интересовање за реторику и леп говор,као и сценски наступ. На часовима су                     
ученици упознати са основама правилног изговора и понашања на сцени. Рађено је и на развијању њихових рецитаторских вештина кроз вежбање, одн.                     
рецитовање одабраних песама наших истакнутих аутора за децу. Поред тога, ученици су учили о основама позоришне уметности и успели да                    
драматизују и поставе два одломка из комада Кирија Б.Нушића и Избирачица К. Трифковића. Наведене драматизације су постављене кроз поделу                   
улога, читалачке и распоредне пробе, као и финалне генералне пробе. 

                                                                                                                                                                 Наставница српског језика Александра Ранковић
 

9. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА 
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9.1. Извештај о раду педагога  

АВГУСТ- СЕПТЕМБАР 

-          Планирање и програмирање сопственог рада на годишњем и месечном нивоу 

-          Израда Годишњег плана рада школе за школску 2019/20. годину 

-          Израда Извештаја о раду школе у претходној школској години 

-          Учешће у изради Школског програма 

-          Припремила податке за ,,Доситеј“који се односе на ученике, одељења, иоп-е... 

- Педагошко - инструктивни рад са наставницима- припрема, реализација часа, педагошка документација, дневник рада, матична књига, ИОП                 
документација и др. 

-          Формирање одељења првог разреда у сарадњи са психологом школе 

- Утврђивање броја ученика за грађанско и верску наставу , као и за остале изборне предмете ; Учествовање у формирању група секција у петом и                         
шестом разреду, бројно стање ученика у продуженом боравку 

- Утврђивање бројног стања ученика по одељењима, броја одсељених и досељених ученика; распоређивање нових ученика по разредима и                   
одељењима, 

- Попуњавање разних табела за потребе Републичког завода за статистику, Министарства просвете, Завода за унапређивање образовања и                 
васпитања, општине и школе 

-          Вођење преводница досељених и одсељених ученика 
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-          Преглед старих папирних дневника рада 

-          Израда плана одржавања додатне, допунске наставе и слободних активности и часова одељењског старешине 

-          Рад у оквиру Педагошког колегијума, Наставничког већа, одељенских и стручних већа школе 

-          Присуствовала сам угледним и огледним часовима 

-          Учешће у организацији састанка учитеља четвртог разреда и предметних наставника 

-          Активно учешће у раду  тимова школе: 

-          Састанци са директорком школе у вези школских питања 

-          Учествовала сам у организацији и реализацији  родитељских састанака првог и петог разреда 

-          Радила сам четрдесеточасовну радну недељу за запослене 

-          Учествовала сам у изради документације за ИОП 

-          Учествовала сам на састанку са представницима Центра за социјални рад 

-          Радила сам са наставницима приправницима на увођењу у посао 

-          Организација времена, простора, распореда за предавања МУП-а, ватрогасаца 

-          Рад са ученицима са проблемима у понашању и учењу; појачан педагошки рад 

-          Упознала сам учитеље првог разреда са карактеристикама ученика 
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- Сарађивала сам са Интерресорном комисијом, Центром за социјални рад, Развојним саветовалиштем, Центром за интеграције младих, школом                 
,,Браћа Стаменковић“, Општином Палилула, Домом здравља, Центром за таленте, Муп-ом 

-          Стручни актив педагога и психолога општине и Републике; сарадња са колегама из других школа 

-          Обавештавала сам  наставнике путем огласне табле, мејловима и личним контактима о свим новинама, неодрађеним пословима и слично, 

-          Обилазила сам  ученике првог и петог разреда- праћење напредовања у прилагођавању обавезама у школи 

-          Пријављивала сам ученике који не похађају наставу  Центру за социјални рад 

-          Обављала сам саветодавни рад са родитељима школе 

-          Стручно сам се усавршавала: обука за коришћење електронског дневника 

-          Уносила сам ученике првог разреда у базу ,,е-упис“ 

-          Контролисала сам електронски дневник 

-          Организовала рад у смени као вођа смене 

- Водила сам педагошку документацију: дневник рада педагога, дневни извештаји о раду, досијеи о раду са ученицима, ИОП-документација,                  
евиденција планова рада наставника, преводнице, евиденција о стручном усавршавању наставника, статистички подаци и др. 

ОКТОБАР 

-          Обилазила сам часове ученика првог и петог разреда у циљу праћења њихове адаптације на школску средину 

-          Прегледала сам  и евидентирала  месечне планове наставника за месец октобар, 
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-          Планирала сам сопствени рад 

-          Радила сам дописе Центру за социјални рад, Развојном саветовалишту, Општини... 

-          Комплетирала сам  ученичке досијее 

-          Израда распореда часова за ниже разреде 

-          Учествовала сам у комплетирању ИОП-а, педагошких профила... 

-          Попуњавала сам упитнике Завода за статистику и за друге потребе 

-          Радила са ученицима са проблемима у понашању и учењу, 

-          Присуствовала сам  предавању колега о ИКТ-у у настави 

-          Сарађивала сам са одељењским старешинама 

-          Обављала саветодавни рад  са родитељима ученика школе 

- Сарађивала са школским полицајцем, са полицијом Палилуле, Центром за социјални рад, Сарадња са Свратиштем за децу улице, Домом                   
здравља 

-          Вођење документације о стручном усавршавању наставника и сарадника 

-          Анализа посећених часова и предлози за унапређење наставе и других облика во рада- индивидуални разговори са наставницима 

-          Помоћ новим наставницима  у сналажењу у раду и вођењу евиденције и педагошке документације 

-          Решавање конкретних проблема са ученицима и одељењским старешинама 
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-          Прегледала сам   матичне књиге 

-          Пријаве о непохађању наставе Центру за социјални рад и општини 

-          Присуствовала сам  угледним и огледним часовима, анализирала посећене  часове 

-          Састанак са представницима Центра за интеграције младих 

-          Учествовала у раду стручних органа школе 

-          Организовала просторне и временске услове за одржавање предавања полиције, 

-          Учествовала у раду Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

- Стручно сам се усавршавала учествујући у раду Актива стручних сарадника општине, присуством и анализом огледних и угледних часова,                   
упознала сам се са новим правилницима, семинар ,,Конфликти између наставника и родитеља и стратегије решавања“ 

-          Организовала предавање о пубертету за девојчице четвртог разреда, учествовала у истом 

-          Учествовала сам у раду одељењских и Наставничког већа 

-          Урадила сам обрасце за књигу дежурства 

-          Водила педагошку документацију 

-          Дневник рада педагога 

НОВЕМБАР 
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- Пратила сам рад наставника, присуствовала часовима непосредног рада са ученицима и обављала педагошко- инструктивни рад са                 
наставницима 

-          Рад са наставницима приправницима и наставницима на замени 

-          Израда педагошких профила у сарадњи са учитељима и наставницима 

-          Пријаве о непохађању наставе Центру за социјални рад и општини 

-          Анализа посећених часова- свеска евиденције 

-          Преглед и евиденција месечних планова наставника за месец новембар 

-          Планирање сопственог рада 

- Рад са ученицима са проблемима у понашању и учењу и припрема и израда материјала за рад са овим ученицима (појачан педагошки рад,                       
појачан васпитни рад) 

-          Учешће у ненасилном решавању несугласица међу ученицима 

-          Учешће у раду стручних органа школе, и школских тимова 

-          Увид у електронски дневник 

-          Евиденција стручног усавршавања наставника 

-          Саветодавни рад са родитељима ученика 

-          Вођење и сређивање педагошке документације 
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-          Сарадња   са директорком и психологом  школе 

- Континуирана сарадња са Центром за социјални рад, Домом здравља, МУП-ом ; повремена сардања са Свратиштем за децу и Центром за                     
смештај злостављане деце, Центром за интеграције младих 

-          Водила сам дневник рада 

-          Анализирала сам успех и дисциплину ученика на крају првог тромесечја 

-          Комплетирала сам иоп документацију и послала на интерерсорну комисију за шест ученика 

-          Организовала сам рад у смени-вођа смене 

-          Учествовала сам у комеморацији за бившег ученика наше школе Михајла Спорића 

-          Учествовала сам у организацији ученика који су прикупљали хуманитарну помоћ 

-          Учествовала сам у раду школских тимова 

- Стручно сам се усавршавала учествујући на конференцији ,,Свет образовања брише границе“; посећујући и анализирајући огледне и угледне                  
часове, учествујући у раду општинског и републичког актива стручних сарадника 

ДЕЦЕМБАР 

- Пратила сам рад наставника, присуствовала часовима непосредног рада са ученицима и обављала педагошко- инструктивни рад са                 
наставницима 

-          Радила сам са ученицима појачан васпитни рад, појачан педагошки рад, саветодавни рад 
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-          Разговарала сам са родитељима ученика 

-          Прегледала сам и евидентирала месечне планове рада наставника, учитеља и учитеља у продуженом боравку 

-          Прегледала сам електронски дневник 

-          Учествовала сам у раду стручних органа и тимова 

-          Сарађивала сам са учитељима из боравка, 

-          Присуствовала сам састанку Савета родитеља 

-          Сарађивала сам са свим релевантим установама, 

- Учествовала сам у организацији предавања полиције ,,Петарде нису играчке“, као и у организацији редовних предавања у оквиру пројекта                   
,,Основи безбедности деце“ 

-          Сарађивала са интерресорном комсијом и посредовала између комисије, родитеља и ученика 

-          Стручно сам се усавршавала посећујући угледне часове, учествовала сам у раду актива стручних сарадника, слушала предавања у установи 

-          Евидентирала сам стручна усавршавања наставника 

-          Сарађивала сам са директорком школе по свим питањима 

-          Учествовала у раду одељењског већа 8-1 

-          Водила дневник о свом раду 

ЈАНУАР 
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-          Прегледала сам месечне планове рада наставника 

-          Радила педагошко.инструктивни рад са наставницима 

-          Радила појачан педагошки рад, појачан васпитни рад, саветодавни рад са ученицима 

-          Саветодавни рад са родитељима 

-          Сарађивала са институцијама 

-          Организовала термине и простор за предавања лица ван школе 

-          Присустовала предавањима у установи, угледним часовима 

-          Посећивала часове редовне наставе, часа одељењског старешине 

-          Анализирала сам успех и дисциплину ученика на крају првог полугодишта и известила Наставничко веће о истом 

-          Писала  полугодишњи извештај; извештај о раду Тима за школско развојно планирање, 

- Стручно се усавршавала; Конференција ,,Партиципација у образовању-педагошки п(о)гледи; Семинар ,, Примена Закона о заштити података о                 
личности у установама образовања“ 

-          Прослава школске славе Свети Сава 

- Упућивала сам наставнике и сарданике на стручна усавршавања - ,,Заштита ученика од насиља“, Обука за самовредновање“, ,,Обука о исходима                    
наставе и учења“ 
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- Водила сам педагошку документацију (дневник рада педагога, евиденција о раду са ученицима, ученичке досијее, евиденцију предатих планова                  
рада наставника, евиденцију о стручном усавршавању наставника и сарадника, редовно ажурирала бројно стање ученика у школи, ИОП списак и                   
др.) 

ФЕБРУАР 

-          Зимски распуст за ученике је продужен за недељу дана због вируса те је настава почела 24. фебруара 

МАРТ 

- Средином марта проглашено је ванредно стање у земљи због пандемије корона вируса те је настава од 17. Марта организована настава на                      
даљину. Обавештавала сам наставнике о свим информацијама важниm за наставни процес на даљину путем мејла, вибер групе, смс порукама или                    
телефонским разговорима. Свакодневно сам сарађивала са вршиоцем дужности директора школе, секретаром и психологом. Сваке недеље сам                
давала инструкције и приступе гугл дисkу на коме су наставници израђивали недељне оперативне планове, као и планове актива које сам                    
прегледала, технички сређивала и прослеђивала директорки 

-          Учествовала сам у изради спискова уџбеника за други, трећи, шести и седми разред 

-          Редовно сам пратила упутства која су пристизала из Школске управе 

-          Радила сам анкету по разредима о учешћу ученика у процесу наставе на даљину 

- Упознала сам се са упутством за упис ученика у први разред, дописом за електронску пријаву за полагање пријемног испита за ученике са                       
посебним способностима, дописима везаним за полагање пробног завршног испита 

АПРИЛ 
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- Пратила сам упис деце за полазак у први разред на сајту школе и преко портала Еуправа; поредила сам податке, уписала ученике који су                        
исказали заинтересованост за нашу школу, али који не припадају територијално; одговарала сам на мејлове родитеља; 

- Радила сам на професионалној оријентацији ученика пишући обавештења за сајт и фб школе и прослеђујући одељењским старешинама важне                   
информације 

-          Сарађивала сам са Центром за интеграције, уписивала децу Ромске нацоналности у први разред 

-          Разјашњавала сам упутства везана за оцењивање ваннаставних активности 

- Пратила сам израду недељних оперативних планова рада наставника као и планова по активима, водила сам рачуна да сви на време ураде свој                       
део посла и проверавала да ли су планови коректно урађени 

-          Бавила сам се формативним оцењивањем и упутствима наставницима о истом 

-          Радила сам анкете о броју ученика који немају техничку подршку за рад на даљину 

-          Попуњавала сам разне табеле за Школску управу и Министарство просвете 

-          Упутство за бројчано оцењивање; упутство за рад ученика који раде по иоп-у, измена правилника о оцењивању 

-          Вршила сам увид у електронски дневник 

-          Анализирала сам извештаје одељењских старешина о успеху ученика на крају трећег тромесечја, објединила их у један документ 

-          Испитивала сам потребе родитеља за продуженим боравком њихове деце (анкета и резултати анкетирања) 

-          Обавештавала сам наставнике о свим конкурсима који су се одржавали као и о резултатима 
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МАЈ 

-          Урадила сам анкету за изборне предмете и проследила одељењским старешинама; сабирала резултате анкете 

-          Правила сам план за надокнаде часова 

-          Пратила израду недељног оператибног плана и плана рада по активима 

-          Учествовала сам у организацији рада продуженог боравка ученика у школи од 11. Маја 

-          Бесплатни уџбеници 

-          Разговарала сам са наставницима свакодневно, директорком, психологом... 

-          Рачунала сам радне и наставне дане и инсистирала на уједначавању у ес дневнику 

-          Пратила сам надокнаду часова 

-          Попуњавала сам упитник Урбанистичког завода 

-          Сарађивала сам са Центром за социјални рад 

-          Учествовала сам у радњама везаним за припрему и реализацију пробног завршног испита 

- Стручно сам се усавршавала пратећи вебинаре када сам била у могућности-,, Технике за превазилажење стреса”, “Освешћивање емоционалних                  
доживљаја у кризним ситуацијама и актуелним условима”, ,,Подршка ученицима у оквиру програма професионалне оријентације и транзиције у                 
средњу школу“, , 

 -          Обавештавала сам наставнике о програмима и времену стручног усавршавања за два семинара 
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- Давала сам инструкције за израду Анекса Школског програма, Плана рада за следећу школску годину, извештаја о раду у овој школској                     
години... 

