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I УВОД 
 
 
 
 
 
 
 
Годишњи план рада школе представља оквир целокупне школске 
делатности.  Донет је и усвојен у законском року, а заснован је на Закону о 
основном образовању и васпитању (Сл. Гласник РС бр.55/2013 , 101/2017 и 
27/2018) и Закону о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник 
РС бр. 88/2017 и 27/2018) ) и осталим подзаконским актима, као и на 
специфичностима у којима живи и ради школа.  
 
 
 
 
                                                      
 
                                                                * * * 
 
 
 
 
 
 
Рад школе се у школској 2017/2018. години одвијао према предвиђеном плану 
и програму, уз стално праћење актуелних законских регулатива и новина 
предлаганих од стране Министарства просвете, науке и техмолошког 
развоја. 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 
II   УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 
 
Просторни и материјално – технички услови рада 
 
Основна школа ,,Радоје Домановић'' налази се у Булевару уметности 31 на Новом 
Београду. Названа је по Радоју Домановићу, најистакнутијем писцу сатиричне приповетке 
у српској књижевности епохе реализма. У дворишту школе je бронзана биста овог писца, 
која је постављена поводом двадесетпетогодишњице постојања школе, а дело је вајара 
Небојше Митрића. 
Свој радни век започела је у старом језгру града, у Шафариковој улици, давне 1954. 
године, у здању које је данас Специјална школа за децу са оштећеним видом ,,Драган 
Ковачевић''. Школа је 1974. године пресељена са старог у нови део престонице, у 
необично архитектонско здање у облику детелина са три листа, грађено према пројекту 
архитекте Јанеза Лајовића. 
Локација школе је веома повољна, налази се у мирном и озелењеном окружењу, а похађају 
је ученици из новобеоградских блокова 12, 24, 28, 29, 30, 32 и 67. У близини се налазе 
седишта многобројних предузећа, друштвених организација и разних институција, као и 
Дом здравља.  
Данас се ОШ ,,Радоје Домановић'' сврстава међу најуспешније школе у Београду, због чега 
се родитељи опредељују да своју децу упишу у нашу школу и поред већег броја основних 
школа у околини. Разлога за то има више, а један од њих је и тај што је школа добро 
опремљена. Поред тога што у свакој учионици постоји рачунар, школа има и савремену 
компјутерску учионицу у којој се одржава настава информатике. Физичко васпитање се 
изводи у пространој фискултурној сали са свлачионицама, или на отвореним спортским 
теренима. Школа поседује и 22 учионице, 7 кабинета, кухињу, трпезарију и зубну 
амбуланту. За ученике млађих разреда организован је и боравак од 7 до 18 часова. 
Омиљена и најпосећенија просторија у школи је лепо уређена и добро опремљена школска 
библиотека. У школи су активне и многобројне секције: хор, математичка, рецитаторска, 
драмска, литерарна, информатичка, географска, историјска, саобраћајна, библиотекарска 
секција, као и спортске секције: атлетика, одбојка и рукомет. Од првог разреда учи се 
енглески, а од петог ученици имају могућност да се определе за немачки или италијански 
језик У школи се ради по принципу одељењске наставе (млађи разреди) и кабинетске 
наставе, при чему ученици старијих разреда похађају наставу само у преподневној смени. 
Школа је изузетно безбедна, има школског полицајца, уведен је и видео-надзор. Наставу 
изводе учитељи и наставници који воле свој посао, спремни су за рад и стално се стручно 
усавршавају. 
Породични услови ученика релативно су повољни. Највећи број ученика је из породица са 
солидним образовањем као и добрим социоекономским статусом. Више од 80% родитеља 
има високо или више образовање, а тек незнатан број њих само завршену основну школу. 
Један број ученика живи у непотпуним породицама и овим ученицима школа посвећује 
дужну пажњу. 
Популарности наше школе у највећој мери допринео је велики успех наших ђака на 
разним такмичењима из готово свих предмета, а резултати завршног испита показују, већ 
дужи низ годин, да је ова школа међу најбољима у граду. Бивши ученици наше школе 
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постижу добре резултате и у средњој школи, а посебно су успешни у Земунској, Деветој и 
Десетој гимназији. 
 
 
  Структура наставног кадра  
 
У школи је ове школске године било запослено 74 радника . Наставу је реализовало 58 
наставника разредне и предметне наставе. Квалификациона структура радника школе је 
сасвим повољна и у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи. Настава и остали облици васпитно-образовног рада 
са ученицима били су у потпуности стручно заступљени. Из године у годину  ради се на 
подмлађивању наставног кадра. Од укупног броја радника у две или више школа радило је 
5 радника. У боравку је ангажовано пет наставника разредне наставе, плус три  на основу 
уговора о привременом и повременом обављању послова од стране Градског 
секретаријата за образовање и дечију заштиту.  
Стручну службу чине педагог, психолог и библиотекар.  
У целини посматрано може се рећи да је радни учинак наставног и другог особља школе 
велики. 
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III ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА 
 
 
 
Стање на крају школске 2017/18 
 
 Укупан број ученика 
 
У Основној школи „Радоје Домановић“ на крају школске 2017/18. било је 883 ученика. 
 
Табела 1 Укупан број ученика 
 
                                 РАЗРЕД                                     УКУПНО 
I 162 
II 137 
III 97 
IV 112 
I-IV 508 
V 88 
VI 113 
VII 88 
VIII 86 
V-VIII 375 
I-VIII 883 
 
Из представљене табеле уочава се да је најмањи број ученика у осмом разреду ( четири 
одељеља), док је највећи број у првом разреду( шест одељења). Упоређујући разредну и 
предметну наставу, већи број ученика је у разредној и то за 133 ученика. Школска година 
завршена је са 34 одељења. У свим разредима било је четири одељења, док је у петом 
најмањи број тј. три, а највећи у првом- шест, док је у другом било пет одељења. Ако се 
осврнемо на крај школске 2015/2016. када је било 775 ученика и на крај школске 2016/17. 
када је било 799 ученика, ову школску годину завршавамо са 108 ученика више него 
2015/16., а са 84 ученика више него 2016/17., што указује на тенденцију раста броја 
ученика у нашој школи. 
 
Школски успех  
 
У наставку биће табеларно приказан укупан број ученика са одличним, врлодобрим, 
добрим, довољним и недовољним, по разредима. 
Табела 2 Укупан број ученика по школском успеху и разредима 
Разред Одличан Врлодобар Добар Довољан Недовољан Укупно 
II 129(94,16%) 8(5,84%) / / / 137 
III 90(92,78%) 7(7,22%) / / / 97 
IV 96(85,71%) 16(14,29%)         / / / 112 
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II-IV 315(91,04%) 31(8,96%)         / / / 346 
V 58(65,91%) 23(26,14%) 7(7,95%) / / 88 
VI 68(60,18%) 33(29,20%) 11(9,73%) / 1(0,88%) 113 
VII 53(60,23%) 29(32,95%) 6(6,82%) / / 88 
VIII 37(43,02%) 34(39,53%) 14(16,28%)          

1(1,16) 
/ 86 

V-VIII 216(57,6%) 119(31,73%) 38(10,13%)          
1(0,27) 

1(0,27) 375 

II-VIII 531(73,65%) 150(20,80%) 38(5,27%)          
1(0,14) 

1(0,14) 721 

 
Највише је одличних ученика 531(73,65). У овој школској години за разлику од прошле 
школске године има довољних(0,14) и једна ученица завршила је са недовољним успехом 
и упућена је да понавља шести разред. Што се тиче ове ученице, успостављена је сарадња 
са Центром за социјални рад Нови Београд, због породичних околности, а рад са ученицом 
био је интезиван. Добар школски успех постигли су ученици од петог до осмог разреда.  
 
Табела 3 Упоредна анализа броја одличних ученика школске 2013/14., 2014/15., 2015/16. 
 
Генерација  Школска 

2013/14 
Школска 
2014/15 

Школска 
2015/16 

Школска 
2016/17 

Школска 
2017/18 

2010/11.             /              /              /  II 94,16 
2009/10.             /             / I     / II 100% III 92,78 
2008/09.            / I      / II 85,96% III 83,19% IV 85,71% 
2007/08. I       / II     

95,23% 
III     

94,38% 
  IV  

89,29% 
V  

65,91% 
2006/07. II 92,24% III 92,85 

% 
IV 89,28 

% 
  V 71,74% VI 60,18% 

2005/06. III 82,02% IV 75,80% V 71,74 
% 

  VI 56,04 VII 60,23% 

2004/05. IV 74,23% V 58,33 
% 

VI 56,04 
% 

 VII 56,58% VIII 43,02% 

 
Посматрајући табелу, приметно је да напретком у наредни разред, долази до пада броја 
одличних ученика. Па, тако у генерацији 2009/10. имамо пад од 7,22%; у генерацији 
2008/09. на преласку из другог у трећи дошло је до пада од 2,77%, али се у четвртом 
разреду број одличних повећао за 2,52 %; у генерацији 2007/08. на преласку из другог у 
трећи број одличних је приближн исти, док из трећег у четврти број одличних опада а 
5,09%, док се на преласку из четвртог у пети уочава приметан пад од 23,38%; у генерацији 
2006/07. број одличних се на преласку из другог у трећи није мењао, док је на преласку из 
трећег у четврти  број одличних опао за 3,57 %, док је рапидан пад у броју одличних 
настао са преласком из четвртог у пети разред 17,54 %. Тенденција пада се наставља и са 
преласком из петог у шести разред 11,56%; у генерацији 2005/06. на преласку из трећег у 
четврти разред број одличних опада за 6,22 %, на преласку из четвртог у пети 4,33%. 
Осетнији пад одличнх ученика је био примећен на преласку из петог у шести разред 
15,70%, док је на преласку из шестог у седми порастао број одличних за 4,19%; у 
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генерацији 2004/05. смањен је за 15,90% на преласку из четвртог у пети, док је на 
преласку из петог у шести разред број опао за још 2,29%. На преласку из шестог у седми 
број одличних је на приближно истом нивоу, па се поновни пад догађа на преласку из 
седмог у осми разред 13,56%.  
Посматрајући податке уочава се пад у броју одличних ученика у свим генерацјама на 
преласку из четвртог у пети разред. 
 
Посматрајући овако представљене генерације, уочава се да се највећа промена у броју 
одличних догодила код ученика који су завршли пети разред. Па је тако број одличних у 
петом разреду пао за 23,38% у односу на четврти разред. А, када посматрамо прелазак из  
седмог у осми разред, 2016/17. дошло је до пораста од 11%, а ове школске године пада за 
13,56%. 
Ако упоређујемо школску 2016/17. и школску 2017/18. До пораста броја одличних 
ученика долази у генерацији 2005/06. и 2008/09. 
 
 
 
 
 
 
Просечне оцене ученика по разредима и одељењима 2017/18. 
 