-          Урадила сам распоред тестирања првака за мене и психолога на платформи Еуправа 

-          Оформила сам вибер групу стручних сарадника Палилуле и сарађивала са сарадницима поводом разних питања 

- Учествовала сам у припреми и организацији распореда поправљања оцена за ученике који то желе, разредних и поправних испита, припремне                    
наставе 

- Упознала сам се са програмом новог наставног предмета Дигитални свет у првом разреду, Правилника о начину извођења наставе информатике                    
од петог до осмог разреда 

ЈУН 

- Радила сам упис и тестирање деце за полазак у први разред који је почео 1. јуна (упис преко портала Еуправа, штампање података, формирање                        
досијеа ученика будућег првог разреда, тестирање деце, обрада тестова, унос резултата тестову у интерну базу..) 

- координисала сам Тимом за развојно планирање и учествовала сам у изради новог Развојног плана 

- учествовала сам у изрдаи Плана рада за следећу школску годину 

-  учествовала сам у изради Извештаја о раду школе у протеклој школској години 

-  учествовала сам у раду одељењских и наставничког већа, сарађивала са другим тимовима у школи, пратила ес дневник 

- учествовала сам у раду комисије за избор радника на слободна радна места 

- бавила сам се увођењем у посао стручног сарадника психолога 
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- пратила сам штампање сведочанстава (тачност унетих података, исправност назива предмета и сл.) 

сарађивала сам са логопедом из Дома здравља, педагозима на општини, интерресорном комисијом, Центром за социјални рад 

- пратила сам израду годишњих планова , извештаја, Школског програма, правила анкете за изборне предмете,  
- помагала сам око организације пробног и завршног испита (табеле, обавештења, дежурни наставници..) 
- анализирала сам успех и дисциплину ученика на крају школске године и о томе известила наставничко веће 

- стручно сам се усавршавала слушајући и учествујући у вебинарима: ,Сарадња са родитељима у ванредним условима”, ,,Избор и конципирање                  
електронског материјала за онлајн наставу”, ,,Како помоћи деци у организацији рада од куће”, ,,Пројектна настава и улога родитеља у њој”,                    
“Развијање критичког приступа информацијама” 

ЈУЛ-АВГУСТ 

- уписивала сам и тестирала децу за полазак у први разред до 20.јула, обрађивала тестове и резултате тесстова уносила у интерну базу будућих                      
правака 

- правила сам ,,костур” за расподелу ученика у први разред 
- радила сам на Годишњем плану рада школе и Извештају о раду школе на крају школске године 

- направила сам расподелу одељења првог разреда 

- била сам председник комисије за избор у радни однос за учитеље и наставника српског језика 

- учествовала сам у припремама за почетак нове школске године; учествовала у раду стручних органа, расподелила нове ученике по одељењима,                   
слала захтеве за преводнице и друге послове 

                                                                                                                                                                                                        Педагог Олгица Демић 
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9.2. Извештај о раду психолога  
 

Психолог је у школи запослен са 50% радног времена. У складу са тим теже се постиже континуитет у раду психолога, тако да се одређене активности                         

реализују одложено и захтевају сконцентрисаност и ефикасност у раду и других запослених у школи. Нарочито је умањен квалитет рада и доступност                     

стручног сарадника у акцидентним ситуацијама у школи, као и континуитет у праћењу ученика и реализацији планираних активности.  

Сходно смањеном радном времену приоритетне области рада су рад са ученицима, рад са наставницима, рад са родитељима и рад у стручним органима                      

и тимовима. 

У школи је до новембра 2019. радила психолог Теодора Стевовић, а од децембра 2019. психолог Данка Спасовски.  

 

Рад са ученицима 

Свакодневно сам обављала како индивидуалне, тако и групне разговоре са ученицима, било да је у питању саветодавни рад, едукативни рад или појачан                      

васпитни рад. Највећи акценат сам ставила на решавање интерперсоналних конфликата међу ученицима, препознавање и прихватање одговорности,                

контролу беса и насилничког понашања, увиђања сопствених личних и туђих граница код ученика, шта је њихово прекорачивање и поштовање                   

интегритета других личности. Такође, с ученицима сам радила на развијању самопоуздања, учењу начина превазилажења анксиозности, прихватању                

негативних осећања и начину на који се превлађују. Бавила сам се саветовањем у погледу даљег школовања.  

Тестирала сам предшколце тестом за испитивање првака ТИП-1, тестом зрелости за полазак у школу ТЗШ, као и Цртежом људске фигуре.  

Посећивала сам часове и кроз те посете сам испитивала прилагођавање ученика, затим групну динамику одељења, као и положај појединца у групи. 

Осим редовних часова, посећивала сам и ученике за време слободних активности пре почетка наставе и након наставе. 
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У сарадњи с дефектолозима и Тимом за ИОП, неким ученицима сам помагала у бољем прилагођавању условима школске ситуације.  

Због настале ванредне ситуације, односно ванредног стања и престанка рада у условима пколе одмах по почетку другог полугодишта, није било могућности                     

да се планиране радионице на тему прихватања различитости, препознавања насиља и родних улога реализују. Ове радионице ће као теме остати да се,                      

у складу с могућностима, реализују током школске 2020/21. године.  

Током ванредног стања, успостављала сам телефонски контакт с неким родитељима и ученицима којима је била потребна подршка школског психолога.  

Рад са директором, наставницима, стручним сарадницима – педагогом, секретаром, библиотекаром 

Сарадња са директором и педагогом се огледала кроз: свакодневно извештавање и размену информација, организацију одељенских већа за ученике који имају                    

тешкоће у поштовању школских правила, организовање групних и индивидуалних састанака са родитељима, сарадњу са институцијама и стручњацима                 

ван школе, пружање индивидуалне подршке деци и родитељима којима је то потребно, као и кроз формирање одељења ученика првих разреда. Током                     

ванредног стања, радила сам на изради упитника: 1) о задовољству родитеља и оптерећености ученика наставом на даљину, 2) о току наставе на даљину                       

ученика који спадају у осетљиве групе, 3) о наставницима којима је потребна техничка подршка у реализацији онлајн наставе.  

Обављала сам саветодавни рад са наставницима и одељенским старешинама, пружала им помоћ у идентификовању ученика са емоционалним и социјалним                   

проблемима, потешкоћама у учењу; размењивала сам са наставницима информације о спроведеном појачаном васпитном раду, напредовању ученика                

(промена понашања, школски успех...).  

Континуирана сарадња са наставницима огледала се и у изради индивидуалних образових планова и индивидуализоване наставе за ученике, унутар или                   

изван ИОП.  

Прегледала сам електронски дневник и давала сугестије о томе шта је потребно исправити или допунити: проналажење недостатака и непотпуности унутар                    

извештаја, администрације, уписивања часова, података о ученицима, оцењивања. Праћење попуњавања током ванредног стања. Комуникација с               

наставницима и указивање на пропусте.  
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Била сам координатор Тима за заштиту деце од дискриминације, злостављања и занемаривања, организовала сам састанке по потреби или редовно једном                    

месечно, водила документацију и водила појачан васпитни рад с ученицима за које је одлучено да је потребан.  

Сакупљала сам и класификовала ИОП документацију, и активно учествовала у раду Тима за инклузију.  

Редовно сам присуствовала седницама одељенског и наставничког већа. 

Сарадња са родитељима 

Обављала сам индивидуалне саветодавне разговоре са родитељима ученика (лицем-у-лице, телефонским путем, разменом имејлова), као и заједничке                

састанке са родитељима, децом (ученицима) и по потреби разредним старешинама. Као доминанте теме разговора издвајале су се оне везане за                    

проблеме непримереног понашања ученика у школи, проблеме са мотивацијом и учењем, здравствене и развојне проблеме ученика. Обављала сам и                   

саветодавне разговоре са појединим родитељима чија деца раде по ИОП-у.  

Приликом тестирања предшколаца тестовима за полазак у први разред, обављала сам иницијалне разговоре са родитељима и давала им смернице на чему                     

треба порадити са децом пре поласка у школу. Такође, уколико је било потребно, писала сам препоруке за поступак процене путем интерресорне                     

комисије.  

Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање  

Свакодневно сам водила документацију о свом раду кроз писање извештаја и планова рада, затим кроз евиденцију о раду са ученицима, родитељима и                      

наставницима, као и евиденцију о часовима које сам посетила, документацију о спроведеним онлајн анкетама. Стручно усавршавање се огледало кроз                   

праћење стручне литературе, као и кроз следеће активности: у јануару сам учествовала на едукативном семинару за координаторе Тимова за заштиту                    

ученика од насиља, злостављања и занемаривања организованом за стручне сараднике просветних установа на општини Палилула.  
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14.09.2020. године.  

Сарадња са различитим организацијама и удружењима  

Током школске 2019/20, сарађивала сам са различитим организацијама и службама, као што су: Центар за социјални рад, станица полиције, Центар за                     

интеграцију младих (ЦИМ), Општина Палилула (Интерресорна комисија). Припадници локалне полицијске станице су били укључени у држање                

предавања о безбедности ученика, а по потреби су и интервенисали. Због ванредног стања насталог у сврху заштите од заразне болести, није било                      

могућности да се оствари интензивнија сарадња у смислу организовања предавања, радионица итд. 

Рад у стручним органима и тимовима  

Као координатор Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, учествовала сам у креирању годишњег плана рада Тима, сазивању                    

састанака чланова Тима и присустввању истим и учествовала у евалуацији годишњег рада Тима. Као члан Тима за инклузивно образовање                   

присуствовала сам састанцима Тима, а у сарадњи са наставницима учествовала и у изради индивидуалних образових планова и индивидуализоване                  

наставе за ученике, као и њиховој евалуацији. 

Планирање и програмирање образовно-васпитног рада и вредновање остварених резултата 

Учествовала сам у изради Годишњег плана рада школе (ГПРШ), као и у изради индивидуалних образовних планова за ученике којима је потребна додатна                      

подршка у образовању. Такође, учествовала сам у припреми делова ГПРШ који се односе на рад у стручним органима и тимовима. Припремала сам                      

годишњи и месечне планове рада психолога, план посете часовима, дневне и месечне извештаје о раду психолога, као и лични план и извештај о                       

стручном и професионалном усавршавању. 
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Континуирано сам пратила израду и евалуацију индивидуалних образовних планова за све ђаке. Учествовала сам и у прикупљању података, статистичкој                   

анализи прикупљених података и изради различитих извештаја. 

                                                                                   Психолог школе Данка Спасовски  

9.3.Извештај о раду библиотекара и школске библиотеке 

У првом полугодишту, рад школске библиотеке и библиотекара одвијао се у складу са предвиђеним програмом и планом и био је усмерен на подршку                        
наставном процесу. У библиотеци су одржане различите манифестације и програми, предавања, часови додатне наставе, а библиотека је била средиште                   
активности ученика у боравку. Рад библиотеке и школских библиотекара је усмерен на обогаћивање колекције, увођење нових садржаја, промоцију                  
читања и културе говора различитим активностима и манифестацијама. 

СЕПТЕМБАР 

-          Учлањени су сви корисници за текућу школску годину осим ученика првог разреда 

-          Извршена је дистрибуција приручника и уџбеника 

-          Реализовани договори о учлањењу сарадника (Дом здравља, Општина, друге библиотеке...) 

- Библиотекарка је информисала кориснике о актуелним догађајима у култури: Данима европске баштине, Европски дан језика; обележен је                  
Месец и Дан писмености изложбом речника (8. септембар је Дан писмености); поводом Вуковог сабора, уприличена је изложба                 
фотографија о Вуку Караџићу. Европски дан језика је обележен 26. септембра обавештењима на сајту школе, паноима и изложбама књига. 

-          Одржани су састанци са наставницима српског језика и друштвених наука; договорена сарадња о заједничким активностима 

-          Одржана су три часа (два часа замене, један час српског језика) 
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-          Библиотекарка је обновила сарадњу са васпитачима предшколских група и договорила се о заједничким активностима 

-          Библиотекарка је учествовала на Форуму библиотекара у Коларчевој задужбини 

-          Библиотекарка од септембра учествује у раду редакције и електронског школског часописа Крила 

-          Простор библиотеке је оплемењен новим фотографијама писаца и паноима 

-          Библиотекарка је обавила припреме за литерарну радионицу 

-          Библиотекарка је присуствовала Наставничком већу 

-          Инвентарисане су приновљене јединице 

- Библиотекарка је информације о библиотеци достављала и ажурирала на Фејсбук и веб-страницу школе и интензивно радила на летопису                   
школе 

 ОКТОБАР 

- Библиотекарка је уредно водила евиденцију о свом раду, раду библиотеке, коришћењу колекције; информисала кориснике о свим                 
актуелним догађајима везаним за науку и културу 

- У оквиру рада на промовисању књиге и читања, библиотекарка је учествовала у организацији литерарне радионице за таленте на општини                    
Палилула, и тако се укључила у обележавање дечије недеље (9. октобра) 

- Овогодишња манифестација Ја се с књигом дружим одржана је 18. октобра уз учешће преко 30 ученика, а неки од предложених наслова                      
купљени су на Сајму књига 
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- Библиотека је обогаћена насловима претходних добитника Нобелове награде, еминентних домаћих писаца, и овогодишњих добитника               
Нобелове награде (Петер Хандке) 

- На сајту школе постављене су и информације о продукцији на Сајму књига из области књижевности, науке и образовања, као и                     
информација о радионицама које су на Сајму одржане (издавачка кућа ПроПолис Букс, Одисеја, ЈРЈ Земун, McMillan) 

-          Обновљена је сарадња са матичном службом БГБ 

- Библиотекарка је обавила припреме за одржавање литерарног конкурса поводом Дана школе, као и припреме за предстојећи Дан школе                   
(тема је била Моја Србија) 

-          Библиотекарка је сарађивала са друштвом школских библиотекара Србије 

- Обележен је и Дан библиотекара (четврти понедељак у октобру), којим се промовише и рад школских библиотекара и партиципација                   
најмлађих корисника 

-          Библиотекарка је одржала књижевне радионице са предшколцима под називом „Моја књига“ 

-          Одржана су три часа у библиотеци 

-          Библиотекарка присуствовала угледном часу – историја, географија, веронаука 

- На предлог Министарства просвете, библиотекарка је размотрила понуду часописа за децу и одлучила да библиотека наручи за ову                   
школску годину часописе Дечије куће и Политикиног забавника 

-          Библиотекарка је присуствовала Наставничком већу 

-          У библиотеку су учлањени и ученици првог разреда 
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-          Ученици у боравку су свакодневно користили ресурсе библиотеке 