 
 
 
Табела 4  Просечне оцене 
 

      Разред             Одељење 

Просечна оцена по 
одељењима 

 
 
Просечна оцена по 
разредима 

 

15/16 16/17 17/18 15/16 16/17 17/18  

II 

II-1 - - 4,87  
 
 
 
 

 4,90 

 
II-2 - - 4,93  
II-3 - - 4,91  
II-4 - - 4,90  
II-5 -  4,89  

III 

III-1 - 4,91 4,91  

4,94 4,86 

 
III-2 - 4,96 4,95  
III-3 - 4,95 4,84  
III-4 - 4,94 4,74  

IV 

IV-1 4,8 4,79 4,81  
 
 

4,85 4,77 

 
IV-2 4,89 4,87 4,89  

IV-3 4,66 4,68 4,60  
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IV-4 4,83 4,84 4,78  
4,79 

 

V 

V-1 

  

4,37  
 
4,90 4,87 

 
 

V-2 4,67  
V-3 4,41 4,48  

VI 

VI-1 4,81 4,58 4,46  
 
 
4,82 4,51 

  
VI-2 4,88 4,54 4,42   
VI-3 4,7 4,45 4,15   
VI-4 4,88 4,49 4,29 4,33  

VII 

VII-1 4,75 4,50 4,48  
 
 
4,59 4,4 

  
VII-2 4,78 4,66 4,63   
VII-3 4,36 4,21 4,19   
VII-4 4,46 4,41 4,46 4,44  

VIII 

VIII-1 4,25 4,07 3,89  

4,18 

  
VIII-2 4,41 4,33 4,38    
VIII-3 4,28 4,13 4,07    
VIII-4 4,37 4,18 4,16 4,32 4,13  

 
Укупна просечна 
оцена 4,61 4,56 

 
4,55     

 

       
Легенда 
   Укупна просечна оцена 
   Највиша просечна оцена 
   Најнижа просечна оцена 

 
 
 
 
 
Графикон 1  просечне оцене по одељењу 
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Укупан број одељења који се бројчано оцењује био је 28. Укупна просечна оцена, на 
нивоу школе била је 4,55. У поређењу са школском 2016/17., просечна оцена опала је за 
0,01. 
Највиша просечна оцена по разредима: 
Други разред-  4,87, а најуспешније одељење 3/2(4,95).  
Најнижа просечна оцена по разредима: 
Осми разред - 4,18, а најнижу просечну оцену има 8/3 одељење (4,07). 
 
 
 
 
 
Изостанци 
Табела 5 Упоредна анализа изостанака ученика, по разредима школске 2015/16., школске 
2016/17. и 2017/18. 
 
 

 

I 

  2015/2016 2016/17 
2017/
18 

 Оправдани 

  

6442 
 Неоправдани 0 
 Укупно изостанака 6442 
 Укупан број ученика 162 

 
Укупно изостанака по 
ученику 

39,77 

 II 
Оправдани 
Неоправдани / 5418 

5069 
0 
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Укупно изостанака 
Укупан број ученика 
Укупно изостанака по 
ученику 

 

1( 1-4)  
5419 
135  
40,14 

 

5069 
137 
37 

 III 

Оправдани 
Неоправдани 
Укупно изостанака 
Укупан број ученика 
Укупно изостанака по 
ученику 

 

3930 
0 
3930 
101 
38,91 

 

3852 
0 
3852 
99  
38,91 

 

4174 
0 
4174 
97 
43,03 

 

IV 

Оправдани 4178 4475  4418 

 Неоправдани 12 (2-1) 32( 3/1, 3/3) 
 16(4/3

-14) 
 Укупно изостанака 4190 4507  4434 
 Укупан број ученика 114    113  112 

 
Укупно изостанака по 
ученику 36.75 39,89 

 39,59 

 

V 

Оправдани 3258 4130  5649 

 Неоправдани 1 (3-4)     0 
 201(5/

1-91) 
 Укупно изостанака 3259 4130  5850 
 Укупан број ученика 89  88  88 

 
Укупно изостанака по 
ученику 36.61 46,93 

 66,48 

 

VI 

Оправдани 4825 7885  9402 

 Неоправдани 0 146 (5/3-110) 

 311(6/
3-
127) 

 Укупно изостанака 4825 8031  9713 
 Укупан број ученика 112 114  113 

 
Укупно изостанака по 
ученику 43.08 70,45 

 85,96 

 

VII 

Оправдани 4771 6466  5939 

 Неоправдани 28 (5/1) 90 (6/2-7) 

207(7/
1-
126) 

 Укупно изостанака 4799 6556  6146 
 Укупан број ученика 92 89  88 

 
Укупно изостанака по 
ученику 52.16 73,66 

 69,84 

 

VIII 

Оправдани 6876 8171  10016 

 Неоправдани 321 (6-1) 551(7/1-243) 
  

770 
 Укупно изостанака 7197 8722  10786 
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 Укупан број ученика 91 86  86 

 
Укупно изостанака по 
ученику 79.08 101,42 

 125,4
2 

 

збир
но 

Оправдани 42377 48471  51109 

 Неоправдани 1064 
1350( без другог и четртог 
разреда) 

  
 
 
1505( 
без 
првог
, 
друго
г и 
треће
г) 

 Укупно изостанака 43441 49821  52614 
 Укупан број ученика 775 799  883 

 
Укупно изостанака по 
ученику 56.05290323 62,35 

 57,88 

 
Упоређујући просечан број изостанака по ученику школске 2015/16. ( 56) и 2016/17. (62) 
долази до повећања за шест изостанка по ученику. Што показује негативну тенденцију.  
Међутим у овој школској години имамо смањење изостанака по ученику, с тим што се 
број оправданих изостанака по ученику смањио за 2,78, али се број неоправданих 
изостанака незнатно повећао. 
Највише изостанака имају ученици осмог разреда,овај разред је и прошле школске године 
имао највише изостанака, а најнижу просечну оцену школског постигнућа имају ученици 
осмог разреда. Најмањи број изостанака је у другом разреду, као и најбољи школски успех 
. Овај податак упућује на директну везу изостајања ученика и школског успеха.  
У школској 2017/18. укупан број изостанака је 52614, од  тога 51109 оправданих и 1505 
неоправданих.  
Укупан број нереализованих часова: 54 
 
Завршни испит 
На завршни испит у јуну 2018. изашли су сви ученици осмог разреда, 86 њих. Просечан 
број бодова из српског језика био је 13,87, из математике 12,88, из комбинованог теста 
13,52. Просечни број бодова био је 13,42. 84 ученика уписало је средњу школу у првом 
уписном кругу. 37 ученика уписало је школу која им је била прва жеља. Од укопног броја 
ученика, 35 њих је уписало Гимназије, 7 ученика приватне средње школе, док је двоје 
уписало музичку школу. Остали ученици су уписали средњу стручну школу. Због лошијих 
резултата на завршном испиту, ПП служба ће у сарадњи са наставницима израдити 
детаљну анализу. 
 
                                                                                                     Сања Вратоњић- педагог 
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Распоред часова је био јединствен за целу школску годину и вођено је рачуна да у њему 
буду остварени сви педагошки принципи равноправног распореда предмета у току дана 
(одсуство блок часова итд). Часови одељењске заједнице, часови веронауке и грађанског 
васпитања, као и изборних предмета за 5, 6, 7. и 8. разред, планирани су и одржавани у 
оквиру часова редовне наставе или према посебном распореду (предчас, шести и седми 
час). Како се то и даље одражавало на правилан ритам рада и оптерећење ученика, али и 
доследно и континуирано извођење ових часова, настојаћемо да се у наредној школској 
години и ови часови уврсте у распоред.  
Припремна настава из српског језика и математике за ученике осмог разреда одржавана је 
током целе године. У току другог полугодишта одржавана је припремна настава из хемије, 
физике, историје, географије и биологије. Часови припремне наставе одржавани су као 
предчас или седми час. Све ово позитивно се одразило на ефекте ових облика рада. 
Посебан распоред припремне наставе за ученике осмог разреда организован је током јуна 
месеца.  
 
Школски календар усаглашен је са Календаром образовно васпитног рада прописаним од 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и донет је на почетку школске 
године. 
 
 
 
 
IV  ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ОРГАНА УПРАВЉАЊА И РУКОВОЂЕЊА 
 
Извештај о раду Школског одбора у школској 2017/2018.години 
 
Чланови Школског одбора у школској 2017/2018.год. су: Ален Анђелковић, Јасмина 
Радовановић, Горан Дмитровић (замена за Машу Вукановић), Бојана Милутиновић, Росић 
Зоран, Агић Јелена, Ирена Пауновић, Бранка Рајчевић и Оливера Миловановић. Члан 
Горан Дмитровић није присуствовао седницама Школског одбора у току ове године. Рад 
Школског одбора је ове школске године био отежан јер чланови Локалне самоуправе нису 
присуствовали седницама, нпр. седница у окAтобру месецу није одржана због недостатка 
кворума и померена је за наредни датум. Пракса је била да се присуство или одсуство 
састанцима потврди мејлом или телефоном што пуно пута то није био случај. У току овог 
сазива Школски одбор је одржао 8 седница и бавио се питањима која су била од значаја за 
рад школе и унапређење образовно-васпитног рада у њој. Извештај обухвата одржане 
седнице од 23.08.2017. до 27.06.2018.године. Планирана је још једна (9) редовна седница у 
периоду од 23.-29. августа 2018.год. 
Активности којима се бавио Школски одбор у складу са његовим надлежностима су: 
Бавио се избором закупаца школског простора у школској 2017/2018.год.; 
Усвојио је Предлог финансијског плана за 2018.год.; 
Донео је Годишњи план рада школе за школску 2017/2018.год.; 
Усвојио је Годишњи извештај о раду школе за школску 2016/2017.год.; 
Усвојио је Извештај о раду директора ОШ ,,Радоје Домановић``  за школску 
2016/2017.год.; 
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Усвојио је Анекс Школског програма за школску 2017/2018.годину; 
Разматрао је приговор запослене Соње Петрушић; 
Упознао је чланове Школског одбора са Извештајем о редовном инспекцијском надзору за 
радну школску 2017/2018.год. 
Усвојио је Извештај о попису основних средстава, ситног инвентара и новчаних средстава 
у 2017.год.; 
Усвојио је Финансијски план за 2018.годину; 
Бавио се усвајањем Годишњег плана јавних набавки за 2018.годину; 
Усвојио је је Годишњи план набавки за 2018.год. на које се Закон о Јавним Набавкама не 
примењује; 
Усвојио је Завршни рачун; 
Упознат је са Извештајем о реализацији Финансијског плана за 2017.год.; 
Дао је сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова; 
Донео је Статут основне школе ,,Радоје Домановић`` у Београду; 
Донео је Пословник о раду Школског одбора; 
Донео је Пословник о раду Савета родитеља; 
Донео је Правилник о раду; 
Донео је Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време 
остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује школа; 
Донео је Правилник о унутрашњој организацији рада школе; 
Донео је Пословник о раду ученичког парламента; 
Донео је Правила понашања у школи; 
Донео је Правилник о вредновању интерних облика стручног усавршавања у ОШ ,,Радоје 
Домановић``; 
Донео је Школски програм за период од 2018-2022.године; 
Формирао је Комисију за спровођење поступка утврђивања запосленог за чијим је радом 
престала потреба; 
Упознат је са информацијама о завршном испиту ученика 8.разреда школске 
2017/2018.год.; 
Донео је одлуку о формирању група за продужени боравак у првом разреду; 
Донео је Одлуку о условима за издавање школског простора у школској 2018/2019.год.; 
  
       
 
                                                                                                   Председник Школског одбора: 
                                                                                                           Оливера Миловановић   
 
 
 
V  ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА 
 
Рад стручних тела и органа одвијао се према предвиђеном плану и програму и био је 
усмерен на постизање што боље организације и реализације радних задатака. Њихов рад 
међусобно је испреплетан, прожима се и допуњује. Активности од посебног значаја биле 
су везане за примену свих новина које су пратиле рад у овој години.  
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Задатак школе је да и у наредном периоду настави са оснаживањем рада стручних тела и 
актива - посебно Педагошког колегијума и већа за област предмета, као и са оснаживањем 
тимског рада у целини, како би се адекватно пропратиле све новине у образовном систему 
и створили бољи услови за изградњу школе по мери детета. 
 
 
Извештај о раду Наставничког већа 
 
Наставничко веће у оквиру стручних већа свој рад остварује кроз редовне и ванредне 
седнице. У току школске 2017/2018. године, одржано је 10 седница. На редовним 
седницама се расправљало и одлучивало о питањима, задацима и дужностима из 
делокруга рада већа која су допринела унапређењу и афирмацији образовно васпитног 
процеса и што бољој организацији рада школе у складу са потребама ученика и 
запослених предвиђеним Годишњим планом рада школе и Статутом, а у складу са 
Законом о основном образовању и васпитању и Законом о основама система образовања и 
васпитања. Наставничког веће се бавило темама које су из његове надлежности: 
осигурање и унапређивање васпитно образовног рада, праћење и утврђивање резултата 
рада ученика, вредновање резултата рада наставника, предузимање мера за јединствен и 
усклађен рад са децом и друга питања у вези са образовно васпитним радом. 
 
Прва седница Наставничког већа шк. 2017/2018. године одржана је 14. 9. 2017. год. 
На седници су разматрани Извештаји о раду директора и Извештај о самовредновању. 
Педагог изложила члановима Наставничког већа зачључке у вези са самовредновањем. 
Област која је вреднована је „Настава и учење”. 
На седници Наставничког већа одржаној 13. 11. 2017. године руководиоци Већа по 
разредима упознали су чланове Наставничког већа са реализацијом Наставног плана и 
програм и осталих активности према Годишњем плану рада школе. Извршена је анализа 
успеха и владања ученика на крају првог класификационог периода. Говорило се и о 
адаптацији ученика I и V разреда. Директор је члановим Наставничког већа одржао 
презентацију о променама у новом Закону о основама система образовања и васпитања. 
Том приликом посебна пажња је скренута на поједине чланове закона. Најављено је да ће 
запослени у школи имати противпожарну обуку. 
 
Трећа седница одржана је 25. 12. 2017. године. На састанку је прочитан извештај о 
инспекцијском надзору. Подељена су задужења за прославу Савиндана. 
На Наставничком већу одржаном 30. 1. 2018. године говорило се о реализацији Наставног 
плана и програма и осталих активности према Годишњем плану и програму рада школе на 
крају првог полугодишта. Извршена је анализа успеха и владања ученика на крају првог 
полугодишта, као и анализа изостанака ученика и сарадња одељењских старешина и 
предметних наставника са родитељима. Најављено је да ће се од наредне школске године 
користити електронски дневник, па ће се организовати обука за наставнике и учитеље. 
Чланови Наставничког већа упознати са садржајем дописа Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја: у петом разреду други страни језик је прописан као изборни 
наставни предмет. Верска настава и грађанско васпитање се описно оцењују, а други 
страни језик као изборни наставни предмет се оцењује бројчано. 
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Aнализа реализације плана и програма редовне, допунске и додатне наставе на крају 
трећег класификационог периода, као и анализа успеха и владања ученика на крају трећег 
класификационог периода извршени су на састанку одржаном 12. 4. На петом састанку 
говорило се о организацији пробног завршног испита и о закључцима ванредног 
инспекцијског надзора.  
Учитељи Већа будућег првог разреда и наставници Већа будућег петог разреда доставили 
спискове изабраних уџбеника за наредну школску годину, установљено је на седници 
одржаној 14. 5. 2018. године. 
 
На 7. седници Наставничког већа, чланови су изабрали три представника за Школски 
одбор. 
 
Чланови Наставничког већа су упознати и са успехом и владањем ученика осмог разреда, 
као и о кандидатима за Ученика и Спортисту генерације. 
Такође, дате су смернице за израду Школског програма за период од 2018. до 2022. 
године, подељена су задужења за израду Годишњег извештаја о раду школе и Годишњег 
плана рада школе. 
 
На овим састанцима, чланови су похваљивани, али су добијали и конструктивне критике, 
што свакако подиже ниво квалитета рада и извршавања задужења. 
 
Запослени су редовно присуствовали седницама, изузев запослених у две школе из 
објективних разлога, те самим тим нису постојале тешкоће у одржавању седница. 
 
У Београду, 26. 6. 2018.                                                                                     Марија Ристић 
 
Извештај о раду Педагошког колегијума 
 
Педагошки колегијум је конституисан у септембру и чинили су га сви руководиоци 
стручних већа и стручних актива, педагог и психолог.  
На крају сваког класификационог периода колегијум се бавио анализом извештаја о раду 
стручних већа за област предмета , стручних актива , као и анализом успеха и владања 
ученика, са циљем превазилажења постојећих проблема и унапређењем наставног 
процеса.  
На првој седници је члановима колегијума од стране психолога, координатора СТИО,  
представљен ИОП – 2 за ученицу седмог разреда Г.П. који је једногласно усвојен.  
Координатор Тима за стручно усавршавање је упознала Педагошки колегијум да је 
31.8.2017. године ступио на снагу нови Правилник о стручном усавршавању и детаљно 
информисала о начину прикупљања бодова. Запослени који нема довољан број бодова 
упућује се на додатно стручно усавршавање. Констатовано је да наша школа, односно 
координатор тима, води уредну евиденцију о стручном усавршавању и да тромесечно 
извештава директора . 
Анализа реализованих активности планираних самовредновањем је урађена са малим 
закашњењем због оправданог дужег одсуства педагога у првом полугодишту. 
Урађена је анализа реализованих активности планираних програмом инклузивног 
образовања. Школа има евиденцију деце којој је потребан неки вид додатне подршке, као 
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и планове рада са тим ученицима. СТИО се редовно састајао и покушавао да унапреди рад 
школе по том питању. Остварена је сарадња са школама за децу са сметњама у развоју. У 
току школске 2017/2018 године једна ученица је имала личног пратиоца.  
Праћена је анализа Школског развојног плана, који је реализован различитом динамиком, 
у зависности од области. Разматрани су предлози развојног плана за наредни период. 
Педагошки колегијум се бавио притужбама родитеља на рад појединих запослених и 
доносио мере и предлоге за превазилажење проблема.  
Више пута се дискутовало на тему „ цурења“ информација са састанака и наглашено је да 
је то строго забрањено. Појашњено је шта су поверљиве информације и на који начин се и 
коме саопштавају. 
Направљен је предлог рада Педагошког колегијума за школску. 2018/2019. годину 
 
 
 
                                                                                               Директор, Горан Шоботовић 
 
 
 
Извештаји о раду Разредних већа 
 
 
 
3.1. Извештај о раду  Разредног већа 1. разреда  
 
 
 
Чланови већа : Маја Дробњаковић , Милена Меденица , Снежана Шукара , Жељка 
Грбан,Слободанка Лековић , Марина Суботић, Маја Ружић , Милош Велимир и Александа 
Ђорђевић. 
У току школске 2017/2018. године Разредно веће првог разреда је имало неколико 
састанака , и то на крају сваког класификационог периода (4 састанка) и кад год би се 
појавила потреба за неким договором.Реализоване су планиране  посете , излети  и 
рекреативна настава по Школском програму рада за школску 2017/2018.год. одобреног од 
Министарства просвете Републике Србије.  Ученици I1 ,I5 и I6 су били на рекреативној 
настави у Сокобањи, а ученици I3 на Гочу. Излет је реализован на Космају 19.04.2018., а 
били су ученици : I1, I3 I4, I5  и I6 одељења. Рекративну наставу је организовала агенција 
,,ВИАТУРС  ПЕТРОВИЋ“, а излет агенција „ Луксим “. 
Сви ученици првог разреда су имали спортски дан  29.09.2017.године у Пионирском 
граду. 
Сва одељења првог разреда су гледала представу „Новогодишње натпевавање “, у Дечјем 
културном центру .                                      
У првом разреду има укупно 162 ученика , од тога 96 дечака и 66 девојчице. 
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НАПРЕДОВАЊЕ УЧЕНИКА 
 
 БРОЈ УЧЕНИКА % 
Мање од очекиваног 2 1,23  
Стално али спорије 10 6,17  
На нивоу очекиваног 111 68,52  
Изнад очекиваног 39 24,07  
 
ПРИМЕЊЕНЕ ВАСПИТНЕ МЕРЕ 
 
 
Изречена васпитна мера Број % 
Опомена 2 1,23 
Укор одељењског старешине 1 0,62  
Укор одељењског већа 1 0,62  
                                  УКУПНО: 4 2,47  
 
 
 
 
ЧАСОВИ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ И РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ 
 
 
 Планирано Одржано Није одржано 
Часови одељ. ст. 36 36 /  
Родитељски састанци 5 5 /  
 
 
 
 
 
 
ИЗОСТАНЦИ  
 
 
Изостанци Број ПО РАЗРЕДУ По ученику 
Оправдани 5607 34,61  
Неоправдани / /  
УКУПНО 5607 34,61  
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НЕРЕАЛИЗОВАНИ ЧАСОВИ 
5 часова –Енглески језик 
 
ТАКМИЧЕЊА 
Активно смо учествовали на свим такмичењима „Пријатеља деце“ и остваривали запажене 
резултате. 
У организацији „Пријатеља деце“ на општинском такмичењу ученици су освојили следеће 
награде: 
-Једна ученица I5 прво место, једна треће на такмичењу ликовних секција  
- Једна ученица I5  друго место на такмичењу литерарне секције , а једнан ученик друго 
место на такмичењу ликовних секција  
-На такмичењу рецитатора један ученик I5  прво место на општинском, прво место на 
градском и учешће на републичком такмичењу  
- Један ученик I6  друго  место на такмичењу литерарне секције и друго  место на 
такмичењу ликовних секција 
- Једна ученица I6  друго место на такмичењу литерарне секције 
-Један ученик I2  друго место, један треће на такмичењу писања песама „ Ђачки песнички 
сусрети “ 
- Једна ученица I2  треће место на такмичењу соло певача „ Златна сирена “ 
-Једна ученица I2  друго место на такмичењу ликовних секција, једна треће на такмичењу 
литерарних секција . 
Један ученик I3  је освојио друго  место на републичком такмичењу у шаху. 
Учествовали смо на међународном такмичењу из математике „Кенгур“ и имамо 16 
похваљених ученика за остварене запажене резултате, а 3. место на финалном такмичењу 
је освојио ученик из одељења I4  .Учесвовали смо и  у акцији  „Један пакетић пуно 
љубави“. 
 
 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 
ЗА ШКОЛСКУ  2017 /2018. год. 
 