- Библиотекарка је информације о библиотеци достављала и ажурирала на Фејсбук и веб-страницу школе о активностима у вези са дечијом                    
недељом, манифестацијом Ја се с књигом дружим, у вези са Сајмом књига 

НОВЕМБАР 

- Библиотекарка је уредно водила евиденцију о свом раду, раду библиотеке, коришћењу колекције; информисала кориснике о свим                 
актуелним догађајима везаним за науку и културу 

-          Одржан је литерарни конкурс поводом Дана школе за све ученике од другог до осмог разреда (заједничка тема Моја Србија) 

-          У библиотеци су одржане пробе рецитатора учесника у прослави Дана школе 

- Купљене су књиге за све награђене ученике и на ликовном и на литерарном конкурсу поводом Дана школе, које су свечано додељене на                       
прослави Дана школе 

- Дан школе библиотекарка је обележила изложбом фотографија Историја школе на паноима (Дан школе је посвећен преминулом ученику                  
Михајлу Спорићу) 

-          Светски дан детета (20. новембар) је обележен изложбом најпопуларнијих наслова по избору ученика и поетском радионицом за прваке 

-          Библиотекарка присуствовала Наставничком већу 

-          Одржана четири часа (речници Вука Караџића) 

-          Одржана је радионица „Ненасилна комуникација“ за Ђачки парламент 

-          Библиотека је пружила стручну помоћ у избору одговарајућих текстова члановима литерарне и рецитаторске секције 
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-          Ученици у боравку су свакодневно користили ресурсе библиотеке, као и педагошки пратиоци ученика (материјали за ИОП) 

- Библиотекарка је информације о библиотеци достављала на Фејсбук и веб-страницу школе (активности везане за Дан школе;), као и                   
достављала информације о свим активностима у библиотеци 

ДЕЦЕМБАР 

- Библиотекарка је уредно водила евиденцију о свом раду, раду библиотеке, коришћењу колекције; информисала кориснике о свим                 
актуелним догађајима везаним за науку и културу 

-          Библиотеку су користили ученици обухваћени целодневним боравком 

-          У библиотеци је одржано пет часова (три са ученицима првог разреда, један са ученицима осмог и један са ученицима шестог) 

-          Библиотекарка је наставила сарадњу са библиотеком „Милутин Бојић“ (бесплатно учлањени чланови колектива) 

- Библиотекарка је учествовала у активностима везаним за обележавање Нове године и Божића (изложба радова ученика, панои о Божићу и                    
Новој години) 

-          Библиотекарка је у сарадњи са ученицима припремила изложбе на паноима о Божићу и Новој години 

-          Библиотекарка је наручила књиге тј. наслове са списка Министарства просвете, које је набавку и финансирало у износу од 17 000,00 

- У оквиру сарадње са библиотеком „Милутин Бојић“, библиотекарка је предложила да се, у следећем полугодишту, у библиотеку бесплатно                   
учлане сви ученици првог разреда, као и чланови колектива 

-          Библиотекарка је присуствовала Активу библиотекара Палилуле и састанку са надзорницима Матичне библиотеке 

-          У библиотеци је одржано предавање о безбедности у саобраћају за старије ученике 
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-          Библиотекарка је информације о библиотеци достављала и ажурирала на Фејсбук и веб-страницу школе 

ЈАНУАР 

- Библиотекарка је уредно водила евиденцију о свом раду, раду библиотеке, коришћењу колекције; информисала кориснике о свим                 
актуелним догађајима везаним за науку и културу 

-          Одржана је радионица за предшколце „Прича о Божићу и о Светом Сави“, чији је носилац активности била библиотекарка 

- У библиотеци је приређена изложба монографија и других издања посвећених Светом Сави, нашим манастирима и историји хришћанства,                  
као и тематске изложбе на паноима, и изложба радова предшколаца 

-          Библиотекарка је обезбедила књиге за награду учесницима поводом школске славе Свети Сава 

-          Библиотекарка пружила подршку колегиници Александри Костов у реализацији манифестације „Читалачки маратон“ 

-          Одржана два часа (шести и седми разред) 

-          Библиотекарка је присуствовала проби за приредбу поводом Светог Саве 

- Библиотекарка је информације о „Читалачком маратону“, радионицама, као и информације о књижевним лауреатима (НИН-ова награда)                
достављала на сајт и Фејсбук страницу школе 

-          Одржано предавање о техничко-технолошкој заштити за ученике шестог разреда 

- Библиотекарка је уредно водила свакодневну евиденцију о раду библиотеке и свом раду,евидентирала и обрађивала приновљене јединице                 
и информисала кориснике о свим важнијим догађајима у области културе,науке и књижевности,као и о актуелним програмима намењеним                 
деци у оквиру сарадње са другим библиотекама и културним центрима (Библиотека „Милитин Бојић“, дечије одељење БГБ – конкурс                  
Изокренута прича) 
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-          Библиотекарка је, у оквиру сарадње са дародавцима, обезбедила 23 књиге намењене како нашој, тако и школским библиотекама у Србији 

ФЕБРУАР 

-          Обележавање рођендана Народне библиотеке Србије, 28.фебруара 

-          Подршка наставници А. Костов Дојчиновић и учесницима Читалачког маратона 

-          Обука у Библиотеци града Београда за базу података НБС 

-          Припреме за реализацију изложбе Читамо и пишемо са Аном Франк – одлазак у Панчево уз подршку наставнице Марије Јовановић 

МАРТ 

-          У сарадњи са организацијом Тераформинг и Спомен кућом Ане Франк из Амстердама 

-          Библиотекарка је поставила изложбу Читамо и пишемо са Аном Франк, чији је кустос била 

-          Организовала радионицу после изложбе и завршни извештај. 

-          Изложбу је видело више од 800 посетилаца – ученика, наставника, гостију из других школа и Палилуле. 

-          Од 16.марта рад библиотеке је прилагођен ванредном стању, па су све активности преусмерене на Фејсбук страницу школе. 

-          Обележена годишњица смрти Иве Андрића – 14. марта 

-          Светски дан позоришта за децу пропраћен поставком представе Чаробњак из Оза, позоришта Бошко Буха и Пан-театра – басне Доситеја 
Обрадовића, 22.3. 

-          Читаоцима омогућен приступ информацијама из области књижевности, историје језика, историје, уметности, на адреси riznicasrpska.net 
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-          Постављене аудио-књиге - глумци читају лектиру – на serbianchildrenbooks.com i digitalnanarodnabibliotekaSrbije 

-          Шестоаприлско бомбардовање Београда и Народне библиотеке Србије 

-          Сећање на песника Јована Дучића 

-          Учешће у пројекту Рука пише ћирилицом 

 АПРИЛ 

-          Обележен Међународни дан књиге за децу – Андерсенов рођендан – постављен филм Царево ново одело 

-          Организован литерарни конкурс, у сарадњи са Активом учитеља и колегом Миланом Филиповцем, У бајкама је све могуће 

-          Купљене Андерсенове књиге награђенима и похваљени сви учесници 

-          Обележен Ускрс 

-          Постављен Квиз о Ускрсу – worldwall.net/play pronadjidobreknjige-knjizevnost za omladinu 

-          Светски дан књиге, 23. април, прослављен у организацији Института „Сервантес“ јавним читањем на Инстаграму 

-          Обележен Светски дан игре – постављена балетска представа Евгеније Оњегин 

МАЈ 

-          Постављена аудио-издања школске лектире – Аутобиографија и Сумњиво лице Бранислава Нушића 

-          Обележен Дан писања писама (11. мај) 
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-          Сећање на Десанку Максимовић – уз текст постављено и једно од последњих обраћања  песникиње из 1989. године – материјал РТС-а из 
емисије Трезор 

-          Обележен Дан словенске писмености и њених твораца, Ћирила и Методија (24. мај) 

-          Библиотекарка поново отворила библиотеку за кориснике – сукцесивно се врши и дезинфекција књига 

 ЈУНИ 

-          Купљене књиге за ученике награђене на протеклим конкурсима, као и књиге за носиоце дипломе „Вук Караџић"; похваљени сви учесници 

-          Сви ученици првог разреда бесплатно су учлањени у општинску библиотеку "Милутин Бојић" 

-          Библиотекарка је била координатор школске комисије на завршном испиту 

-          Због ванредне ситуације, предвиђени књижевни сусрети, квизови (Дани словенске писмености и Дани франкофоније) одложени су за следећу 
школску годину 

Марина Новаковић Дукић, библиотекар 
 

  

 

  

 

.  
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10.ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ОРГАНА РУКОВОЂЕЊА И УПРАВЉАЊА 
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10.1.Извештај о раду Школског одбора  

    ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН ДУКИЋ“ЗА  ШКОЛСКУ 2019-2020. ГОДИНУ   

Школски одбор је одржао прву седницу у новој школској 2019-2020. години дана 12.09.2019. године у саставу: Анђелија Арбутина Шаренац,                   
Алкесандра Пејић, Зоран Глигорић, Маријана Марковић, Катерина Стаменковић, Људмила Пуача, Љиљана Машковић, Александра Мојсовић и Гордана                
Стефановић. 

Дана 30.10.2019. године упућен је захтев Секретаријату за образовање и дечију заштиту за именовање новог члана Школског одбора из реда                    
наставника. Члан Школског одбора Људмила Пуача, наставница руског језика, поднела је оставку, јер у новембру месецу испуњава услов за одлазак у                     
пензију. На седници Наставничког већа 22.10.2019. године изабран је нови члан из реда већа наставника-Алекснадра Костов Дојчиновић, наставница                  
српског језика и књижевности, чији је избор потврђен од стране Школског одбора, а након тога верификован од стране Секретаријата за образовање и                      
дечију заштиту. Мандат именованог члана је званично отпочео на 18. седници Школског одбора одржаној дана 25.12.2019. године. 

-На 15. седници Школског одбора, која је одржана дана 01.11.2019. године, члан Школског одбора из реда локалне самоуправе Александра Мојсовић,                    
из приватних разлога поднела је оставку на место члана Школског одбора, о чему је писаним путем у елктронској форми, обавестила секретара школе.                      
Захтев за именовање новог члана из реда локалне самоуправе упућен је Секретаријату за образовање и дечију заштиту дана 04.11.2019. године.                    
Међутим, из непознатих разлога, необразложених  до дана достављања предметног извештаја од надлежне  институције нисмо добили одговор на исти. 

-На 17. седници Школског одбора, одржаној дана 19.11.2019. године оставку на место члана Школског одбора из редова родитеља поднео је Зоран                     
Глигорић, а на овој истој седници Школски одбор је коснтатовао његову оставку која је образложена у писаној форми. Дана 12.12.2019. године у                      
писаној форми- секретару школе, електронском поштом оставке на место чланова Школског одбора из реда локалне самоуправе поднеле су Гордана                   
Стефановић и Љиљана Машковић. На 18. седници одржаној дана 25.12.2019. године констатоване су њихове оставке. Након наведене констатације                  
оставке, секретар школе је имао обавезу, која му је предочена- да достави захтев Секретаријату за образовање и дечију заштиту о именовању нових                      
чланова из редова локалне самоуправе. Из непознатих разлога и поред многобројних покушаја секретар школе није доставио обавештење Школском                  
одбору о евентуалним активностима предузетим у конкретном случају. Именовање новог члана из редова родитеља ће бити спроведено на првој                   
наредној седници Савета родитеља због непотпуно спроведеног поступка на једној од седница Савета родитеља, о чему сам као члан наведеног тела од                      
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стране председника Савета родитеља обавештена писаним путем у електронској форми, као и други чланови-достављањем обавештења о седници и                  
тачки утврђеног дневног реда. 

-Дана 03.10.2019. године од стране мр Виде Милојковић, директора школе, због упућивања на подручије Дипломатско- конзуларног представништва                 
Републике Србије у Великој Британији, ради остваривања образовно- васпитног рада на српском језику у иностранству, од стране и решењем министра                    
Министарства просвете, науке и технолошког разбоја бр.111-00-00122/2018-07 од 17.07.2019. године, потписана је изјава о оставци на место директора                  
установе. 

-Дана 22.10.2019.године, сходно одредбама члана 124 Закона о основама система образовања и васпитања од стране секретара школе, дата ми је на                     
потпис одлука о распоређивању запослених, тачније директора у оставци која се по наведенм члану закона као директор у оставци у току мандата                      
распоређује на послове који одговарају степену и врсти њеног образовања.Наведена одлука је од стране секретара требала бити дата на даљу одлуку                     
новоименованом в.д.директора установе на даљу процедуру у складу са законским овлашћењима, јер у тренутку потписивања на наведеној функцији                  
није било именованог вршиоца дужности. 

-Директор у оставци мр Вида Милојковић је поднела молбу органу управљања, о коришћењу службеног броја телефона са картицом претплатничког                   
броја 064/6454-207, уз образложење да исти користи већ 12 година и да настави да плаћа приспеле обавезе на име рачуна телефонских услуга                      
закључених са МТС.Наведена молба је стављена ван разматрања због ненадлежности органа управљања у конкретним питањима и достављања исте                  
новоименованом в.д.директора установе, по именовању- од стране секретара на даље одлучивање и упућивање на надлежност ради доношења коначне                  
одлуке. 

-Наставничко веће је као свог кандидата за место в.д.директора школе, Школском одбору предложило наставницу енглеског језика, Марију Милићевић,                  
након чега је конплетна документација са предлогом прослеђена министарству.Дана 23.10.2019.године министар је на функцију в.д.директора школе                
именовао Марију Миленковић са којом је председник Школскох одбора потписао уговор о отпочињању мандата на дан 24.10.2019.године.На                 
15.седници Школског одбора в.д.дирекрора школе-Марија Миленковић се обратила и представила органу управљања.На седници је донета одлука о                 
расписивању кокурса за избор директора установе. 

-Дана 09.12.2019. године од стране просветног инспектора Саше Димитријевића, а после ванредног инспекцијог надзора, по захтеву в.д.директора                 
установе, донете су мере да се конкурс за избор директора обори јер је исти спроведен по „незаконитој“ процедури.Школски одбор је иако лишен права                       

264 

 



 

на жалбу и кршења одредби члана 36 Закона о инспекцијском надзору од стране просветног инспектора, који је дао право на жалбу само в.д.директора,                       
а не доносиоцу одлуке о расписивању конкурса-Школском одбору, уложио приговор на наведени записник због очигледних нејасноћа, нетачности и                  
неправилности. Одлука је спроведена од стране в.д. директора школе Марије Миленковић дана 10.12.2019. године, а оглас је објављен у публикацији                    
„Послови“ дана 27.11.2019. године. 

-Дана 06.01.2020. године спроведен је контролни инспекцијски надзор VII-06 Број:614-1198/2019, а дана 28.01.2020. године спроведен је ванредни                 
инспекцијски надзор VII-06 Број:614-1241/2019, 614-1334/2019 од стране просветног инспектора Саше Димитријевића. Школски одбор није био               
обавештен ни од в.д. директора школе Марије Миленковић, као ни од секретара школе Татјане Дабић о ова два извештаја. Школски одбор је дошао до                        
сазнања о постојању ова два извештаја тек када је стигао записник просветног инспектора Саше Димитријевића у школу дана 19.02.2020. године VII-06                     
Број:614-13/2020, 50/2020 ословљеног лично на председницу Школског одбора. Истог дана 19.02.2020. године у школу је стигао још један извештај о                    
ванредном инспекцијском надзору VII-06 Број: 614-13/2020, 614-50/2020 који је такође спроведен од стране просветног инспектора Саше                
Димитријевића. 

-Дана 19.02.2020. године в.д. директора школе Марија Миленковић је поднела Оставку, а Решењем Министарства просвете, науке и технолошког                  
развоја бр. 119-01-00067/2020-07/146 од 20.02.2020. године, утврђен је  престанак дужности в.д.директора школе. 

- Дана 23.02.2020. године на основу Решења Министарства просвете, науке и технолошког развоја, број 119-01-00067/2020-07/146 од 20.02.2020. године,                  
Марији Миленковић престаје радни однос на одређено време на пословима вршиоца дужности директора школе. 

- Дана 24.02.2020. године, на основу Решења Министра просвете, науке и технолошког развоја, потписан је уговор о отпочињању радног односа на                     
место вршиоца дужности директора школе , на одређено време до избора директора школе по расписаном конкурсу, а најдуже 6 месеци, са Марином                      
Мунитлак. 

- Дана 02.03.2020. године у 11:30 часова требало је да буде извршена примопредаја дужности в.д. директора школе. Примопредаји дужности в.д.                    
директора школе није присуствовала Марија Миленковић тако да је само констатовано затечено чињенично стање о чему је направљен записник. 

- Дана 04.03.2020. године, на 22.седници Школског одбора, члановима Школског одбора представила се нови в.д.директора школе Марина Мунитлак. 
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- Дана 10.03.2020. године, на препоруку Министарства просвете, науке и технолошког развоја, расписан је конкурс за избор директора школе. Због                    
расписивања ванредног стања у Републици Србији које је отпочело 15.03.2020. године, све радње у вези са избором директора су обустављене.                    
Укидањем ванредног стања у Републици Србији дана 06.05.2020. године, настављена је процедура расписивања конкурса за избор директора школе.                  
Оглас за избор директора школе изашао је 03.06.2020. године. у огласима " Послови". 

- Дана 30.06.2020. године, одржана је 24. седница Школског одбора. После седам месеци не појављивања нити оглашавања у виду било које одлуке                      
Школског одбора, седници су поново присуствовала три члана Школског одбора из реда Локалне самоуправе. На постављено питање секретару школе                   
Татјани Дабић да ми достави документацију која је послата Секретаријату за образовање и дечју заштиту у вези разрешења ова два члана, а све због                        
поднетих оставки од стране истих, одговорила је да документација није ни послата. На питање "због чега то није урађено "одговор је гласио" то није                        
мој посао". На питање шта се десило са захтевом о разрешењу Александре Мојсовић који је послат 04.11.2019. године, секретар школе је одговорила да                       
се није ни распитивала у вези тога , и да је то у надлежности Секретаријата за образовање и дечју заштиту. 

- На овој седници се гласало и за избор кандидата на место директора школе. После подношења Извештаја од стране Комисије за избор директора и                        
информисања Школског одбора о кандидатима, приступило се гласању. Седам чланова Школског одбора је гласало за садашњег в.д. директора школе                   
Марину Мунитлак, док су два члана Школског одбора била уздржана. Састављена је образложена листа свих кандидата који испуњавају услове за                    
избор директора. Донета је и Одлука у којој се предлаже Министру просвете, науке и технолошког развоја, да за директора ОШ "Стеван Дукић" изабере                       
Марину Мунитлак. Целокупна документација је прослеђена Министарству просвете, науке и технолошког развоја дана 08.07.2020. године. 

-На крају 24. седнице Школског одбора оставке на место чланова Школског одбора из реда родитеља, поднели су Александра Пејић и Анђелија                     
Арбутина-Шаренац. 

У школској 2019-2020. години одржано је тринаест седница школског одбора и то: 

- 12. седница одржана је дана 12.09.2019. године 

- 13. седница (електорнска) одржана је дана 17.09.2019. године 

- 14. седница одржана је дана 03.10.2019. године 
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- 15. седница одржана је дана 01.11.2019. године 

- 16. седница одржана је дана 07.11.2019. године 

- 17. седница одржана је дана 19.11.2019. године 

- 18. седница одржана је дана 25.12.2019. године 

- 19. седница одржана је дана 10.01.2020. године 

- 20. седница одржана је дана 24.01.2020. године 

- 21. седница ( телефонска) одржана је дана 27.02.2020. године 

- 22. седница одржана је дана 04.03.2020. године 

- 23. седница одржана је дана 10.03.2020. године 

- 24. седница одржана је дана 30.06.2020 године 

Све седнице су одржене у учионицама школе. 

Седницама Школског одбора присуствовали су и: Вида Милојковић- директор школе (до оставке), Татјана Дабић- секретар школе, Марија                 
Миленковић- вд директора школе (присуствовала на само две седнице од почетка мандата до подношења оставке) ,Марина Мунитлак- вд директора                   
школе, Весна Цветановић- представник синдиката, Станица Јефтовић- шеф рачуноводтсва (присуствовала по потреби) и Маша Отовић- представник                
Ученичког паламента (када је била у могућности због обавеза у школи). 

За сваку седницу, стекли су се услови потребни за рад и одлучивање (присуство више од половине чланова). За сваку седницу материјал је достављен                       
електронским путем. 

267 

 



 

Школски одбор Основне школе „Стеван Дукић“ у школској 2019-2020 години поступао је у оквиру своје надлежности и одлучивао је о свим питањима                      
у складу са Планом рада Школског одбора и у складу са Законом о основама система образовања и васпитања. 

 У Београду,  

           14. 09. 2020.godine                                                                                                                                              Анђелија Арбутина-Шаренац 

 

                                                                                                                                                                                                                   

 10.2. Извештај о раду Савета родитеља                                                                                                                                    

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “СТЕВАН ДУКИЋ“, БЕОГРАД, ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА ЗА ПЕРИОД ОД 
СЕПТЕМБРА 2019.ГОДИНЕ ЗАКЉУЧНО СА СЕПТЕМБРОМ 2020.ГОДИНЕ 

  

У периоду од 01.09.2019.године до 10.09.2020.године Савет родитеља је одржао осам седница, од којих је једна пета (5.) имала статус Хитне седнице и                       
иста је заказано сходно одредбама Пословника о раду Савета родитеља члан 10 став 1 и чланом 11 став 2. 

  

У току школске 2019-2020. године одржано је ОСАМ седница Савета родитеља и то: 

- 1. седница одржана је дана 09.09.2019. године-понедељак у 17,00 часова 

- 2. седница одржана је дана 02.10.2019. године-среда у 17,00 часова 
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- 3. седница одржана је дана 18.11.2019. године-понедељак у 17,00 часова 

- 4. седница одржана је дана 28.11.2019. године-четвртак у 17,00 часова 

- 5. седница одржана је дана 26.12.2019. године-четвртак у 17,00 часова 

- 6. седница одржана је дана 28.01.2020. године-уторак у 17,00 часова 

- 7. седница одржана је дана 05.03.2020. године-четвртак у 17,00 часова 

- 8. седница одржана је дана 26.06.2020. године-петак у 17,00 часова 

  

Све седнице су одржане у учионицама школе. 

За сваку седницу, стекли су се услови потребни за рад и одлучивање (присуство више од половине чланова), осим за Осму седницу. За сваку седницу                        
материјал је достављен електронским путем. За прве две седнице позиви родитељима преко одељенског старешине су достављене и у писаној форми. 

На првој седници у складу са Пословником о раду Савета родитеља за председника наведеног тела је изабран Владимир Радујковић. 

На другој седници је гласање поновљено на иницијативу чланова Савета родитеља када је, већином гласова присутних, изабран Петрић Милан. 

Првој и Другој седници Савета родитеља је присуствовала директор мр Вида Милојковић. 

Дана 03.10.2019. године од стране мр Виде Милојковић, директора школе, због упућивања на подручје Дипломатско-конзуларног представништва                
Републике Србије у Великој Британији, ради остваривања образовно-васпитног рада на српском језику у иностранству, од стране и решењем министра                   
Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр.111-00-00122/2018-07 од 17.07.2019 године, потписана је изјава о оставци на место директора                  
установе. 
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Дана 23.10.2019. године на функцији вршиоца дужности директора установе, од стране министра Министарства просвете, науке и технолошког развоја                  
је именована Марија Миленковић. Мандат именоване је званично отпочео након потписивања уговора са председником Школског одбора дана                 
24.10.2019. године. 

Вршилац дужности директора Марија Миленковић је присуствовала трећој (3), четвртој (4) и петој (5) Хитној седници. 

Пета Хитан седница Савета родитеља је заказана на иницијативу родитеља и наставничког већа школе због тренутне и актуелне ситуације у вези са                      
извесним примедбама и новонасталим проблемима у установи и непредузимања мера и радњи од стране в.д.директора , а како су и навели у писаном                       
обраћању председнику Савета родитеља. 

Представник Наставничког већа, изабран од стране колектива школе-Весна Стешевић је присуствовала на последње две седнице уз образложење да                  
њено присуство на претходне две није одобрила в.д.директора установе уз образложење секретара. 

На Шестој седници Савета родитеља нису присуствовале в.д.директора установе, као ни секретар , иако су по предложеним тачкама благовремено                   
достављеног дневног реда то биле у обавези, а немогућност присуства на истој су путем меила проследиле на сам дан одржавања седнице, иако су за то                         
имале довољно простора четрнаест (14) дана од самог обавештавања о достављању предлога дневног реда од стране председника Савета родитеља. 

Због незадовољства стањем у школи, на Шестој седници, након упознавања са образложењем одсуства и примедби упућених председнику, је од укупно                    
двадесет седам (27) представника приступило двадесет пет (25). Једногласном одлуком је од стране свих присустних чланова савета истакнута свесна                   
опструкција рада наведеног тела од стране в.д. и секретара школе. Имајући у виду чињеницу да су родитељи остали ускраћени за обавештења о начину                       
решавања проблема изнетих на претходној седници, где је пријављена тежа повреда права ученика, наведено понашање су окарактерисали као                  
манифестацију самовоље и недовољне зинтересованости в.д.директора установе да исте реши и спроведе поступке и процедуре у складу са законом, па                    
су донели одлуку о слању пријаве надлежним институцијама о кршењу обавеза које има в.д. Марија Миленковић предвиђене одредбама Закона о                    
основама система образовања и васпитања. Именована је показала да не жели да сарађује са родитељима и на тај начин је по мишљену већине                       
поступала несавесно и незаконито. 
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Иницијативу потписао двадесет један (21) представник одељенских заједница од укупно двадесет седам (27) односно од двадесет пет (25) присутних                   
чланова. 

Седма седница је протекла у упознавању новог ВД ОШ СД Марином Мунитлак и презентацији извештаја председника ШО ОШ СД Арбутине Анђелије. 

Осма седница је заказана међутим није одржана због непостојања кворума. 

Опширнији детаљи седница СР ОШ СД се налазе у записницима, који су уредно предати Секретару ОШ СД. 

Савет родитеља Основне школе „Стеван Дукић“ у школској 2019-2020 години поступао је у оквиру своје надлежности и разматрао је сва питања у                      
складу са Пословником о раду Савета родитеља, Статутом школе и Законом о основама система образовања и васпитања. 

  

Београд, 10.09.2020. године. 

Председник Савета родитеља Основне школе Стеван Дукић 

Петрић Милан 
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11.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМОВА 
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11.1.Извештај о раду Тима за самовредновање  
 

Састав Тима за самовредновање у школској 2019/2020. години :  

1. Снежана Пауновић, професор разредне наставе и координатор Тима за самовредновање 

2. Минка Милићевић, професор физике 

3. Љубиша Младеновић, професор математике 

4. Кристина Тодоровић, професор географије 

5. Марија Лакетић, професор разредне наставе 

6. Александра Зиројевић, професор веронауке 

7. Сунчица Стојковић, професор разредне наставе  

У школској 2019/2020. години Тим за самовредновање је започео самовредновање кључне областиПОДРШКА УЧЕНИЦИМА, подручје вредновања 
ПОДРШКА УЧЕЊУ, ЛИЧНИ, ПРОФЕСИОНАЛНИ И СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ. 

Иницијани тестови су реализовани у септембру, како је било и планирано. Анализирани су резултати иницијалних тестова ученика од II до  IV разреда 
из српског језика и математике.Утврђено је да је најнижи проценат усвојености изнад 59%, а највиши се креће до 80%, што указује да су ученици добар 
део градива усвојили. 

Анализом иницијалних тестова по предметима у старијим разредима утврђено је да  најнижи проценат прелази 33% а највиши се креће до 83%.  

Тим за самовредновање предлаже да предметни наставници, након урађеног иницијалног теста изврше анализу наставних области. 
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У оквиру кључнеобласти ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА, подручје вредновања ПОДРШКА УЧЕЊУ, ЛИЧНИ,ПРОФЕСИОНАЛНИ И СОЦИЈАЛНИ 
РАЗВОЈ извршена су анкетирања родитеља и ученика. 

На основу анкете за родитељеподручје вредновања ПОДРШКА УЧЕЊУ, ЛИЧНИ И СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ утврђено  је следеће: 

- 88 % родитеља сматра да су ученици обавештени када ученик наше школе постигне добре резултате на такмичењу или неком конкурсу и сл. 

- 91% родитеља сматра да имају добру сарадњу са одељењским старешином и стручном службом у праћењу 

- 90% родитеља сматра да је спремно да отворено разговара  са компетентним особама о здравственим, емоционалним или социјалним 
потребама/проблемима свога детета. 

- 100% родитеља са својим дететом отворено разговара о појавама крађе, конзумирања дувана,  дроге, различитих врста малтретирања и вршњачког 
притиска у школи. 

- 92% родитеља подстиче своје дете да брине о свом здрављу и подржава акције по питању промовисања здравог живота младих. 

На основу анкете за родитеље подручје вредновања ПОДРШКА УЧЕЊУИ ЛИЧНИ И СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ,утврђено  је у мањој мери следеће: 

- 60 % родитеља сматра да у школи наставници у мањој мери упућују ученике како да уче 

- 62 % родитеља сматра да наставници у мањој мери организују успешне ученике да помажу ученицима који спорије напредују 

На основу анкете за ученике,подручје вредновања ПОДРШКА УЧЕЊУИ ЛИЧНИ И СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ  утврђено  је следеће: 

- 81 % ученика сматра да наставници помажу ученицима који спорије напредују ван редовне наставе 

- 89 % ученика сматра да су талентованим ученицима омогућени посебни облици рада ван редовне наставе (кроз додатну наставу, секције, 
истраживачки рад , пројекте и сл.). 