Током школске године у оквиру допунске наставе  / Српски језик и Математика / 
реализовани су следећи циљеви и задаци: 
 
Српски језик 
Усвајање и правилно изговарање гласова, гласовних скупова, речи и реченица; 
Савладавање технике читања и писања на ћириличком писму; 
Формирање навике за уредно, читко и лепо писање; 
Оспособљавање за усмено и писмено препричавање, причање и описивање према 
захтевима програма; 
 
 
Математика 
             -  Препознају, разликују и именују облике предмета, површи и линија; 
      - Упознају тачку и дуж; 
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        - Уочавају односе између предмета по облику, величини и боји; 
        - Упознају бројеве до 100, сабирање и одузимање до 100; 
        - Одређују непознати број погађањем; 
        - Успешно решавају  текстуалне задатке (с једном и две операције) у оквиру сабирања 
и одузимања                  
до 100; 
Упознају метар, динар и пару. 
 
Часови допунске наставе редовно су се одвијали са по једним часом недељно.  
Допунском наставом био је обухваћен мањи број ученика / у складу са потребама /. 
-Сви ученици / обухваћени допунским радом / савладали су технику читања и писања 
ћириличног писма, пишу по диктату, поштују правописна правила и самостално се писано 
изражавају  / Српски језик /. 
 
-Сви ученици / обухваћени допунским радом / савладали су природне бројеве до 100, две 
рачунске операције у скупу природних бројева до 100, применили то знање на решавање 
бројних израза, једначина и текстуалних задатака, савладали садржаје из геометрије, као и 
јединице мера за дужину и новац / Математика /. 
 
 
 
Евалуациони кодови : 
И – изванредно                                                        П - потпуно 
ВД – врло добро                                                      Д - делимично 
Д – добро                                                                  Н – није извршено  
З – задовољавајуће 
Н – незадовољавајуће 
 

Време 
реализа 
ције 

 
Ативности и начин 
реализације 

 
Носилац 
активности 

 
Сарадници 
 

 
Критеријум 
успеха 
и успешност 

 
 
 
VIII         
2017. 

1.Обележавање учионица 
ради лакше оријентације 
будућих ученика и  
њихових родитеља. 

одељењске 
старешине првог 
разреда  

бивши ученици 
( петаци ) 

Олакшана оријентација 
кроз школу. 
И – ВД – Д – З - Н 
(заокружити успешност) 

2.Договор о организацији 
наставе и ваннаставних 
активности 
(усклађивање захтева на  
нивоу разреда). 

одељењске 
старешине првог 
разреда  

Педагог,   
психолог, Актив 
учитеља, 
директор школе. 

Једнаки захтеви  према 
поштовању кућног реда. 
П – Д - Н   (заокружити        
успешност) 
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3.Уређење учионица и 
паноа у ходницима   
(добродошлица првацима) 
 

одељењске 
старешине првог 
разреда  

Тим за естетско 
уређење школе 
 

Оплемењен простор.  
И – ВД – Д – З - Н 
(заокружити успешност) 
 

 4. Опремање учионица 
неопходним наставним 
средствима (разредне 
словарице , рачунаљке) 

одељењске 
старешине првог 
разреда  

Актив 
учитеља 
 

У свакој учионици се 
налазе наведена наставна 
средства (разредне 
словарице , рачунаљке)    
П – Д - Н   (заокружити        
успешност) 
 

 
 
   
 
 
 
 
 IX  
2017.      

1.Организација пријема 
првака . 

учитељи и 
ученици другог 
разреда 

Наставница 
музичке културе, 
учитељи у 
продуженом 
боравку 

Изведена приредба , 
задовољна публика.        
П - Д - Н   (заокружити        
успешност) 
 

2.Сарадња са учитељима 
продуженог боравка. 

одељењске 
старешине првог 
разреда  

Учитељи у 
продуженом 
боравку 

Договор о очекиваном 
начину сарадње.              
П - Д - Н   (заокружити        
успешност) 
 

3.Организовање 
родитељских састанака. 
Анкета о изборним 
предметима. 

одељењске 
старешине првог 
разреда  

Родитељи ученика На основу резултата 
анкете изабрани изборни 
предмети.                         
П - Д - Н   (заокружити        
успешност) 
 

4.Договор о коришћењу 
уџбеника за изборне 
предмете и прибора за 
рад.                                                                       

одељењске 
старешине првог 
разреда  

 
Родитељи ученика 

Изабрани уџбеници и 
радне свеске за изборне 
предмете.П - Д - Н   
(заокружити успешност)   

   
 
IX  
2017.      

5.Распоред коришћења 
сале за физичко и свечане 
сале.                                      
Израда распореда часова. 

Руководилац 
Стручног већа 
разредне наставе 

Настаљвнице 
Енглеског језика, 
вероучитељ, 
наставници 
физичког 
васпитања. 

Ученици имају наставу у 
сали за физичко у 
преподневној и 
поподневној смени.         
П - Д - Н   (заокружити 
успешност)           

6.Избор дечјег часописа одељењске 
старешине првог 
разреда , 

 
Родитељи ученика 

Ученици у раду користе 
одабрани часопис.           
И – ВД – Д – З - Н 



20 
 

Наставничко веће (заокружити успешност) 
 

7.Планирање излета и 
наставе у природи 

Савет родитеља, 
директор школе  

одељењске 
старешине првог 
разреда , 
родитељи ученика 

Добијена сагласност 
родитеља, изабрана 
дестинација, склопљен 
уговор. П - Д - Н   
(заокружити успешност)           

 
 X 2017.    
      

1.Активности поводом 
обележавања                
Дечје недеље 

Марина Суботић,  
руководилац 
Стручног већа 
разредне наставе  

одељењске 
старешине првог 
разреда  

Укључивање ученика 
првог разреда у 
активности поводом 
Дечје недеље.  
И – ВД – Д – З - Н 
(заокружити успешност) 
 

 
2.Позоришна представа 

руководилац 
Стручног већа 
разредне наставе 

одељењске 
старешине првог 
разреда  

Избор одговарајуће 
представе, одлазак у 
позориште.                        
И – ВД – Д – З - Н 
(заокружити успешност) 
                                                                

 
 X 2017.    

3.Здравље и хигијена зуба 
( сарадња са школским 
стоматологом ) 

Школски 
стоматолог 

одељењске 
старешине првог 
разреда  

Обављен први 
систематски преглед зуба 
у школи.                            
И – ВД – Д – З - Н 
(заокружити успешност) 
                            

4.Једнодневни излет 
ученика у складу са 
Годишњим планом рада 
школе. 

одељењске 
старешине првог 
разреда , Агенција 
одабрана на 
тендеру 

 
Савет родитеља 

Излет успешно изведен.    
Остварени циљеви и 
задаци.                              
И – ВД – Д – З – Н    
(заокружити успешност) 
 Излет реализован 
19.04.2018 .                            

5.Стручно усавршавање Тим за стручно 
усавршавање, 
директор школе 

одељењске 
старешине првог 
разреда  

Стручно усавршавање 
доприноси унапређивању 
васпитно – образовног 
рада. И – ВД – Д – З - Н 
(заокружити успешност) 
 

  XI  
2017.   

1.Анализа реализације 
редовне, допунске наставе 
и слободних активности 
за први класификациони 

Чланови 
Разредног већа  
првог разреда 

Педагог, 
психолог, 
руководилац 
Стручног већа 

Анализа извршена тако 
да је на основу ње могуће 
донети мере за 
унапређивање рада.         
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период. разредне наставе И – ВД – Д – З - Н 
(заокружити успешност) 

2.Утврђивање успеха и 
дисциплине на крају првог 
тромесечја. 

одељењске 
старешине првог 
разреда  

Стручно веће 
разредне наставе 

Утврђен успех.                 
П - Д - Н   (заокружити 
успешност)           

 3.Оцена остварености 
образовних стадарда. 

одељењске 
старешине првог 
разреда  

Стручно веће 
разредне наставе 

Извршена процена по 
предметима и областима. 
П - Д - Н   (заокружити 
успешност)           

4.Организовање 
родитељских састанака. 

одељењске 
старешине првог 
разреда  

Стручно веће 
разредне наставе 

Родитељски састанци су 
успешно реализовани.    
П - Д - Н   (заокружити 
успешност)            

 
 
5.Стручно усавршавање 

Тим за стручно 
усавршавање, 
директор школе 

одељењске 
старешине првог 
разреда  

Стручно усавршавање 
доприноси унапређивању 
васпитно – образовног 
рада. И – ВД – Д – З - Н 
(заокружити успешност) 
 

 
6.Час у библиотеци 

Библиотекарка 
Мрија Трнавац 

одељењске 
старешине првог 
разреда  

Ученици су постали 
чланови школске 
библиотеке. П - Д - Н   
(заокружити успешност)            

 
 
 
 
  XII   
2017.   
 

1.Праћење рада и 
напредовања ученика        
(упоређивање, 
усклађивање, размена 
искустава ) 

одељењске 
старешине првог 
разреда  

Предметни 
наставници, 
учитељи у 
продуженом 
боравку 

Чланови одељењских 
већа имају добру 
сарадњу.                           
И – ВД – Д – З - Н 
(заокружити успешност) 
 

2.Активности везане за 
прославу Нове године        
( организација прославе и 
новогодишњи изложбени 
сајам ) 

одељењске 
старешине првог 
разреда, учитељи 
у продуженом 
боравку ,Стручно 
веће разредне  

 
 
Родитељи ученика 

Нова година се 
прославља низом 
активности договорених 
на нивоу Разредног већа 
и Стручног веће разредне 
наставе.              

 
 
 
 
  XII   
2017.   
 

 наставе  И – ВД – Д – З - Н 
(заокружити успешност) 
         

3.Предавање о здрављу и 
хигијени 

Родитељ 
лекар,медицински 

 
Родитељи ученика 

Предавање одржано у 
свим одељењима.             
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радник П - Д - Н   (заокружити 
успешност)                  

4.Хуманитарна акција  
„ Један пакетић - много 
љубави „ ( прикупљање 
слаткиша и играчака ). 

одељењске 
старешине првог 
разреда  

 
 
Родитељи ученика 

Сва одељења су узела 
активно учешће у 
хуманитарној акцији.      
П - Д - Н   (заокружити 
успешност)                  

 
  I , II   
2018.   
 

1.Анализа реализације 
редовне, допунске наставе 
и слободних активности 
на крају првог 
полугодиште. 

Чланови 
Разредног већа  
првог разреда 

Педагог, 
психолог, 
руководилац 
Стручног већа 
разредне наставе 

Анализа извршена тако 
да је на основу ње могуће 
донети мере за 
унапређивање рада.         
И – ВД – Д – З - Н 
(заокружити успешност) 

2.Утврђивање успеха и 
дисциплине на крају првог 
полугодишта. 

одељењске 
старешине првог 
разреда  

Стручно веће 
разредне наставе 

Утврђен успех.                 
П - Д - Н   (заокружити 
успешност)           

3.Оцена остварености 
образовних стадарда. 

одељењске 
старешине првог 
разреда  

Стручно веће 
разредне наставе 

Извршена процена по 
предметима и областима. 
П - Д - Н   (заокружити 
успешност)           

4.Организовање 
родитељских састанака. 

одељењске 
старешине првог 
разреда  

Стручно веће 
разредне наставе 

Родитељски састанци су 
успешно реализовани.    
П - Д - Н   (заокружити 
успешност)            

5.Обележавање школског 
празника – Светог Саве 

одељењске 
старешине првог 
разреда  

Стручно веће 
разредне наставе 

Низом активности и у 
складу са договореним 
прослављен школски 
празник Свети Сава.          

     И – ВД – Д – З - Н 
(заокружити успешност)    

 
6.Позоришна представа 

руководилац 
Стручног већа 
разредне наставе 

одељењске 
старешине првог 
разреда  

Избор одговарајуће 
представе (примерена 
узрасту ученика), одлазак 
у позориште.                        
И – ВД – Д – З - Н 
(заокружити успешност) 
                                                                

               
III      
2018. 

1.Праћење ученика који 
спорије напредују 

одељењске 
старешине првог 
разреда ,учитељи 
у продуженом 
боравку 

Педагог, психолог Процена степена 
индивидуалног напретка 
сваког конкретног 
ученика. Предлози мера 
за побољшање. П - Д - Н   
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(заокружити успешност)           
2.Стручно усавршавање    
( извештавање са похађане 
едукације, размена 
искустава ) 

Стручно веће 
разредне наставе 

одељењске 
старешине првог 
разреда ,учитељи 
у продуженом 
боравку 

Учесници семинара 
након обављене обуке 
поднели извештаје и 
поделили сазнања са 
колегама. П - Д - Н   
(заокружити успешност)           

3.Приредбе (поводом 
Дана школе и за 
предшколце ) 

одељењске 
старешине првог 
разреда ,учитељи 
у продуженом 
боравку 

Стручно веће 
разредне наставе 

Низом активности и у 
складу  са договореним 
прослављен Дан школе. 
И – ВД – Д – З - Н 
(заокружити успешност)   
Одржана приредба за 
предшколце.                    
И – ВД – Д – З - Н 
(заокружити успешност)    
 

4.Еколошка акција             
( договор, 
планирање,подела 
задужења) 

одељењске 
старешине првог 
разреда 

Тим за екологију и 
заштиту животне 
средине 

Одржана еколошка 
акција. И – ВД – Д – З - 
Н 
(заокружити успешност)    

 
 
IV        
2018. 

1.Анализа реализације 
редовне, допунске наставе 
и слободних активности 
за трећи класификациони 
период. 

Чланови 
Разредног већа  
првог разреда 

Педагог, 
психолог, 
руководилац 
Стручног већа 
разредне наставе 

Анализа извршена тако 
да је на основу ње могуће 
донети мере за 
унапређивање рада.         
И – ВД – Д – З - Н 
(заокружити успешност) 

2.Утврђивање успеха и 
дисциплине на крају трћег 
класификационог 
периода. 

одељењске 
старешине првог 
разреда  

Стручно веће 
разредне наставе 

Утврђен успех.                 
П - Д - Н   (заокружити 
успешност)           

3.Оцена остварености 
образовних стадарда. 

одељењске 
старешине првог 
разреда  

Стручно веће 
разредне наставе 

Извршена процена по 
предметима и областима. 
П - Д - Н   (заокружити 
успешност)           

4.Организовање 
родитељских састанака. 

одељењске 
старешине првог 
разреда  

Стручно веће 
разредне наставе 

Родитељски састанци су 
успешно реализовани.    
П - Д - Н   (заокружити 
успешност)            

5.Спортски дан Тим за развој 
школског 
програма 

одељењске 
старешине првог 
разреда  

Одржан спортски 
дан.Спроведене 
планиране активности.    
И – ВД – Д – З - Н 
(заокружити успешност) 
Реализован 07.06.2018. 
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6.Ускршњи изложбени 
сајам 

Стручно веће 
разредне наставе, 
одељењске 
старешине првог 
разреда      

учитељи у 
продуженом 
боравку, 
вероучитељ, 
родитељи 

Одржан Ускршњи 
изложбени сајам 
ученичких рукотворина. 
И – ВД – Д – З - Н 
(заокружити успешност) 

 
V        
2018. 

1.Настава у природи у 
складу са Годишњим 
планом рада школе. 

одељењске 
старешине првог 
разреда , Агенција 
одабрана на 
тендеру 

Савет родитеља Настава у природи  
успешно изведена.    
Остварени циљеви и 
задаци.                              
И – ВД – Д – З – Н    
(заокружити успешност) 
                              

2.Стручно усавршавање    
( извештавање са похађане 
едукације, размена 
искустава ) 

Стручно веће 
разредне наставе 

одељењске 
старешине првог 
разреда ,учитељи 
у продуженом 
боравку 

Учесници семинара 
након обављене обуке 
поднели извештаје и 
поделили сазнања са 
колегама. П - Д - Н   
(заокружити успешност)           

3.Анкете о изборним 
предметима за следећу 
годину 

одељењске 
старешине првог 
разреда 

Родитељи ученика На основу резултата 
анкете изабрани изборни 
предмети за 2018/2019.  
П - Д - Н   (заокружити 
успешност)   
Анкета реализована 
28.06.2018.         

 
 
 
 
VI          
2018. 

1.Анализа реализације 
редовне, допунске наставе 
и слободних активности 
на крају  другог 
полугодишта. 

Чланови 
Разредног већа  
првог разреда 

Педагог, 
психолог, 
руководилац 
Стручног већа 
разредне наставе 

Анализа извршена тако 
да је на основу ње могуће 
донети мере за 
унапређивање рада.         
И – ВД – Д – З - Н 
(заокружити успешност) 

2.Утврђивање успеха и 
дисциплине на крају  
другог полугодишта. 

одељењске 
старешине првог 
разреда  

Стручно веће 
разредне наставе 

Утврђен успех.                 
П - Д - Н   (заокружити 
успешност)           

3.Оцена остварености 
образовних стадарда. 

одељењске 
старешине првог 
разреда  

Стручно веће 
разредне наставе 

Извршена процена по 
предметима и областима. 
П - Д - Н   (заокружити 
успешност)           

4.Организовање 
родитељских састанака. 

одељењске 
старешине првог 
разреда  

Стручно веће 
разредне наставе 

Родитељски састанци су 
успешно реализовани.    
П - Д - Н   (заокружити 
успешност)            

5.Извештаји орезултатима  одељењске Стрично веће  Прочитани извештаји и  
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 са такмичења старешине првог 
разреда  

природних наука резултати сумирани и 
уписани у табеле.            
П - Д - Н   (заокружити 
успешност)                    

6.Израда извештаја о раду 
Разредног већа за школску 
2017/2018.годину. 

Маја 
Дробњаковић 

Чланови 
разредног већа 

Извештај садржајан и 
израђен у року.   
 И – ВД – Д – З – Н    
(заокружити успешност) 
           

 
Критички осврт – важно је што више усклађивати захтеве на нивоу разреда и размењивати 
искустава да би се унапредио рад наредне године. 
 
 
 
                                                                                         Руководилац већа : Маја Дробњаковић 
 
 
 
 
 
 Извештај о раду разредног већа 2. разреда 
       
Чланови:Мира Касаповић,Тања Дујовић,Богдан Косовац,Снежана Стаменић и Марија 
Ристић 
У другом разреду има укупно 137 ученика од тога 74 дечака и 63 девојчице. 
Одличних ученика има укупно 129,врло добрих 8.Просечна оцена је 4,94.Нема ученика са 
недовољним оценама ни са примењеним васпитним мерама. 
Укупно изостанака оправданих има 5069 ,што значи 37 по ученику.Нема ученика са 
неоправданим изостанцима. 
Нису реализована 3 часа Енглеског језика у одељењу II1.У осталим одељењима су 
реализовани сви часови. 
Сва одељења су ишла на Наставу у природи и тоII2,II4 и II5 у Сокобању, а одељења  II1 и 
II3 на Гоч. 
Активно смо учествовали на свим такмичењима „Пријатеља деце“ и остваривали запажене 
резултате,учествовали смо на међународном такмичењу из математике „Кенгур“ и имамо 
12 похваљених ученика за остварене запажене резултате,учесвовали смо и  у акцији  
„Један пакетић пуно љубави“. 
Руководилац већа:Тања Дујовић 
 
 
3.3.Извештај о раду разредног већа 3. разреда 
 
Седница Разредног већа одржана је  21.06.2018. 
 
                                           Дневни ред: 
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1. Анализа реализације редовне, допунске наставе и слободних активности за друго 
полугодиште  
2. Утврђивање успеха и дисциплине на крају другог полугодишта 
3. Оцена остварености образовних стандарада 
4. Стручно усавршавање  
5.  Организација родитељског састанка 
6. Израда плана Разредног већа за следећу школску годину 
7.  Посете, излети, такмичења, пласман... 
8.Излет и настава у природи 
9.Анкете о изборним предметима за следећу школску годину 
 
    Присутни: Тијана Братић 3/1,  Мирна Комненић  3/3  , Лидија Вранић  3/4  и Недељка 
Дидулица 3/2  , Маја Ружић- проф.енглеског језика и  психолог Данијела Вујовић.                                           
                                                         ЗАКЉУЧЦИ: 
 Структура одељења: 
Одељење  Укупан број ученика Дечаци  Девојчице  
3/1 25 13 12 
3/2 24 12 12 
3/3 22 11 11 
3/4 26 15 11 
Трећи разред- 
укупно 

 
97 

 
51 

 
46 

 
 
Реализација часова: 
У одељењима  трећег разреда сви часови реализовани осим 2 часа Верске наставе и 2 часа 
Енглеског језика. 
По одељењима, у току школске године реализовано по 36 часова одељењског старешине. 
 Одржано је по 5 родитељских састанака.  
 
ИЗВЕШТАЈ   О  РАДУ  ДОПУНСКЕ  НАСТАВЕ   ИЗ  СРПСКОГ  ЈЕЗИКА 
И  МАТЕМАТИКЕ 
 
Током   школске  године  у  оквиру  допунске  наставе  реализовани  су  следећи  
циљеви и задаци  : 
Српски језик 
 
-поступно и систематично савладавање граматике и правописа српског  
 језика; 
-увежбавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном  
 граматиком и стилским могућностима српског језика; 
-оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим  
 видовима његове усмене и писмене употребе и у различитим  
 комуникационим ситуацијама (улога говорника, слушаоца, саговорника и  
 читаоца); 
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Математика  
 
-увежбавање читања, писања и упоређивања природних бројева до 1000; 
-читање и писање римских бројева  (I, V, X, L, C, D, М)  
-увежбавање све четири рачунске операције до 1000; 
-оспособљавање за решавањем једноставнијих једначина у скупу бројева  
 до 1000;  
-увежбавање цртања углова, праве, полуправе, квадрата, правоугаоника,  
 троугла и кружнице (помоћу лењира, троугаоника и шестара); 
-увежбавање записивања и мерења масе тела  као и  
 нове јединице за време (година, век). 
 