- 84 % ученика сматра да уме да прати и процени сопствено напредовање и сопствене резултате 
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- 76 % ученика сматра да им наставници истичу потребу перманентног образовања 

На основу анкете за ученикеподручје вредновања ПОДРШКА УЧЕЊУИ ЛИЧНИ И СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈутврђено  је у мањој мери следеће: 

-  60 % ученика сматра да успева успешно да изврши своје задатке у предвиђеном времену 

- 74 % ученика се изјаснило да часови нису довољно занимљиви 

- 62 % ученика сматра да задаци нису дати по нивоима у довољној мери 

На основу анкете  за наставнике подручје вредновања ПОДРШКА УЧЕЊУИ ЛИЧНИ И СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ утврђено  је следеће: 

- 85% наставника сматра да упућује ученике у разне технике учења и предвиђа различите нивое задатака у наставном процесу а које ученици не 
препознају 

- 87% наставника организује пружање помоћи ученицима који слабије напредују  

- 89% наставника омогућава талентованим ученицима посебне облике рада ван редовне наставе, а кроз часове додатне наставе, секције, истраживачки 
рад и пројекте 

- 90% наставника сматра да се у школи промовишу заштита човекове околине и одрживи развој 

-90% сматра да постоје добро осмишљене процедуре за реаговање на случајеве насилног понашања, злоупотребе психоактивних сусптанци... 

- 95% сматра да дискретно реагује на поверене проблеме од стране ученика, родитеља и упићује их правој особи – служби и притом поштује 
приватност и поверљивост добијених информација 

- у већој мери су наставници оспособљени за израду и примену ИОП-а 

- 80% сматра да ученицима истиче потребу перманентног образовања и помаже ученицима да процене сопствене способности за наставак школовања 
или запослење 
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Током другог полугодишта Тим је анкетирао родитеље на родитељским састанцима  и ученике 8. разреда, поводом професионалне орјентације ученика. 

На основу анкете за родитеље, подручје вредновањаПРОФЕСИОНАЛНАОРИЈЕНТАЦИЈА, утврђено  је следеће:  

- 81% сматра да им школа  пружа помоћ у усмеравању професионалног развоја  детета,  

омогућава личне контакте са наставницима и стручњацима за професионалну оријентацију и да су саветодавне активности школе у области 
професионалне оријентације корисне за професионални развој  детета. 

-63% сматра да се у  школи  могу добити јасне и актуелне информације о наставку школовања и избору занимања, као и да су у  школи  доступни 
информативни материјали у штампаном и електронском облику о наставку школовања и избору занимања 

- 68% сматра да школа врши добру припрему ученика за доношење одлука које се тичу наставка школовања или избора занимања. 

-70%  родитеља је  задовољно  расположивим информацијама у вези професионалне оријентације 

На основу анкете за ученике, подручје вредновањаПРОФЕСИОНАЛНАОРИЈЕНТАЦИЈА, утврђено  је следеће: 

-86% сматра да се у  школи  кроз разговоре информишу о могућностима наставка школовања или запослења, као и да  могу добити савете у вези избора 
школе/занимања 

-69%  сматра да су информације у вези са професионалном оријентацијом које добијају  у школи прецизне, јасне и актуелне, да су у школи на 
располагању информативни материјали о даљим облицима школовања и могућностима запошљавања као и да их  наставници  подстичу да траже 
допунске информације у вези даљег школовања 

- 65% сматра да им наставници  помажу да процене сопствене способности, знања и умећа за  наставак школовања или запослење 

-70% је задовољно  квалитетом расположивих информација и саветовањима 

Тим за самовредновање је у току другог полугодишта на једном од састанака извршио 
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анализу области Подршка ученицима, руководећи се прописаним стандардима оквалитету рада установе и индикаторима на основу којих се процењује 
присуствостандарда у школској пракси. Поред тога и наведених анкета, чланови Тима су приликом анализе користили иИзвештај о раду школе на крају 
првог полугодишта школске 2019/20. године, школску документацију (дневнике рада,записнике одељењских и стручних већа). 

4.1. У школи функционише систем пружања подршке ученицима - 4 

 

Чланови Тима за самовредновање су констатовали да су ученици обавештени о свимвидовима подршке које школа пружа. Распореди допунске и 
додатне наставе,слободних активности, припремне наставе за ученике осмог разреда налазе се на огласнимтаблама за ученике на првом спрату за 
предметну наставу и у учионицама где се реализује разредна настава. Распореди се налазе на школском сајту идоступни су како ученицима, тако и 
родитељима. Подаци који се налазе у Извештају ораду школе на крају првог полугодишта шк. 2019/20. године показују да је одржан великиброј часова 
допунске и додатне наставе, као и да је оваквим видом подршке билообухваћено много ђака. У млађим разредима,је организована допунска настава из 
следећих предмета: српски језик, математика. На млађем зрасту ученици су редовно долазили на часове допунске наставе као и на часове додатне 
наставе из математике у 4. разреду. 

На старијем узрасту од V-VIII  организована је допунска настава за ученике који су имали потешкоћа у савладавању градива из појединих предмета 
(српски језик, математика, енглески језик, руски језик, физика,хемија, географија и историја) и за ученике са недовољном оценом из предмета.Овде је 
постојао проблем нередовног похађања наставе допунског васпитно- образовног  рада.Питање мотивисања ученика за тај облик рада, као и 
оспособљавање ученика за самостално и правилно учење били су приоритетни задаци на тим часовима. 

Тим за самовредновање предлаже да наставници поред досадашњих метода, користе и неке иновативне методе како би ученицима олакшали технику 
учења. Такође, наставити,кроз све видове васпитно- образовног рада, укључивање успешнијих ученика да помажу ученицима који спорије напредују. 

 

Поред допунске, одржани су и часови додатне наставе из предмета српски језик, енглески језик, руски језик,математика, физика, хемија, историја, 
географија, биологија. 
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Напомена: Ове школске године 2019/2020. изостао је секцијиски рад из појединих предмета стручног већа првенствено како се наводи, због недостатка 
простора у школи у међусменама као и због незаинтересованости ученика за слободне активности. Већина наставника је предвиђени фонд часова 
усмерила ка реализацији додатне наставе. 

Највише ученика је укључено у додатну наставу.У оквиру додатне наставе ученици се додатно припремају за све нивое такмичења предвиђене планом 
МП. План такмичења је саставни део Годишњег плана рада школе. 

Резултати ученика на такмичењима јавно се промовишу и награђују. 

Тим за самовредновање процењује да се мере подршке ученицима предузимају на 

основу анализе успеха. Успех ученика се прати на седницама Одељењских већа, на крају 

првог и трећег класификационог периода, на крају првог и другог полугодишта. Врше се 

квантитативне и квалитативне анализе на основу којих се предлажу мере, врши 

саветодавни и инструктивни рад са ученицима и родитељима у сарадњи са наставницима, 

педагошко-психолошком службом и директором школе. Ученици са сметњама у развоју и 

тешкоћама у учењу добијају адекватну подршку кроз израду педагошких профила, 

индивидуалних планова подршке и индивидуалних образовних планова. Састанци Тима за 

инклузивно образовање су редовни и на њима се врши праћење реализације инклузивног  

образовања у школи. Израђују се белешке о напредовању и евалуације накласификационим периодима. 

Чланови Тима за самовредновање су сагласни да школа негује партнерски однос са 

родитељима ученика и сарадњу у пружању подршке. ВД Директор школе, психолог и 
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педагог свакодневно су доступни родитељима ученика. Наставници разредне и предметне 

наставе, редовно (једанпут седмично) имају „отворена врата“, а по потреби заказују и 

посебне састанке са родитељима којима увек присуствује директор и педгошко-психолошка служба.ВД Директорa школе, школски психолог и педагог 
редовно присуствују 

седницама Савета родитеља и информишу их о реализацији инклузивног образовања, 

активностима које школа предузима у оквиру заштите ученика од насиља, 

самовредновању, развојном планирању и другим значајним питањима за ученике. 

Одељењске старешине држе редовне родитељске састанке: на почетку школске године, на 

крају првог и трећег класификационог периода, на крају првог полугодишта и на крају 

наставне године. По потреби родитељски састанци се организују и више пута, нарочито за 

родитеље ученика осмог разреда, у вези са активностима које се тичу полагања завршног 

испита којима редовно присуствује и директор школе. Родитељима су увек доступне све 

информације на школском сајту који се редовно ажурира, а успех ученика могу пратити и 

путем електронског дневника. 

Тим за самовредновање констатује да у школи не постоје званично формирани 

тимови за подршку ученицима у прилагођавању школском животу. Најчешће су у ту 

врсту подршке укључене одељењске старешине, предметни наставници, психолог и 
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педагог, као и директор школе који функционишу као мини тимови. 

Чланови Тима су сагласни да школа сарађује са свим релевантним институцијама у 

пружању подршке ученицима. Школа остварује сарадњу са Домом здравља ,, Милутин Ивковић“, Развојним саветовалиштем, Центром за социјални рад 
Палилула, хуманитарном организацијом ,,Центар за интеграцију младих“, Црвеним крстом идругим.Чланови Тима за самовредновање су сагласни да се 
у школи промовишу здравистилови живота. Реализује се Спортски дан два пута у току школске године у млађим истаријим разредима. Организују се 
предавања у вези са здравом исхраном (Здраво дете-срећно дете), здрављем зуба, превенцијом наркоманије, вршњачког насиља, електронскогнасиља. 
Поједина предавања реализују родитељи - предавачи. Нека предавања сунамењена и родитељима и ученицима. 

Тим за самовредновање сматра да се у школи промовише заштита човековеоколине и одрживи развој. Обележавају се Дан планете Земље, Светски дан 
екологије,Дан заштите животне средине на часовима редовне наставе, тематског планирања,часовима одељењског старешине, као и слободних 
активности. У ходницима иучионицама школе изложени су панои који су резултат активности ученика и наставника. 

Школа је укључена у акцију прикупљања пластичних чепова „Чеп за хендикеп“ већ неколикогодина и веома успешно прикупља чепове за рециклажу. 
Такође, поводом Нове године иУскрса организују се продајне изложбе на којима се могу видети ученички радови одрециклираног материјала. 
Рециклирани материјал се користи за уметничке активностиученика. Током ове школске године укључени су у акцију у оквиру програма 
друштвенокорисног рада - „Чишћење школског дворишта“. 

4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика – 4 

На основу увида и анализе Дневника рада, извештаја одељенских већа, стручних већа закључује се да је број реализованих ваннаставних активности 
велик ( пројекти, посете, спортски сусрети, трибине, радионице, вашар рукотворина, концерти, представе у извођењу ученика...) такође те активности 
обухатају велики број ученика. Активности овог типа одржавају се континуирано током целе године. 

Чланови Тима за самовредновање су у потпуности сагласни да је понудаваннаставних активности у школи у функцији задовољења различитих потреба 
иинтересовања ученика у сагласности са ресурсима које школа има. Према Извештајуо раду школе на крају првог полугодишта школске 2019/20. 
године,  ученици старијихразреда били су укључени у рад неке од понуђених секција ( Драмска секција , Саобраћајна секција, Спортска секција...) . 
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Реализовано су свичасови секција. У млађим разредима, слободне активности су одржаване у оквируодељења и реализовано је 36 часова по одељењу. 
Секција нема на мљађем узрасту. 

Ученици и наставници припремају, остварују и изводеодабране програме у одговарајућим облицима, садржајима, у школи и локалној средини:приредба 
поводом пријема првака, обележавање Дечје недеље, посете музеју, зоолошкомврту, позориштима, организовањем Новогодишњег и Ускршњег базара, 
сусрети саписцем, ликовне изложбе у холу школе, дебата за ученике (дечја права и обавезе,толеранција и насиље), приредба поводом прославе Дана 
Светог Саве, низ различитих активности поводом обележавања Дана школе: Спортски дан, Фестивал науке,рецитовање поезије, изложба у школском 
холу, приредбе, итд. 

Тим за самовредновање констатује да се у школи организују различитеактивности за развијање социјалних вештина. На часовима одељењских 
старешинареализују се активности и радионице везане за конструктивно решавање конфликата, ненасилну комуникацију, промовисање вредности. 
Радионице запромовисање вредности су реализовале психолог и педагог школе на састанцимаВршњачког тима и Ученичког парламента. 

Тим за самовредновање закључује да је укљученост ученика у ваннаставне 

активности на нивоу прошлогодишњег. Укљученост ученика у ваннаставне активности 

је велика. Тим процењује да је у слободне активности у млађим разредима укључено 100% 

ученика, док је у старијим разредима тај проценат већи од 75%. 

Чланови Тима за самовредновање констатују да се кроз наставни рад подстичепрофесионални развој ученика. У школи се реализују сегменти 
програма„Професионална оријентација на прелазу из основне у средњу школу“. На часовимаредовне наставе у оквиру одређених предмета обрађују се 
области које се баве овомтематиком. На часовима одељењских старешина се реализују предавања и разговоривезани за професионални развој ученика. 
Поједини родитељи гостују и представљајуученицима занимања којима се баве. Поред тога, ученици учествују на литерарним иликовним конкурсима 
који се односе на занимања. Ученици осмог разреда са одељењскимстарешинама посећују средње школе и представници средњих школа долазе како 
бипрезентовали своје школе будућим средњошколцима.Професионална орјентација ученика спроводи се путем тестирања, професионалног 
информисања и саветовања, реалних сусрета, сајма образовања, промоција и представљања школа. 
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Закључак: 

Чланови Тима за самовредновање су у потпуности сагласни да је понуда 

ваннаставних активности у школи у функцији задовољења различитих потреба и 

интересовања ученика у сагласности са ресурсима које школа има. 

Улаже се напор да се понуда садржаја и начин реализације факултативних програма и ваннаставних активности прилагоде потребама и 
интересовањима ученика. Школа реализује различите бројне акције и активности за развијање социјалних вештина(спортска такмичења,квиз, дружења, 
хуманитарне акције,тематске изложбе, школски пројекти...) 

Ученици на старијем узрасту теже усклађују своје обавезе са ваннаставним активностима у школи. Постоји проблем недостатака простора и термина за 
реализацију слободних активности. Резултати ученика на такмичењима јавно се промовишу и награђују. 

4.3. У школи функционише систем подршке деци из осетљивих група – 4 

У октобру месецу су прикупљени подаци о деци којима је потребна пажња и додатна подршка. Ученици који похађају ИОП ( 33 ученика) и ученици 
који похађају допунску наставу остварују напредак. 

Школа сарађује са родитељима и са релевантним институцијама у пружању подршке ученицима. 