Часови  допунске наставе редовно су се одвијали  једном  недељно.Из  Српског језика  
ученици  су савладали следеће садржаје: 
Садржај рада 
Обнављање градива другог разреда –правописна правила и функција 
именца и глагола у реченици  /на истом тексту / 
Одрична речца не и упитна речца ли 
Субјекат и предикатуреченици 
Род и број именица 
Реченице по значењу и облику, просте реченице 
Именице, глаголи и придеви 
Речи које означавају место, време и начин вршења радње 
Врста и служба речи у реченици 
Вежбе богаћења речника 
Врсте, род и бројпридева 
Какосепишусастави – целине у писању 
Израда плана за препричавање 
Препричавање текста 
Препричавање текста 
Вежбе интонацијереченица у зависностиодњиховогзначења и облика 
Вежбе усменог изражавања  
Правилно изговарање гласова Ч, Ћ, Џ, Ђ и Х. 
Реченичн акценат / истицање речи у реченици / 
    
    Из  Математике ученици су савладали следеће садржаје: 
 
Садржај рада 
Обнављањеградивадругогразреда –рачунскеоперације у 
скупуприроднихбројевадо 100 
Бројеви прве хиљаде 
Сабирање и одузимањеу скупу бр.до 1000 
Сабирање и одузимање у скупубр.до 1000 
Сабирање и одузимање у скупубр.до 1000 
Множење и дељењеу скупу бр.до 1000 
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Множење и дељењеу скупу бр.до 1000 
Множење и дељење у скупубр.до 1000 
Предност рачунских операција-бројни изрази 
Предност рачунских операција-бројни изрази 
Разломци 
Текстуални задаци 
Дуж, полуправа, права, паралелне, нормалне и подударнедужи 
Цртањеправоугаоника,квадрата, троугла и кружнице 
Обим правоугаоника, квадрата и троугла - задаци 
Обим правоугаоника, квадрата и троугла - задаци 
Јединицемеразамасу и запремину 
Меримодужину, масу, запремину, време 
 
 
 Допунском  наставом je био  обихваћен  мањи  број  ученика ( у складу  са  
потребама).Појединим  часовима  допунске  наставе  присуствовали  су неки  ученици 
одељења у зависности  од потешкоћа у савладавању  градива.На часовима  ( српски језик/ 
математика)  се увежбавао  садржај који је обрађен на часовима редовне  наставе. 
СЛОБОДНЕ  АКТИВНОСТИ 
У овој школској години реализовано је по 36 часова слободних активности 
Циљ слободних активности је да ученици  максимално ангажују  своје  стваралачке   
потенцијале како би до изражаја дошла њихова креативност и оригиналност кроз сарадњу 
и залагање. 
Креативним радионицама су обухваћене разнородне активности како би сваки ученик 
задовољио своја интересовања и креативно се остварио у одабраној области стваралаштва: 
- ликовно и литерарно стваралаштво / Слике природе и празници /, 
- драмске радионице / Мали глумци /, 
- садржаји из математике као припрема за школско и општинско такмичење, 
- излагање ликовних и литерарних радова / Изложбе и изложбени сајмови /, 
- спортске радионице / елементарне игре, фудбал, кошарка, одбојка, рукомет /, 
- такмичења у знању из опше културе и разних других области / историја, музика, филм,    
  спорт, екологија, здравље /, 
- волимо природу / еколошке акције и изложбе /, 
- друштвене игре / неговање позитивног такмичарског духа /, 
- припреме за учешће у такмичењима. 
 Ученици су излагали своје радове / ликовне и литерарне / у холу школе по програму рада 
/ распореду радионица / и организовали тематске изложбе радова. 
Такође, ученици су учествовали на школским и општинским такмичењима / Читалачка 
значка, Читам па шта,  ликовни конкурси, литерано општинско такмичење. 
Оспособљавани су за доживљавање и вредновање уметничких дела, за неговање  личног 
израза, развој моторичких способности, дивергентног мишљења .   
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ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ: 
3/1- 15 ученика похађа Верску наставу, а 10 ученика Грађанско васпитање. 
3/2- 8 ученика похађа Верску наставу,а 16 ученика Грађанско васпитање. 
3/3- 11ученика похађа Верску наставу, а 11 ученика Грађанско васпитање. 
3/4- 11 ученика похађа Верску наставу, а 15 ученика Грађанско васпитање. 
Укупно 97 ученика, оцењено оценом истиче се. 
 
 
 
 
 
90 ученика има одличан успех, а 7 врло добар. Средња оцена по одељењима: 
Одељење  Средња оцена (5,00)  
3/1 4,91 17 уч 8 уч. 
3/2 4,95 20 уч.  4 уч. 
3/3 4,84 13 уч. 9 уч. 
3/4 4,75 9 уч. 17уч. 
Трећи  разред- 
укупно 

19,45:4= 
 4,86 (сред.оцена 3. раз.) 

 
59 уч. 

 
38 уч. 

 
Ученици са недовољним оценама: нема недовољних оцена.  
Неоцењени ученици: нема неоцењених. 
Нема ученика којима су изречене васпитне или васпитно-дисциплинске мере.  
 
 
     Владање ученика: 97 ученика има примерно владање 
ИЗОСТАНЦИ:  
Сви ученици имају оправдане изостанке,осим једног. 
Одељење  У току другог полугодишта  У току школске године 
3/1 648 1601 
3/2 620 1099 
3/3 244 603 
3/4 286 871 
УКУПНО: 1798 4174 
 
. 
3.Образовни стандаради постигнућа на основном и средњем нивоу су остварени. 
Напредни ниво стандарда постигнућа успешно савладава око 25% ученика што је 
републички просек. 
 4.У оквиру стручног усавршавања у установи савладана је ОБУКА УЧИТЕЉА ЗА 
ПОДИЗАЊЕ  ИТ  КОМПЕТЕНЦИЈА у периоду од 18.11.2017.године и трајању од 16 и 8 –
онлајн сати.Број бодова 24. 
Обука за ЕС. ДНЕВНИК је реализована 19.2.2017. 
 
 
РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА- стручно усавршавање у установи 



30 
 

НАЗИВ ЧАСА РАЗРЕД  АУТОР/ РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

 Друштвене мреже и 
заштита од претњи на 
интернету 

3/2 Недељка Дидулица 8.12.2017. 

Час је презентован на Сабору учитеља, на конкурсу –Примери добре праксе час је 
похваљен  и  на Републичкој смотри учитеља Србије је ушао у Електронски зборник. 
Преглед нових уџбеника – Фреска и Клет 16.4.2018. 
                                              -Логос 23.4.2018. 
5.Родитељски састанци и подела књижица, одржаће се 28.јуна 2018. у 10  часова. 
6.План Разредног  већа за наредну шк.год. ради учитељица  Лидија Вранић која ће бити и 
руководилац. 
 
7.Реализоване активности и остварени резултати  
29.09.2017. Спортски дан у Пионирском граду 3/1, 3/2 ,  3/3 и 3/4   
6.10.2017. Маскенбал 3/1, 3/2 ,  3/3 и 3/4   
 
7.10.2017. Трка за срећније детињство- Ушће 

 3. место 
3/1-један ученик 

3.11.2017. Ликовни и литерарни конкурс “Сунчана јесен 
живота” 

3/1, 3/2,3/3 

7.11.2017. Систематски  преглед 3/2, 3/3 
20.11.2017. Ђачка песничка сусретања- учешће на 

општинском такмичењу 
3/2  

5.12.2017. Општинско такмичење-освојено 2. место на 
ликовном конкурсу  

3/2 –један ученик 

Децембар,2017. Хуманитарна акција „Један пакетић много 
љубави“, прикупљено 55кг и 857г слаткиша   

3/1, 3/2 ,  3/3 и 3/4   

27.12.2017. Новогодишњи изложбени сајам  3/2  и 3/4   
28.12.2017. Представа- Новогодишње надсвиравање 3/1, 3/2 ,  3/3 и 3/4   
16.01.2018. Школско такмичење рецитатора- ученица 3/4 

1. место- пласирала се на Општинско 
такмичење, ученица 3/3 је освојила 3. место 

3/3 –један ученик 
 3/4- један ученик   

18.1.2018. Представа – Храбри кројач  
19.1.2018. Школско такмичење из математике- укупно 

20 ученика се пласирало на Општинско 
такмичење из математике:  
3/1-1 ученик 
3/2-9 ученика  
 3/3 -6 ученика 
3/4-4 ученика 

3/1-1 ученик 
3/2-9 ученика  
 3/3 -6 ученика 
3/4-4 ученика /  

   Општинско такмичење у шаху     
 

3/4- шест ученика 

24.01.2018. Општинско такмичење у певању  ДЕМУС- 
освојено 2. место соло певача  
 

3/2- једна ученица 
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28.2.2018. Представа – Аска и вук  
 
РЕЗУЛТАТИ ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ МАТЕМАТИКЕ 24.02.2018. 
III разред 
Разред и одељење Освојена места  

III3 1.место   

III3 2.место  

III3 2. место  

III4 2.место   

III1 3.место   

III4 3.место    

III3 3.место    

III2 3.место    

 

 
 
 
8.Настава у прирдои за одељења 3/3 и 3/4 реализована на Копаонику од  3.05.-10.05.2018.  
3/2  је реализовало наставу у природи у Соко бањи од 7.06.-14.06.2018. 
3/1  је реализовало Путујуће учионице од 15.5.-20.5.2018. 
Излет није реализован ове године. 

21.02.2018.   Математичко такмичење  - Пангеа , пласман  
у други круг  

 3/2- пет ученика 

 

12.03.2018.  2. место на Општинском  такмичењу- Мали 
Пјер и пласман  на Градско такмичење  

3/2- један ученик 

22.03.2018. На Школском такмичењу „Читам па шта“  
пласман    на Градско  -организатор 
Библиотека града Београда 

3/2- један ученик 

 3.место на Општинском такмичењу Ликовни 
конкурс – Ускршње чаролије 

3/4- један ученик 

 Међународно математичко такмичење-
Кенгур без граница 
-Похвала  за ученике 
 

3/1 –2 ученика 
3/2 -6 ученика 
3/3 –1 ученица 
3/4 – 3 ученика  

 Читалачка значка – посебно похваљена  два 
ученика-3/4,  шест ученика добило дипломе 
за успешно учешће из3/4 и један ученик из 
3/3 

3/4,3/3 
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9.Резултати анкете о изборним предметима за трећи разред 
У четвртом  разреду изучаваће се ови изборни предмети: 
3/1- Чувари природе 
3/2 -Чувари природе  
3/3- Чувари природе 
3/4- Од играчке до рачунара  
                                                                       