Чланови Тима за самовредновање су сагласни да школа предузима активности за 

упис у школу ученика из осетљивих група. Школа остварује добру сарадњу са вртићима 

из околине која се састоји у размени информација и обезбеђивању уписа све деце која 

територијално припадају школи. Постоји велико интересовање за упис ученика и ван 

територије школе. Школа у марту месецу организује родитељски састанак поводом уписа 
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наредне генерације ученика првог разреда и информише родитеље о свим питањима 

значајним за упис. Директор школе настоји и успева да обезбеди бесплатне уџбенике и 

исхрану у школи за децу из осетљивих група сваке школске године. 

Тим за самовредновање констатује да школа предузима мере за редовно похађање 

наставе ученика из осетљивих група. Могло би се рећи да је редовно похађање 

наставе ученика из осетљивих група ретко, али постоје појединачни случајеви. Школа се због такве ситуацијама обраћа Центру за социјални рад  и 
Школској управи. Директор школе и запослени предузимају свезаконом прописане активности и процедуре како би се свим ученицима 
обезбедилоредовно похађање наставе. 

Чланови Тима за самовредновање закључују да се у школи примењујуиндивидуализовани приступи и индивидуални образовни планови за децу 
изосетљивих група за које постоји потреба за таквом врстом додатне подршке. Поред тога, у зависности од потреба детета израђују се 
индивидуализовани планови социјализације изаштите, компензаторни програми.Састанци Тима заинклузивно образовање су редовни и на њима се 
врши праћење реализације инклузивног образовања у школи. Израђују се белешке о напредовању и евалуације накласификационим периодима. 

Закључак: 

Тим за самовредновање констатује да се у школи организују компензаторни 

програми и активности за подршку учењу ученицима из осетљивих група, али и 

другима код којих постоји потреба.  

Тим за самовредновање закључује да школа сарађује са свим релевантним 

институцијама и појединцима у подршци осетљивим групама. Школа остварује сарадњу са Домом здравља ,, Милутин Ивковић“, Развојним 
саветовалиштем, Центром за социјални рад Палилула, хуманитарном организацијом ,,Центар за интеграцију младих“, Црвеним крстом идругим. 
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Однос јаких и слабих страна 

Јаке стране: 

-Школа подстиче интересовања и креативност ученика кроз понуду различитих ваннаставних активности ( слободне активности, додатна настава, 
различити васпитни програми). 

-Школа реализује бројне активности у оквиру професионалне оријентације ученика 

-Резултати ученика јавно се промовишу и награђују. 

Слабе стране: 

-Могућност награђивања ученика зависи од ограничених средстава школе 

-Слаба посећеност слободних активности на вишем узрасту 

-Проблем похађања допунске наставе на старијем узрасту 

-Тешкоће у мотивисању ученика за редовно похађање слободних активности 

- Квалитетнија понуда секција на вишем узрасту и недостатак истих у нижим разредима 

-Недостатак простора и термина за реализацију ваннаставних активности 

-Потпунија реализација програма„Професионална оријентација на прелазу из основне у средњу школу“ 

 

                                                                                                                                                  Руководилац Тима: Снежана Пауновић 
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11.2. Извештај о раду тима за инклузивно образовање  
План СТИО тима сачињен је у складу са Законом о основама образовања и васпитања и Правилника о додатној образовној, здравственој и социјалној                      
подршци детету и ученику и правилника о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање. 
 
Општи циљ: унапређивање квалитета напредовања ученика и њихово отимално укључивање у редован образовно-васпитни рад и његово напредовање и                  
осамостаљивање у вршњачком колективу, као и сензибилизација родитеља у вези инклузивног образовања 
 
Специфични циљеви 
 

1. Упознавање свих циљних група ( родитеља, ученика и запослених у школи ) са  планом тима за инклузивно образовање 
2. Јачање сарадња СТИО и ЛЗ у вези укључивања у реализацију инклузивног образовања 
3. Унапређивање процеса пружања додатне подршке ученицима којима је подршка потребна 

 
ЗАДАЦИ СТИО  
 

1. Унапређивање квалитета образовно-васпитног рада у школи-доношење инклузивног плана 
2. Организовање активности, координација реализације и евалуација активности плана за инклузивно образовање 
3. Идентификација ученика са потешкоћама у учењу и напредовању, ученика из осетљивих и маргинализованих група и других ученика који имају                   

потребу за додатном подршком и надарених ученика 
4. Учествовање у изради педагошког профила 
5. Учествовање у раду педагошког колегијума и информисање о плану активности, као и предлагање ученика којима је потребна додатна подршка 
6. Израда, спровођење и евалуација ИОП-а ( вредновање остварености и квалитета плана рада ) 
7. Вођење евиденције о раду тима, и евиденције о ученицима којима се пружа додатна подршка 
8. Пружање стручне помоћи наставницима ( у раду са ученицима, родитељима, кроз интерне едукације или организацију семинара ) 
9. Пружање подршке родитељима ученика који похађају наставу по инклузивном образовању 
10. Осмишљавање антидискриминационих мера и начина партиципације родитеља у сарадњи са другим тимовима школе 
11. Прикупљање и размена примера добре праксе 
12. Остваривање сарадње са ИРК, другим стручним тимовима и релевантним установама 

 
У току школске године реализоване су следеће активности Тима: 
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/Евиденција са састанка, план рада 

-Урађена је евалуација рада тима за протеклу школску годину, евалуација отсварености плана и израда извештаја/записник СТИО,извештај 
-Донесен је план рада СТИО, подељене су  обавезе и задужења за текућу школску годину 

-Информисано је Наставничко веће о  плану СТИО за текућу школску годину  

 -Информисан је  Савет родитеља и Школски одбор о  плану СТИО за текућу школску годину 

  -Информисан је Ђачки парламент о акционом плану СТИО за текућу школску годину/Евиденција, извештај, ИПП 

- Урађена је идентификација ученика којима је потребна додатна подршка ( индивидуализација, ИОП-прилагођени, измењени ) или ученика код којих је                    
престала потреба за додатном подршком.( Анализа тренутне ситуације, идентификовање ученика којима је потребна додатна подршка ,ученика који                 
понављају разред, имају тешкоћа у учењу, инвалидитет или показују таленат)./Педагошка документација, опсервација, непосредан увид, педагошки               
досије ученика, посета часовима, 

- Формирана је база  података: 

-број деце са сметњама у развоју 

-број надарене деце 

-број маргинализоване деце 
 
-Редовно ажурирање базе/База података, евиденција, евиденција о ученицима 

-Сарадња са наставницима при конципирању ИОП-а, праћење реализације, евалуација 

-Рад на педагошкој документацији за ученике који раде по ИОП-у,прикупљање ИОП-а у штампаној верзији/Анализана писаних ИОП-а 
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-Пружена је  помоћ и учешће у изради педагошких профила ученика/извештај ,педагошки профил 

- Покренути су предлози за утврђивање права на ИОП, подношење предлога и успостављање сарадње са ИРК/извештај,документација 
- Координисање са интересорном комисијом и родитеља у школи у циљу доношења мишљења за сваког ученика 
-Информисан је Педагошки колегијум о акционом плану СТИО, и ученицима којима је потребна додатна подршка или престаје потреба за додатном                    
подршком /извештај 
 
-Формирани су мали  тимова за пружање додатне подршке и учешће у изради ИОП-а 
-Праћена је примена ИОП-а,  његово вредновање и измена/ИОП 
-Организовани су и реализовани заједнички састанци родитеља и наставника поводом рада на ИОП-има/ИОП 
- Одржавање састанака са другим школским тимовима и стручним већима/извештај 
-Унапређивање квалитета рада партиципацијом у процесу развојног планирања и развоју школских програма /извештај 

Иницирани су и организовани антидискиминаторни активности, јачањем толеранције и поштовање различитости 

-Едукација ученика из редовне популације о сузбијању предрасуда о корисницима ИОП 

-кроз обавезне изборне предмете 
 
-кроз ваннаставних активности 
 
-путем пројектних школских активности 
 
-реализацијом радионица/Евиденције, извештаји, педагошки досије 
 
  -  Рад на педагошкој документацији за ученике који раде по ИОП-у,прикупљање ИОП-а у штампаној  форми/ИОП 

/Анализа писаних ИОП-а/евалуационе листе 
-Праћена је реализација планираних ИОП-а и предложене су мере за уклањање потешкоћа/извештај 
-Евалуација рада Тима,извештај и израда плана за наредну школску годину 
У складу са новонасталом ситуацијом и радом на даљини,Тим је донео одлуку да за ученике који раде по ИОПу2 због                    
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специфичности у рада сваког ученика и потребне подршке и немогућности услова рада који су њима неопходни, да евалуација                  
индивидуалног плана за друго полугодиште није изводљива због свега горе наведеног. 
У складу са тим није рађена  евалуација. 
- Координисање,планирање ,реализација, израда и прегледање тестова за завршни испит за ученике који раде по измењеном плану                 
ИОПу 2 од стране дефектолога, чланова Тима. 
Помоћ ученицима при упису и наставак образовања у средњу школу. 
 

Координатор тима:  Марина Мунитлак-директор  

Чланови тима:Данка Спасовски-психолог 
Катерина Стаменковић-дефектолог 
Маријана Марковић-дефектолог 
Мирјана Муцић-учитељ 
Добрила Марковић-учитељ 
Татјана Радовић-учитељ 
Александра Костов Дојчиновић - професор српског језика 
 
    

11.3.Извештај о раду Тима за професионалну оријентацију  
У току I полугодишта одржано је 2 састанка тима. Састанци су оджавани једанпут месечно. На почетку школске године усвојен је годишњи план рада                       
тима, циљеви и задаци. 

Планови Тима нису реализовани због тога што је Тим остао са једним чланом (у новембру је колегиница Људмила Пуача отишла у пензију) и због 
ванредног стања;  

                                                                                                                                                                                              Љиљана Лазић 
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11.4.Извештај о раду Тима за информисање и стручно усавршавање  
 

Тим за информисање и стручно усавршавање је сакупљао, обрађивао и прослеђивао информације у вези са актуелним дешавањима како у школи, тако и                      
у широј друштвеној средини. Тим је пружао обавештења о догађајима од културног, образовног и научног значаја свим актерима живота у школи -                      
наставном кадру, ученицима и ненаставном особљу, као и родитељима, члановима и телима локалне заједнице. 

Тим је сва ова обавештења предочавао у виду писаних радова, графичко-визуелним радовима, усменим излагањем и путем електронских медија. 

У сфери размене и пружања информација, Тим је активно учествовао у припремама и реализацији како верских (Божић, Свети Сава), тако и других                      
празника – Дана школе, Дечије недеље, Европског дана језика и сл. Дан школе је био испраћен са посебном пажњом, како је био обележен у знаку                         
преране смрти једног од најбољих ученика којим се Школа могла подичити, Михајла Спорића. Тим је активно обавештавао све заинтересоване о                    
успесима и постигнућима ученика на разноврсним такмичењима уз велику помоћ преметних наставника и учитеља тих ученика – на сајту школе, као и                      
на Фејсбук страници школе, како би оне биле видљиве и доступне и другим заинтересованим групама - родитељима, локалној заједници, другим                    
школским установама и медијима. 

Током првог полугодишта се радило на прикупљању информација у вези са реализованим месечним активностима у школи и ван ње и учествоваo у                      
објављивању истих као што су: Читалачки маратон, иницијатива ученика 64 у сарадњи са организацијом НУРДОР везаној за прикупљање средстава за                    
помоћ деци оболелој од канцера, еколошке акције ученика и наставника у оквиру школе, као и разне посете позориштима или одласци на излете. 

Тим је пренео информације везане за тестирања предшколаца и упис у наредну школску годину јасно и благовремено родитељима будућих првака                    
путем различитих медија. 

У сфери стручног усавршавања, Тим је пратио остваривање плана свих облика стручног усавршавања наставника и у сарадњи са наставним и                    
ненаставним особљем обавештавао о актуелним семинарима, како акредитованим, тако и оним од значаја за лични професионални развој. 
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Услед непредвиђене ситуације настале пандемијом коронавируса, у току већег дела другог полугодишта, многе предвиђене активности су биле или                  
одложене или отказане. Рад Тима је био концентрисан на праћење и прослеђивање информација везаних за организацију наставе на даљину, односно на                     
усавршавање учитеља и наставника за употребу различитих видова комуникације са ученицима или родитељима ученика. Велику помоћ Тим је имао од                    
предметних наставника, учитеља, педагога, психолога, директора јер су сви учествовали у прослеђивању информација важних за успешно одржавање                 
наставе. 

Раду Тима су допринели сви предметни наставници и учитељи, педагог, психолог, библиотекарка и управљајућа структура школе заједно са                  
ненаставним особљем својим залагањем и правовременим прослеђивањем информација и координисањем и реализацијом планираних пројеката. 

Руководилац Тима за информисање и стручно усавршавањеСрђан Девечерски 

 

11.5.Извештај о раду Тима за заштиту деце од дискриминације, злостављања и занемаривања  
У школској 2019/2020. год. Тим за заштиту ученика од насиља, занемаривања и злостављања чине: 

Данка Спасовски – координатор 

Александра Перић 

Јасмина Митић 

Мира Травица Петровић 

Марија Милићевић 
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Јелена Ранковић 

Радмила Габоров 

Татјана Домановић Стојев 

 

Током школске 2019/20 године, Тим за заштиту ученика од насиља, занемаривања и злостављања је свакодневно радио на стварању и неговању климе                     

прихватања, толеранције и уважавања, као и отклањању последица насилних ситуација, посвећивањем појачаном васпитном раду, интегрисаном               

приступу укључивањем родитеља, наставника и стручних сарадника заједнички рад на превенцији и регулисању понашања која су се већ десила. У                    

превентивне активности се могу убројати информисање свих укључених у рад школе о процедурама и поступцима за заштиту од насиља, успостављање                    

система ефикасне заштите, редовно праћење и евидентирање врсте и учесталости насиља, као и саветодавни рад с ученицима са циљем уважавања                    

последица насиља.  

Међусобна сарадња чланова Тима била је на највишем нивоу, чланови Тима су били у сталном контакту и обавештавали о актуелном стању. Тим се                       

окупљао једном до два пута у току месеца, што је добар показатељ посвећености у решавању проблема насиља, занемаривања и злостављања, а на крају                       

сваког састанка су, након консултација чланова Тима, доношене мере даљег деловања које су у најбољем интересу детета.  

                                                                                             Психолог школе Данка Спасовски 

 

11.6.Извештај о раду Стручног актива за развојно планирање  
Стручни актив за Развојно планирање организован је  на следећи начин: 

291 

 



 

1. циљ: Повећати броја уписаних ученика у школу и побољшати комуникацију са локалном заједницом – носиоци активности Милан Филиповац и 
Слађана Николић ; 

2. циљ: Унапредити квалитет наставе осавремењавањем наставног процеса – носилац активности Ивана Ћирић и Олгица Демић; 
3. циљ: Улепшати амбијент школе и школског дворишта – носилац активности Катерина Ивановић; 
4. циљ: Безбедност ученика – носилац активности Наташа Зечевић. 