                                                                 Руководилац разредног већа – Мирна Комненић 
 
 
3.4. Извештај о раду разредног већа 4. разреда 
 
Разредно веће четвртог разреда током ове школске године сачињавали су: Драгица Врвић, 
Данка Керић, Катарина Хајман, Љиљана Крстић (руководилац Већа), Милош Велимир, тј. 
Александра Ђорђевић, Јелена Нисић – Недељковић и Оливера Миловановић. 
Састанци Разредног већа одржавани су на сваком класификационом периоду и према 
потреби, а на њима је разговарано о садржајима који су предвиђени планом Разредног 
већа сачињеног на почетку школске године. Кратки састанци реализовани су кад год је 
било потребе да се чланови Већа договоре о тренутним и битним питањима. Сарадња је 
била на коректном нивоу, усклађена са потребама чланова за тимским радом.  
Током школске 2017/2018. године у четвртом разреду било је 112 ученика и то 60 
девојчица и 52 дечака, распоређених у четири одељења. 
Сви ученици имају примерно владање. Одличан успех постигло је 96 ученика, а врло 
добар 16.  
Сви предвиђени наставни садржаји су реализовани, а неодржаних часова је 3. 
Ученици су направили 4418 оправданих изостанака (39, 45 по ученику) и 16 неоправданих 
(0, 14 по ученику). 
У оквиру Разредног већа реализована су два спортска дана у Пионирском граду (јесењи и 
пролећни), настава у природи (на Гочу и Копаонику) и једнодневни излет Аранђеловац – 
Орашац – Опленац Топола. Једном месечно реализоване су посете позоришту, биоскопу, 
музеју. Маскенбалом је обележена Дечја недеља, а ученици су учествовали у 
хуманитарној акцији „Један пакетић – много љубави“. Реализована је и Новогодишња 
продајна изложба, као и прослава Дана школе и Дана Светог Саве приредбом и 
креативним радионицама.  
У сарадњи са Министарством унутрашњих послова кроз осам тема у сваком одељењу 
реализована су предавања у циљу безбедности деце. 
У оквиру сарадње са предметним наставницима реализовани су часови српског језика, 
математике, природе и друштва и италијанског језика.  
У оквиру одељењских заједница ученици су учествовали у креативним приредбама, а сви 
ученици били су ангажовани у представљању школе будућим првацима кроз приредбу 
или анимирање будућих ученика. Такође, реализоване су радионице за децу из вртића која 
су присуствовала једном школском часу. На почетку школске године група ученика 
учествовала је у радионици поводом поласка ученика у први разред. Крај школске године 
обележен је пригодним програмом у оквиру одељењских заједница. 
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Током ове школске године, ученици су учествовали на бројним такмичењима и постигли 
изузетне резултате из: 
 математике („Кенгур без граница“ републичко такмичење и финале, „Пангеа“ финале 
други круг, школско, општинско и окружно такмичење),  
шаха (школско и општинско такмичење),  
информатике (Међународно информатичко такмичење „Дабар – јуниор 2“),  
ликовне културе (општинско такмичење у организацији Пријатеља деце Новог Београда, 
конкурс Градског стамбеног „Мој град – Београд“),  
пливања (градско такмичење),  
„Читалачке значке“ (освојене похвале, дипломе и значке),  
музичке културе (Најраспеванија одељењска заједница општинско такмичење, општинско 
такмичење соло певача),  
српског језика (општинско такмичење у организацији Пријатеља деце Новог Београда) и 
других. 
 
Својим радом и залагањем ученици су показали велико интересовање за све наставне и 
ваннаставне активности и спремност за будући озбиљан рад и освајање нових значајних 
места на свим такмичењима. 
 
                                                                 Руководилац Већа четвртог разреда, Љиљана Крстић 
3.5.Извештај о раду разредног већа 5. Разреда 
 
Руководилац Већа: Јелена Нисић Недељковић  
Чланови Већа: Јелена Нисић Недељковић 5/1 
                Драгана Станисављевић 5/2 
                           Оливера Миловановић 5/3 
                        
        У школској 2017/2018. години пети разред је похађало 88 ученика (41 девојчица и 47 
дечака); од тога 58  ученика је завршило разред одличним успехом, 23 врло добрим, а 7 
добрим. Примерно владање има 83 ученика, врло добро 3 ученика, а 2 ученика има добро 
владање.  
       Током школске 2017/2018. Ученици су направили 5877 изостанак, од тога 5676 
оправданих и 201 неоправдани. Већи број изостанака направљен је у првом полугодишту. 
        Ученици су масовно учествовали на општинским и окружним такмичењима, освојили 
мноштво награда (из биологије, математике, српског језика, ликовне културе, музичке 
културе, шаха) и показали се као веома добра, живахна и захтевна генерација која се брзо 
прилагодила променама у петом разреду. 
        Крајем априла – 20.4.2018. године - Одељењско веће петог разреда  је, у организацији 
туристичке агенције „Луксим“, реализовало  једнодневну екскурзију на релацији Београд 
– Свилајнац–Деспотовац – манастир Манасија- Београд. 
        У оквиру прославе Нове године, пети разред је учествовао у акцији „Један пакетић – 
много љубави“ (прикупљање слаткиша за децу без родитељског старања). 
         Ове школске године ученици петог разреда су заједно гледали позоришне представе: 
„Зидање Скадра“ (интерактивна представа у Битеф театру), Новогодишња представа у 
ДКЦ-у. Обе представе су се показале као велики подстицај за ученике петог разреда. 
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            У току школске 2017/2018 два пута је организован традиционални спортски дан 
(крајем септембра и крајем маја) у Кошутњаку где су ученици петог разреда имали 
обавезни крос и разне спортске активности по жељи. 
            Одељењско веће је донело одлуку да руководилац Већа 6. разреда буде Драгана 
Станисављевић. 
 
                                                                                             Јелена Нисић Недељковић, 
                                                                                  руководилац Одељењског већа 5. разреда 
 
 
3.6. Извештај о раду Разредног већа 6. Рaзреда 
 
Руководилац Већа:  Бранка Рајчевић 
Чланови Већа: Гордана Живковић 6/1 
               Бранка Рајчевић 6/2 
                          Мирјана Аранђеловић 6/3 
                          Ивана Коцић 6/4 
У школској 2017/2018. години пети разред је похађало 113 ученика; од тога 72 ученика је 
завршило разред одличним успехом, 27 врло добрим, а 13 добрим. Једна ученица из 6/3 
има недовољан успех (пет недовољних оцена и није оцењена из музичке културе), па ће 
понављати шести разред.  Примерно владање има 106 ученика, врло добро 6 ученика, а 
један  ученик има добро владање.  
       Током школске 2016/2017. Ученици су направили 9715 изостанака, од тога 9404 
оправданих и 311 неоправданих. Далеко већи број изостанака направљен је у првом 
полугодишту, јер је имало више радних дана него друго. 
 Ученици су масовно учествовали на општинским и окружним такмичењима, као и 
на Републичком такмичењу из физике. Освојили су мноштво награда (из физике, 
биологије, математике, српског језика, ликовне културе, музичке културе) и показали се 
као веома добра, живахна и захтевна генерација, која је спремна на рад. 
        У априлу Одељењско веће шестог разреда је реализовало  једнодневну екскурзију на 
релацији Београд- Смедерево-Виминацијум.Сребрно језеро-Љубичево-Београд у 
организацији туристичке агенције „Глобус“. 
        У оквиру прославе Нове године, шести  разред је учествовао у акцији „Један пакетић 
– много љубави“ (прикупљање слаткиша за децу без родитељског старања) и у 
прикупљању гардеробе и средстава за хигијену за децу из Свратишта. 
У току школске 2017/2018. два пута је организован традиционални спортски дан (крајем 
септембра и крајем маја) у Кошутњаку где су ученици шестог разреда имали обавезни 
крос и разне спортске активности по жељи. 
Ове школске године ученици шестог разреда су заједно гледали позоришну представу 
„Бура“ у Поозришту „Душко Радовић“. 
У току школске године ученици су имали осам часова одељењског старешине који су 
одржали представници МУП-а. Теме су биле. 
1. Безбедност деце у саобраћају 
2. Шта ради полиција 
3 Заједно против насиља 
4. Заштита деце од злоупотребе алкохола и опојних дрога 
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5. Безбедно коришћење интернета 
6. Заштита деце од трговине њудима 
7. Заштита од пожара 
8.Заштита од опасних материја и природних непогода. 
Ови часови били су врло занимљиви за ученике и покренули су много питања и тема за 
даљу расправу. 
              Одељењско веће шестог разреда је сјајно међусобно сарађивало са свим 
предметним наставницима и ПП службом.  
Одељењско веће шестог разреда је донело одлуку да руководилац Већа наредне школске 
године  буде Мирјана Аранђеловић. 
                                                                                           Бранка Рајчевић, 
                                                                                  руководилац Одељењског већа 6. разреда 
 
 
3.7 Извештај о раду Разредног већа 7. Разреда 
 
 
    У седмом разреду има укупно 88 ученика од тог броја 48 девојчица  и 40 дечака.  У већу 
86 ученика има примерно владање један ученик има опомену одељенског старешине 
Н.Д.,а један укор одељенског старешине В.Ц. 
 
   Настава је реализована по плану и програму, није одржано 7 часова укупно у свим 
одељењима. 
 
 Направљено је укупно 7473 изостанака и то 7257 оправсданих,216 неоправданих. 
  
 
   У седмом разреду има са одличним успехом 53 ученика, 29 врлодобрих, добрих 6.  
Освојен је велики број награда које су дате у табели.Један ученик похађа наставу по   
ИОП-у. 
 
  У седмом разреду је реализована два спортска дана први 27.09.2017.,у првом и 29.5.2018. 
у другом полугодишту. 
 Реализована је посета малом позоришту „Душко Радовић“ 25.10.2017. 
 
У седмом разреду је реализована екскурзија  Београд-Ниш;  на екскурзију је пошло 67 
ученика и одељенске старешине.Маршрута: Београд-манастир Манасија-манастир 
Раваница-Чегар-Ћеле кула-хотел Видиковац-Ђавоља варош-природњачки музеј 
Свилајинац-Београд.Поштована сатница агенција „Глобус „.Екскурзија се одвијала по 
плану и програму остварени сви циљеви.Није било никаквих проблема. 
   
 
 
                  
                                                                                                            Руководилац 
                                                                                                    Александар Јовановић 
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3.8.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 8. РАЗРЕДА 
 
Чланови разредног већа  8.разреда су: 
Марта Тодоровић Живковић, одељенски старешина 8/1 
Наташа Јановић, одељенски старешина 8/2 
Љубица Дамјановић, одељенски старешина 8/3 и РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА 
Јелена Милојевић, одељенски старешина 8/4 
 
На почетку школске 2017/18 године у 8. разреду је било 87 ученика: 46 девојчица и 41 
дечак.  
У међувремену се 1 ученик исписао, тако да је на крају 8. разреда 86 ученика: 46 
девојчица и 40 дечака. 
Није реализовано 3 часа редовне наставе. 
После положеног поправног испита из математике ученице из 8/1, у 8 разреду: 
ОДЛИЧАН УСПЕХ има 37 ученика(43,2%). Од тог броја 8 ученика су носиоци ВУКОВЕ 
ДИПЛОМЕ. 
ВРЛОДОБАР УСПЕХ има 34 ученика(39,5%). ДОБАР УСПЕХ има 13 ученика(15,1%).  
ДОВОЉАН УСПЕХ има 2 ученика(2,2%). 
СРЕДЊА ОЦЕНА 8.разреда је 4,10. 
На крају 8. разреда 75 ученика има ПРИМЕРНО ВЛАДАЊЕ (5)  а 11 ученика има 
изречене ВАСПИТНЕ МЕРЕ: 
7 УКОРА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ, 3 ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА и 1 УКОР 
ДИРЕКТОРА. 
Ученици 8.разреда су направили 10 627 ИЗОСТАНАКА: 9869 ОПРАВДАНИХ и 758 
НЕОПРАВДАНИХ. 
УЧЕНИК генерације је АЉОША ЦРНОГОРАЦ 8/2  а СПОРТИСТА генерације је УРОШ 
ПОПОВИЋ 8/2. 
Активности: 
Реализована су 2 СПОРТСКА ДАНА у ПИОНИРСКОМ ГРАДУ: 
-27.09.2017.године( сва 4 одељења 8.разреда ) 
-5-06.2017.године( 8/3) 
Ученици 8/2,3 и 4 су били у позоришту „Душко Радовић“ и гледали представу „Бура“, 
адаптација истоименог комада Вилијама Шекспира. 
Новогодишња журка у школи је реализована 27.12.2017.године. 
Дводневна екскурзија до Таре је реализована 20.4.-21.04. 2018.године. 
Прослава МАТУРСКЕ ВЕЧЕРИ је реализована 5.06.2018.године у свечаној сали школе. 
Сведочанства о завршеном 8.разреду као и уверења о завршеној основној школи и 
положеном завршном испиту биће подељена 28.6.2018.године. 
 