Активности предвиђене развојним планом су реализоване на време и у целости. 
 

АКТИВНОСТ: ПОВЕЋАТИ БРОЈ УПИСАНИХ УЧЕНИКА У ШКОЛУ И ПОБОЉШАТИ КОМУНИКАЦИЈУ СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ – 
носилац активности Милан Филиповац и Николић Слађана 

 

- У августу и септембру месецу је презентован акциони план школе за школску 2019/2020. годину; извршено је формирање тимова                  
наставника за организационе потребе рада  школе и израда плана рада тимова. 
- Учитељ Милан Филиповац, редовно, путем сајта школе и фејсбук странице ажурира сва обавештења за родитеље и локалну заједницу о                   
организовању различитих креативних радионица, као и других видова активности у нашој школи, док наставница ликовне културе и наставници                  
српског језика раде паное. 
- У октобру месецу у оквиру Дечје недеље – “Да право свако – дете ужива лако“, одржане су креативне радионице са ПУ „Бисери“, ПУ                       
„Плави чуперак“; ПУ „Славујак“, ПУ „Бошко Буха“. Где су учешће узели сви учитељи од 1. до 4. разреда. 
- У децембру месецу одржане креативне новогодишње радионице, где су сви разреди укључили и родитеље у кративна стваралаштва. 
- У фебруару/марту месецу израђен је план пет креативних радионица у оквиру пројекта „Нек све игри буде слично“.  
- У марту месецу, реализована је једна радионица са предшколцима која је била веома посећена. Радионицу су водили учитељи четвртог                   
разреда (будућег првог). Све планиране радионице нису изведене по плану због ванредног стања које је проглашено 16.03.2020. 
- Школски амбијент је редовно уређиван, а о томе су се бринули наставник ликовне културе, Ивана Ћирић, наставнице српског језика,                   
учитељи, као и други наставници и ученици. 
- Разредне старешине осмих разреда, редовно су обавештавале ученике и родитеље о упису у средње школе, а и о начину на који                     
попуњавају листе жеља. Тим за професионалну орјентацију је такође организовао посете средњим школама и водио ученике да се упознају са                    
различитим профилима како би ученицима био олакшан избор будућег занимања. 
- Извршена је свечана подела сведочанстава и Вукових диплома, а на основу критеријума, изабран је и ђак генерације. 
- Матурска журка организована је са родитељима који су организовали дешавање, а формирана је и група наставника и одељењских                  
старешина који ће дежурати заједно са родитељима. 
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- У нашој школи су формирана је једна предшколска група ученика и за те потребе је уређен простор у школи. 
- У циљу побољшања сарадње са родитељима, поред отворених врата, једном месечно је реализован и Дан отоврене школе, где су                   
родитељи имали прилку да од сваког наставника добију информације о напредовању свог детета. То се показало као успешан вид сарадње. 
- Педагошко – психолошка служба, као и одељењске старешине и наставници међусобно, редовно су пружали подршку једни другима                 
размењујући искуства, за рад са ученицима са проблемима у понашању.  
- Организоване су и хуманитарне акције за помоћ ученицима слабијег материјалног статуса. Тако су организовани новогодишњи пакетићи,                
скупљана гардероба, прибор за школу... Такође се редовно прате и ученици из осетљивих група. Са њима се појачано ради како би још више                       
била развијена свест о значају школовања за живот. Остварена је сарадња са Центром за социјални рад, Центром за младе, Центром за                     
интеграције младих, као и другим институцијама од важности за помоћ овим ученицима. 
 

 

2.циљ: Унапредити квалитет наставе осавремењавањем наставног процеса – носилац активности Олгица Демић; 
 
- на почетку школске године урађен је план одржавања угледних и огледних часова. Већина часова је била планирана за друго полугодиште. 

Обзиром да је убрзо након почетка другог полугодишта проглашено ванредно стање у земљи, већина угледних часова није одржана онако како је 
првобитно замишљено. Међутим, како смо се сви нашли у потпуно новој ситуацији и онлајн настави, можемо слободно рећи да су скоро сви 
часови до краја школске године били огледни.. 

- Одржан је састанак учитеља четвртог разреда и предметних наставника на ком су размењене информације о ученицима важне за њихово даље 
напредовање 

- Наставили смо са спровођењем  НТЦ програма, како у првом разреду тако и у осталим разредима. предвиђних осам радионица за ученике трећег 
и четвртог разреда није одржано због ванредног стања. 

- Школа има једну  групу предшколаца који су били радо прихваћени  у већини активности које је школа организовала. 
- Психолог школе је одржала психолошке радионице са ученицима петог разреда, а педагог обуку ученика за коришћење активних метода учења. 

Педагог и психолог су континуирано радиле појачан педагошки и појачан психолошки рад са ученицима у којима је препозната потреба за овим 
начином рада. 

- За ученике са посебним потребама организован је рад по индивидуалном образовном програму. 
- Пратили смо  ученике који су под ризиком од удаљавања од наставе (позиви родитељима, пријава Центру за социјални рад и општини) 
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- Дан школе је био посвећен прерано преминулом ученику наше школе Михајлу Спорићу. Одржана је комеморација на којој су говорили његови 
бивши учитељи, наставници и школски другови.Награђени су најуспешнији ученици. Том приликом организована је хуманитарна акција у којој 
су прикупљена значајна средства и поклоњена хуманитарној фондацији “НУНДОР”. 

- школска слава Свети Сава је обележена на пригодан начин, а најбољи ученици су награђени књигом и похвалницом. 
- Школа је успешно сарађивала са свим релевантним установама (Дом здравља, општина, полиција, установе културе, интересорна комисија, 

Свратиште за децу улице, Центар за интеграцију младих...) 
- Школа је учествовала  на разним конкурсима које организују друге институције и наши ученици су остварили запажене резултате на конкурсима 
- Наставници су се стручно усавршавали  према својим афинитетима и потребама, у складу са могућностима. Наставници и стручни сарадници су 

ажурирали свако свој портфолио. 
- У школи је обележена: Дечија недеља, Дан језика, Тематски дан, Дан здраве хране, Дан планете земље; Ученици су посетили биоскоп, 

позориште, Центар за промоцију науке, Ноћ истраживача... Све активности су публиковане путем веб сајта школе и фб стране. 
- школа је прибавила значајан број пројектора тако да је већина учионица сада опремљена истим. Већи број учитеља и наставника је прошао обуку 

за дигиталну учионицу. Наставници који до сада ноису прошли обуку за наставу усмерену ка исходима учинили су то у периоду мај-јун онлајн. 
- Организоване су припреме ученика осмог разреда за полагање завршног испита онлајн и у школи Пробни завршни испит је спроведен у јуну 

месецу. Померен је због ванредног стања. Анализирани су резултати како пробног, тако и завршног испита у јуну месецу. Педагог школе је 
урадила комплетну евалуацију успеха и дисциплине ученика у протеклој школској години. 

- У школи се доста полаже на унапређивање читања и разумевање прочитаног текста. Ученици су били укључени у пројекате  ,,Све је ин кад си 
фин“; ,,Покренимо нашу децу“; НТЦ учење; ,,Гауди“, такмичење ,,Дабар” и сл. 

- У наставу се користе  иновације попут програма Kahoot, I-nigma, Plichers, Quiver, Bar cod... 
- Што се тиче Плана напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника нисмо имали колеге који су се пријавили и тражили 

сагласност Наставничког већа. 

- Актив за развојно планирање је сарађивао са свим тимовима у школи, а посебно са тимом за самовредновање. одржавани су и заједнички                     
састанци на којима се разговарало о унапређивању оних области које су процењене као слабије. 

Улепшати амбијент школе и школског дворишта - носилац активности Катарина Ивановић 
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Задаци: 

1. Реалиазација пројекта ,,Уређење стакленог кутка,,  

Стаклени кутак је репрезентативни простор поред самог улаза у школску зграду. Закључено је да кречење ово простора може да уследи тек након 
кречења свих учионица у школи, као приоритетних, с обзиром на изглед зидова свих овде наведених просторија.  

Опремљеност „Стакленог кутка“  је добра, мада постоји идеја да се за потребе развоја логичког мишњеља код деце допуни игрицама које би се могле 
употребити и на редовној настави математике, али и других предмета. 

Уочени недостатак је мотивисаност наставника да чешће користе овај простор у раду, што је наведено као идеја и циљ приликом формирања простора.  

То ће у наредном периоду бити приоритетни циљ у вези са овим задатком. 

2. Кречење и уређење унутрашњих зидова,улепшавање зелених површина 

Уређење зидова школе  реализовано је у учионицама које се налазе у призмељу школе, пре самог почетка школске године, тако да су ученике нижих 
разреда који бораве у њима, неометано почели школску годину у уређеном простору.  

Захвањујући једном броју донација школа је добила ормане и столове, као и сличне неопходне комаде намешттаја.  

Такође, донације су се односиле и на електронску опрему.  

Решен је проблема оштећених ормарића које ученици нису више могли да користе због изломљених или искривњених врата и брава. Они су сви 
уколњени са другог спрата, из ходника. 

3. Подизање еколошке свести ученика 

Укључивање у манифестације од еколошког значаја реализовано је током обележавања низа тематскох дана:  
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Обука настанника одвијало се кроз различите облике информисања и праћења актуелности, што се даље преносило на ученике и друге запослене у 
школи. 

Израда и објављивање радова везаних за екологију (панои, цртежи, презентације, готови радови – рециклажа...) је текла по плану Еколошке секције или 
носиоца планираних активности.  

Акција “Наш допринос локалној заједници” огледала се у уређењу и одржавању школског дворишта и дела испред главног улаза у школску зграду. 
Неповољне временске прилике онемогућиле су да се акција пришири и на паркове и зелене површине у ширем окружењу школе. 

АКТИВНОСТ : Безбедност ученика – носилац активности Наташа Зечевић. 
 

- У току школске 2019/20. године није било сарадње са студентима ФАСПЕР-а 

 ( Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију).  

- Са ученицима првог разреда  у октобру је одржана едукативна радионица «Еко - генијалци»  (пројекат  на општинском нивоу ). Било је речи и о 
заштити од неисправних инсталација, пожара, поплава... 

- За ученике првог разреда у октобру је одржана  позоришна представа «Лифт није играчка»( ЈП Градско стамбено), о безбедности у лифту. 

- У децембру је ученицима седмог разреда од стране МУП- а одржано предавање « Петарде нису играчке». 

- У априлу су представници МУП –а одржали предавање на тему Вршњачко насиље, за ученике 5, 7. и 8. разреда. 

- Реализован је и пројекат «Мобилни едукативни саобраћајни полигон « за ученике од 1, 2. и 3. разреда. 

-Запослени у школи су  слушали предавање о заштити од пожара од стране стручног лица, а затим и решавали одговарајући тест . 

- Представник  МУП – а одржао је предавање « Правилно понашање у саобраћају» (уз одговарајућу презентацију) ученицима 3. разреда  

-Реализовани су часови из програма " Основи безбедности деце", за ученике првог,  четвртог и шестог разреда.  Реализовали су га представници МУП 
-а на часовима одељењског старешине. ( «Шта ради полиција – Заједно против насиља»,   «Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола», 
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«Насиље као негативна друштвена појава», «Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа», «Превенција и заштита деце од трговине људима», 
«Безбедност деце у саобраћају» , «Заштита деце од насиља», «Правила понашања у саобраћају», «Болести зависности» , «Безбедност на интернету» ...). 

- Ученици су образовани о безбедности на инернету на часовима информатике и на часовима Од играчке до рачунара.     .  

- Рад на саобраћајном полигону  је реализован кроз саобраћајну секцију, а сарадња са другим институцијама кроз учествовање на такмичењима. 

Руководилац Стручног актива за развојно планирање,Олгица Демић, педагог 

 

11.7.Извештај Тима за писање пројеката 

 
У школској 2019/2020. години, Тим за писање пројеката се бавио праћењем свих конкурса који су објављени како на подручу Града, Републике,                     

тако и на интернационалном нивоу и трудио се да нађе оне пројекте који су у интересу школе и школског окружења. 

Спровођен је пројекат „Нек све игри буде слично“ (аутор Милан Филиповац), где су организоване радионице за ученике млађих разреда, као и                     
радионице за Предшколске установе у локалној заједници. Креативне радионице су извoђене у октобру 2019., поводом Дечје недеље, као и једна                    
радионица у марту 2020. По плану су за март биле припремљене још четири радионица, али нису изведене због ванредног стања у земљи. 

Кординатори овог пројекта били су учитељи Слађана Николић и Милан Филиповац.  

На основу активности које су спровођене на eTwinning платформи, као и великом ангажовању ученика наше школе, као и наставника Катарине                    
Ивановић, Дарине Пољак, Марије Давидовић и учитеља Милана Филиповца, наша школа добила је eTwinning ознаку за школе. Поред тога, наставници                    
и ученици су били активни на низу пројеката током целе школске године. У eTwinning пројекте ове године били су укључени ученици 2-2 разреда, као                        
и ученици старијих разреда. 

Табеларно су приказани сви пројекти реализовани током године. 
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Назив пројекта Време реализације Носиоци активности Организатор 

Међународно такмичење 
ДАБАР 

18-19.11.2019 Дарина Пољак, 

Ученици 5-1,5-2, 5-3, 6-1,6-2, 6-3, 6-4, 
7-1, 7-2 и 7-3 одељења 

Програмски одбор такмичења 
Дабар (на нивоу државе), 

GLOBALHOOD пројекат 
(сарадња између школа из 
Бразила, Италије и Србије) 

20.01.2020 Дарина Пољак и Катарина Ивановић, 
као и ученици 6-2, 5-2, 6-4 и 7-2 
одељења 

Професори енглеског језика из 
Бразила и Италије у сарадњи са 
нашим наставницима 

Републички ниво такмичења 
ДАБАР 

јануар, 2020. Дарина Пољак и Марија Јовановић, и 
13 ученика (5-1,5-3 и 6-1 одељење) 

Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја и 
ИТ-Удружење професора Србије 

Famous female mathematicians 3 Прво полугодиште 
школске 2019/2020.г 

Катарина Ивановић 

Ученици 5. и 6. разреда, 

Дарина Пољак 

Etwinning platforma 

https://live.etwinning.net/ 

Micro:bit challenge 
Прво полугодиште 
школске 2019/2020.г 

Дарина Пољак, Etwinning platforma 

https://live.etwinning.net/
https://live.etwinning.net/projects/project/193088
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Колеге са etwinning платформе 

  

https://live.etwinning.net/ 

"Empower the Willpower" 
септембар 2019. Дарина Пољак, 

наставници из 9 земаља Европе 
-наставници који раде са младима 

Positive Impact Center 

Дигитална учионица - 
"Проналажење и вредновање 
информација на интернету" 

август, 2019. наставници наше школа, наставници из 
других школа, водитељ програма  Милан 
Филиповац 

ЗУОВ 

"Заједно учимо боље" 

фебруар, 2020. Дарина Пољак - стручно предавање о 
коришћењу дигиталног алата “Plickers” 

ОШ “Свети Сава”, Кикинда 

"The New Normal Education post 
Covid-19" 

март, 2020. Светска конференција "Т4 Education" - 
вебинар, наставници наше школе и 
колеге широм света о ковид искуству у 
школама 

"T4 Education"  

Дигитално образовање 2020 

10.-11.04.2020. колеге из наше школе и колеге других 
школа, онлајн 

МПН, Петља, ЗУОВ, Центар за 
образовне технологије 

https://live.etwinning.net/
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Postcards for European Day of 
Languages 2019 

септембар, октобар, 
новембар, 2019. 

ученици 1.- 8. разреда Катарина Ивановић, 
  
Etwinning platforma 
https://live.etwinning.net/ 

GRADE - Geometry Richness Always 
Demands Exploring 

октобар, 2019. ученици 6/3 и 8. разреда Катарина Ивановић, 
https://live.etwinning.net 

Citizenship Education with  
Art 1 

децембар, 2019. ученици старијих разреда Катарина Ивановић, 
https://live.etwinning.net 

Interactive Board децембар, 2019. ученици старијих разреда Катарина Ивановић, 
https://live.etwinning.net 

A step forward towards innovations децембар, 2020. ученици 6/3 и 8. разреда Катарина Ивановић 

Escape Mathroom јануар, 2020. ученици 8. разреда Катарина Ивановић 

eTwining projektat: Evropski dan jezika - 
European Day of Languages Септембар 2019. ученици 2-2 разреда Милан Филиповац 

Etwinning platforma 

https://live.etwinning.net/ 

Code Week  
од 5.10.2019. до 

20.10.2019. 
ученици 2-2 разреда Милан Филиповац 

https://live.etwinning.net/
https://live.etwinning.net/
https://live.etwinning.net/
https://live.etwinning.net/
https://live.etwinning.net/


 

 

 

Координатор тима: учитељ Милан Филиповац 
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''Code Week 4 All challeng'' са 
Удружењем професора информатике 

Србије Децембар 2019. ученици 2-2 разреда Милан Филиповац 

eTwining projektat: Ћирилицом рука 
пише Фебруар – јун, 2020. ученици 2-2 разреда, 7 разреда Милан Филиповац, Катарина 

Ивановић 

Etwinning platforma 

https://live.etwinning.net/ 

eTwining projekat: Математика кроз 
стрип и карикатуру Јануар - јун Катарина Ивановић, Дарина Пољак 

ученици 5. и 6. разреда,  

Etwinning platforma 

https://live.etwinning.net/ 

Настава на даљину – пројекат од 
националног значаја 18.03.2020. – 

29.05.2020. 
Марија Давидовић, наставник 

енглеског језика 

33 припремљена и одржана часа 

Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја Републике 
Србије у сарадњи са Заводом за 

унапређење образовања и 
васпитања и Радио Телевизијом 

Србије 

https://live.etwinning.net/
https://live.etwinning.net/


 

11.8.Извештај Тима за развој школског програма  
У току школске године чланови тима су одржали четири састанка.  

Усвојен је план рада. Наставници су годишње планове предали на време педагогу школе.Месечне планове по договору са педагогом школе                  
предавали су се до 25. текућег месеца.Утврдили смо да су планови доста унапређени у односу на претходни период. Констатовано је да је годишњи                       
план рада школе донет и усвојен на време. 

Часови су сви реализовани. План и програм су реализовани. 

Додатна и допунска настава се одржавала према устаљеном распореду, а евиденција вођена у за то предвиђене дневнике. 

Ученици који раде по индивидуалном плану напредовали су према својим могућностима. Спроводила се индивидуализација у 1,2,3,4,5 и 6. разреду. 

Током целе школске године сарађивали смо са Центром за социјални рад, Општином Палилула, Центром за социјални рад Звездара, Развојним                   
саветовалиштем, Домом здравља,...као и другим установана ради остваривања плана и програма. Сарадња је била успешна. 

Остварили смо планиране посете: позоришта,музеји, биоскоп, зооврт, Центар за науку, Дечији културни центар, Установа културе ,,Влада Дивљан“,                 
Народни музеј, Саборна црква, Музеј Српске православне цркве, Ботаничка башта, Природњачки музеј у Свилајнцу, музеј Николе Тесле,... 

Извештаји свих посета и слике налазе се на сајту наше школе где смо упознали родитеље о свим нашим активностима. 

Добри и вредни ученици су награђени ускршњим ручком у трпезарији школе са њиховим наставницима.Сви ученици који су постигли успех на                    
градским такмичењима награђени су полудневним и злетом – обилазак Београда са директорком школе. 

Припремали смо ученике осмих разреда кроз професионалну орјентацију за одабир будућег занимања. Водили смо ученике на Сајам средњих школа, у                    
установу културе „Влада Дивљан“, Електро-техничку школу „НиколаТесла“, Пету београдску гимназију и на Хемијски факултет. 

Одржана је припремна настава за ученике осмог разреда.Реализована је сваке суботе у трајању од четири до шест часова. Интезивирано је у јуну месецу                       
где су ученици долазили сваког дана на часове: српског језика, математике, физике, хемије, биологије, историје и географије. 
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Сви ученици су положили завршни испит.  

Школска година је успешно приведена крају. 

                                                                                                                                                        

11.9. Извештај о раду Тима за међупредметне компетенције и предузетништво  
 

Чланови тима: 

Ø  Марија Давидовић  – координатор 

Ø  Олгица Демић 

Ø  Јелена Ранковић 

Ø  Бранка Вујиновић 

Ø  Светлана Димитријевић 

Због дужег одсуства координатора Тима у првом полугодишту школске 2019/20. године, као и због проглашења вандредног стања на територији                   
Републике Србије због избијања епидемије узроковане вирусом Ковид-19 у марту ове године и последичној реализацији образовно-васпитног рада на                  
даљину, планиране ставке/догађаји у одређеној мери нису реализовани. 

  

Међутим, анализом наставног процеса на даљину и функционисања свих сегмената школског живота у претходном периоду, чланови Тима су дошли до                    
закључка да су дате околности утицале да су одређене компетенције ученика и самих наставника у великој мери подигнуте на виши ниво и стога их                        
наводимо у овом Извештају: 
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·         компетенција за учење; 
·         одговорно учешће у демократском друштву; 
·         естетичка компетенција; 
·         комуникација; 
·         одговоран однос према околини; 
·         одговоран однос према здрављу; 
·         рад са подацима и информацијама; 
·         решавање проблема; 
·         сарадња; 
·         дигитална компетенција 

Дакле 10 од 11 предложених компетенција за осавремењивање образовно-васпитног процеса је унапређено у нашој школи што доказује успешно                  
реализована настава и школска година у целини. 
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Активност реализатор време 

● упознавање чланова тима Планом активности √ 

  
кординатор Тима и педагог септембар 

● праћење примене и саветовање у вези са корекцијом месечних планова у           
вези са међупредметним компетенцијама педагог (у сарадњи са 

осталим члановима Тима) 
од септембра па 
надаље 
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● састанак са наставницима разредне наставе у другом резреди (у даљем          
тексту – учитељи) и наставницима који изводе наставу у шестом разреду           
ове школске године у вези са израдом оријентационог плана извођења          
исте у наведеним разредима √ 

 чланови Тима септембар 

● праћење активности у вези са реализацијом елекронског школског        
часописа „Крила“ (нагласак на развијању комуникативне и дигиталне        
компетенције, али без искључивања развијања ових осталих       
компетенција код ученика свих узраста) 

Стручно веће за језик и 
комуникацију чији је 

кординатор члан у сарадњи 
са свим заинересованим 

предавачима 

септембар па надаље 

● организовање продајне изложбе новогодишњих и божићних украса       
(предузимљивост и оријентација ка предузетништву) √ учитељи млађих разреда 

укључијући и учитеље 
првог разреда, наставник 

ликовне култруре 

децембар 

● организација Еко квиза (развијање компетенције за одговоран однос        
према околини) члан Тима Светлана 

Димитријевић 
децембар 

● ,,Читалићи" и ,,Читалачки маратон"- развијање компетенције за учење,        
естетичке и комуникативне компетенције ученика свих узраста учитељ Милан Филиповац, 

1. разред 
јануар 
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● обележавање датума важних за школски живот (Европски дан језика, Дан          
школе, школска слава Свети Сава...(развијање компетенција за учење,        
комуникацију, естетичке компетенције...) √ 

сви укључени у наставни 
процес 

септембар па надаље 

● презентација садржаја базе припрема, примера добре праксе и ученичких         
продукта на Наставничком већу кординатор у сарадњи са 

члановима Тима 
завршетак 3. 

класификационог 
периода 

● организовање продајне изложбе ускршњих украса (предузимљивост и       
оријентација ка предузетништву) учитељи млађих разреда 

укључијући и учитеље 
првог разреда, наставник 

ликовне културе 

април 

● израда базе припрема угледних и иновативних часова (са посебним         
нагласком на развијању међупредметних компетенција) и прикупљање       
примера добре праксе развијања свих међупредметних компетенција кроз        
пројектну наставу, као и ученичких продукта 

Тим, наставници, учитељи током школске 
године (на 
месечном, 

кварталном, 
полугодишњем и 
годишњем нивоу) 



 

 

Испред Тима,координатор Марија Давидовић 

11.10.Извештај Тима за унапређење и развој школе 
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● праћење реализације пројектне наставе – Тим је пратио реализацију         
наставе на даљину √ 

● анализа рада на развијању међупредметних компетенција кроз све облике         
рада у оквиру пројектне наставе – Тим је анализирано успешност          
реализације наставе на даљину  √ 

Чланови Тима март – јун 2020. 

Активност Реализатор 
Време 
реализације 

-упознати чланови стручних тела са законским и школским документима из области 
рада стручног тела 

-Руководиоци стручних тела септембар 

-припремљени и примењени кориговани образци у планирању и припремању наставе 

-прати примене 

Руководиоци стручних већа за 
области предмета 

Педагог школе 

септембар, 

 

месечно 
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-идентификовани ученици којима је потребна додатна подршка 

-прилагођени наставни садржаји ученицима и/или групи ученика 

-договорен начин уношења прилагођених наставнх садржаја у припреме и планове 

-Одељењске старешине 

-Тимза ИО 

-Тим за подршку ученицима 

-Руководиоци стручних већа за 
образовне области 

октобар 

-израђени планови о реализацији часова редовне наставе са посебним нагласком на 
развијање међупредметних компетенција 

Тим за развој међупредметних 
компетенција и предузетништво 

септембар 

-наставници и учитељи воде евиденцију у припремама о запажањима по завршеном 
часу 

-врше корекцију припрема на основу запажања са часа 

Руководиоцистручнихвећазаобраз
овнеобласти, 
предметнинаставници 

након сваког 
реализованог 

часа 

-анализирана реализација часова редовне наставе са посебно наглашеним стандардима 
квалитета 

-Стручна већа за образовне 
области, Педагошки колегијум,  

наставници-ментори 

октобар, јануар 

-извршена самопроцена сопствених јаких и слабих страна наставника (у односу на 
Стандарде квалитета рада, област Настава и учење) 

-Руководиоци стручних већа јануар 

-Информисани и мотивисани ученици и родитељи за похађање наставе и осталих 
облика рада 

Одељењске старешине, 
наставници, психолог, педагог 

септембар 

-Информисани свиучесници школског живота о радуУченичког парламента 
-Руководилац Ученичког 
парламента 

јануар 



 

 

РУКОВОДИЛАЦ ТИМА: Љубиша Младеновић 

12.Извештај о раду ученичког парламента 

У септембру су изабрани представници ђачког парламента као и председник и записничар истог. Састављен је план за школску 2019/2020годину. 
Изабрани су представници за Школски одбор. 

У октобру смо обележили Дечију недељу . Одржана је радионица на тему “Колико познајемо своја права”. То је и предлог удружења “Пријатељи деце 
Палилула”. Поред представника ђачког парламента укључили су се и ученици петог и шестог разреда који похађају грађанску наставу а у присуству 
наставнице Александре Угарковић и Кристине Тодоровић. Причали смо о томе колико познајемо своја права а и обавезе. 

У новембру у библиотеци школе  је одржана радоница на тему вршњачког насиља у организацији удржења  “Друг није мета” у присуству наставнице 
грађанског и француског језика .  Учествовали су ученици од шестог до осмог разреда и поред постојећег знања са часова грађанског, ученици су 
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-Израђен   календар о реализацији заједничких активности са родитељима, 
предшколском установом... 

-Руководилац Тима за сарадњу са 
родитељима 

септембар 

Укључивање у националне и међународне пројекте Предметни наставници токомгодине 

-Извршена анализа постојећих процедура које се односе на различите 

аспекте школског живота, ревидирање и успостављање нових 
Педагошки колегијум октобар 

-извршена процена задовољства ученика иновативним часовима Одељењске старешине мај 

-извршена анализа постигнућа ученика на завршном испиту и предложене мере за 
побољшање 

Одељењске старешине и педагог 
 



 

проширили своја сазнања на ову тему. Радионица је била интерактивног типа.  Планиране активности за Дан школе су померене јер је нажалост овај 
догађај био комеморативног типа у част преминулог Михаила Спорића који је био наш ђак. 

У јануару  представници ученичког  парламента разговарали су са ученицима четвртог разреда , у оквиру часа одељенске заједнице, о преласку у пети 
разред и оно што носи пети разред. Ученици су причали о својим искуствима и како су они доживљавали пети разред. Ученици четвртог разреда су 
били веома заинтересовани за оно о чему смо им причали и јако су били активни, имали су више питања него што смо очекивали. Наставница 
Александра Угарковић је све похвалила због ове акције и пренела позитивне коментаре учитеља четртог разреда. Ово је био још један у низу примера 
добре праксе где старији ученици , представници Ученичког парламента , млађим  

С обзиром на ванредно стање и околности , у другом полугодишту нису реализоване активности предвиђене планом и програмом. 

 Координатор:  

 Александра Угарковић 

   

13.Извештај Комисије за праћење забране пушења у просторијама 
Чланови комисије су,током школске  2019/2020. године, редовно вршиле контролу забране пушења у просторијама школе као и школскиг дворишта. 

Контрола је редовно вршена и у парној и у непарној смени.презентују  одабране садржаје са којима се  свакодневно сусрећу. 

Комисија је утврдила да током школске  2019/2020.  године није било ниједног прекорачења забране пушења у просторијама школе и школског дворишта. 

  

 

 

310 

 