                                                                                           Руководилац разредног већа, 
                                                                                                             Љубица Дамњановић 
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4. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА 
 
 
4.1. Извештај о раду Стручног већа разредне наставе 
 
Руководилац: Недељка Дидулица 
 
Чланови СВНРН 2017/2018. 
I 1- Маја Дробњаковић 
I 2- Милена Меденица 
I  3- Снежана Шукара 
I  4- Жељка Грбан 
I 5- Слободанка Лековић 
I 6-  Марина Суботић 
II 1-Мира Касаповић 
II 2- Тања Дујовић 
II 3- Богдан Косовац 
II 4-Снежана Стаменић 
II 5-Марија Марић 
III 1-Тијана Братић 
III 2- Недељка Дидулица 
III 3- Мирна Комненић 
III 4-Лидија Вранић 
IV 1- Драгица Врвић 
IV 2-  Данка Керић 
IV 3- Катарина Хајман 
IV 4- Љиљана Крстић 
Ивана Шушњар- продужени боравак 1.раз., Верица Милосављевић-ПБ 2.раз., Данка 
Пештерац- ПБ 2.раз., Наталија Ђурђевић- ПБ 2.раз., Јелена Петковић- ПБ 1.раз., Марина 
Вукмировић, Милан Цветковић, Весна Драгаш-  ПБ 
 
У школској 2017/2018. одржано је осам састанака стручног већа. На неколико састанака 
присутан је био и директор школе Горан Шоботовић. 
Све планиране активности су реализоване  са понеким изменама планираних термина и у 
складу са актуелним потребама. Наставни план и програм је реализован као и велики број 
ваннаставних активности. 
Јесењи спортски дан, реализовало је свих 19 одељења. Пролећни спортски дан је 
реализован такође осим за одељења која су била у то време на настави у природи 1/5,1/6, 
2/5, 3/2. У октобру поводом Дечје недеље органозован је и реализован маскенбал у 
свечаној сали школе. Наставили смо са акцијом „Покренимо нашу децу“. 
Учествовали смо на  конкурсима у организацији Црвеног крста, Пријатеља деце, 
Министарства  за рад, запошљавање и социјална питања, Градског стамбеног. Поред 
ликовних такмичења, учествовали смо и на такмичењима: ДЕМУС, такмичењу 
литерарних секција, такмичењу у рецитовању, ђачким песничким сусретањима. Освојене 
су  многе награде на тим такмичењима.  
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Учествовали смо на Читалачкој значки и акцији Читам па шта. 
Реализовали смо и неколико занимљивих путујућих учионица, посетили позоришта и 
биоскоп. У децембру смо поред сталне акције „Чеп за хендикеп“ реализовали и 
хуманитарну акцију „Један пакетић много љубави“. У мају смо учествовали у  акцији 
скупљања старог папира. 
Учествовали смо на математичком школском, општинском, међународном математичком 
такмичењу Кенгур и Пангеа, такмичењу у шаху. 
Подржали смо и реализовали КРОС РТС-а. 
Реализовали смо приредбе за прваке, поводом Светог Саве, за Дан школе, за предшколце, 
приредбе поводом завршетка школске године. Такође, приређени су Новогодишњи  и 
Ускршњи изложбени сајмови. Учитељи продуженог боравка су такође реализовали низ 
приредби и продајних изложби и путујуће учионице „Упознај Београд“. 
Организована су два семинара у школи и један ван школе (за веће првог разреда и веће 
ПБ). Учитељи су присуствовали и промоцији уџбеника за први разред по новом програму,  
издавача ФРЕСКА, ЛОГОС и Клет.  
Реализовани су угледни часови и презентовање примера добре праксе на Сабору учитеља 
Србије. 
Бавили смо се темама за унапређење рада школе, доприносили угледу школе. 
 
Београд, јул 2018.                                                              Руководилац: Недељка Дидулица 
 
 
 
4.2.Извештај о раду Стручног већа историје и географије 
 
Веће је у школској 2017/18. години одржало 6 састанака у саставу Ирена Пауновић и Јово 
Боснић-историја и Бобана Красић и Ивана Коцић-географија.  
План рада већа је реализован скоро у потпуности. Остало је да анализирамо резултате 
завршног испита-мале матуре, као и резултате ученика који су радили по ИОП-у. Сарадња 
између чланова је одлична. Консултујемосе и договарамо и у ходу када је потребно. 
Усаглашеност при оцењивању је добра али би могла да се унапреди. Сматрамо да су 
постигнуити резултати на такмичењима добри јер је велики проблем постојање неколико 
уџбеника различитих издавача. Примећено је да су ученици осмог разреда мање 
заинтересовани за такмичења јер се припремају за завршни испит.  
 
27.6.2018.                                                                                                                                                              
Руководилац 
                
Ивана Ж. Коцић 
 
 
 
4.3. Извештај о раду Стручног већа за српски језик 
 
 
У школској 2017/2018.  Стручно веће за српски језик одржало је шест састанака на  
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којима је реализован садржај плана рада.  
На састанцима је разговаровано о текућим обавезама, динамици послова, новим 
садржајима у раду, проблемима и начинима како их превладати. 
Редовно су разматрани успеси ученика на крају класификационих периода. Разговарано је 
о резултатима иницијалног теста, пробног пријемног, завршног испита, о начину 
оцењивања, потреби за појачањем часова допунске наставе, укључивањем ученика на 
такмичење итд. 
Осим Јане Ђунисијевић, остале три наставнице похађале су Зимски републички семинар у 
Београду и стечена знања примениле у настави.  
Наша Школа је била домаћин Општинском такмичењу из српског језика и језичке 
културе. Организација је протекла у најбољем реду, а наши ученици постигли су 
очекивани успех. 
Наставнице српског језика учествовале ус у припремању припредбе поводом Дана Светог 
Саве и Дана школе. Осим тога, дежурале су на такмичењима из математике: Кенгур и 
Пангеа. 
У седмом разреду је ученица која ради по ИОП-у и предметни наставник је износио своја 
искуства и примао сугестије за даљи рад. Размењивана су и искуства у раду са ученицима 
чије су способности смањене (прављење тестова, начин пропитивања и оцењивања и др.). 
Разговарано је о предностима и манама електронског дневника. 
Планирани су семинари за наредну школску годину, израда новог плана и програма за 5. 
разред, урађена је подела одељења за предстојећу школску годину, динамика писмених и 
контролних задатака, као и задужења за ваннаставне активности. 
       Руководилац стручног већа 
            Мирјана Аранђеловић 
 
 
 
4.4. Извештај о раду Стручног већа страних језика  
 
Чланови већа : Оливера Миловановић-професор енглеског језика, Јелена Нисић 
Недељковић-професор енглеског језика, Марија Џиновић-професор немачког језика, Маја 
Ружић-професор немачког језика, Ана Аничић-професор француског језика, Соња 
Петрушић-професор француског језика, Милена Савић-професор италијанског језика, 
Дубравка Дошеновић-професор италијанског језика и руководилац Већа. 
Планирано је и реализовано девет састанака Стручног већа страних језика у школској 
2017/2018.години. 
Наставници овог стручног већа су израдили планове рада редовне,допунске и додатне 
наставе,као и ваннаставних активности,укључили ученике и утврдили термине за њихову 
реализацију. Термини и обухваћени ученици евидентирани у Дневницима рада. 
Усклађивани су критеријуми оцењивања међу члановима већа.  
На предлог наставника Стручног већа,а по одлуци Наставничког већа,донет је распоред 
писмених задатака и писмених провера и исти истакнут према законским одредбама. 
Усклађени су критеријуми оцењивања према стандардима као и заједничка израда тестова 
за проверу знања ученика у оквиру предмета.  
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Наглашена је важност корелације чланова овог већа,као и чланова других већа како би се 
наставни процес што боље одвијао,а ученицима олакшао процес усвајања наставних 
садржаја.  
У петом разреду уведен је нови предмет-други страни језик. Ученици су се определили да 
похађају наставу немачког,италијанског или француског језика .Утисак свих наставника је 
да је ова генерација петих разреда заинтересована за рад на часу. Ученици су добро 
прихватили нови страни језик, лепо раде и  заинтересовани су за учење истих.   
Вршена је анализа успеха на крају сваког класификационог периода. 
Вршене су припреме и реализација школских такмичења,као и општинских,градских и 
републичких. Наставници школе били су и прегледачи на истим. 
Постигнути су следећи резултати :  
На општинском такмичењу из енглеског језика Катарина Драгић и Аљоша Црногорац 
освојили су друго, а Кристина Петричевић треће место. 
На градском такмичењу из енглеског језика Катарина Драгић и Кристина Петричевић 
освојиле су друго место и пласирале се на републичко такмичење. 
На општинском такмичењу из француског језика Аљоша Црногорац освојио је прво, 
Маша Додиг друго, а Давид Бошковић и Невена Цветковић треће место и пласман на 
градско такмичење.  
Три ученице осмог разреда : Мила Илић, Јована Томић и Андреа Ђермановић учествовале 
су на општинском такмичењу из италијанског језика. 
Стручно веће страних језика дало је свој допринос у припреми и прослави Дана школе. 
Ученици су правили паное,сређивали учионице и учествовали у самој приредби,на 
страним језицима који се уче у нашој школи. 
Поводом Дана европских језика (25.09.2017.) ,као и  поводом Недеље италијанског језика 
у свету (20.10.2017.) ученици су пригодним садржајем везаним за италијански језик и 
културу на редовним часовима обележили датуме,а урађени су и адекватни 
панои,истакнути у кабинету и холовима школе. 
Успостављена је сарадња са Италијанском амбасадом у Београду и настављена је сарадња 
са Италијанским културним центром у Београду. Такође,од ове године успостављена је и 
сарадња наше школе са Катедром за италијански језик и књижевност Филолошког 
факултета у Београду, са посебним акцентом на хоспитовање мастер студената,као и 
студената завршне године италијанског језика у нашој школи. Током хоспитовања 
(од априла до јуна ове године) школа је угостила десетак мастер и студената завршне 
године студија. 
Стручно усавршавање- наставнице енглеског језика Оливера Миловановић и Јелена Нисић 
Недељковић су пратиле и учествовале на следећим семинарима: Data Status-ELT 
konferencija.Data Didakta-Jezik u funkciji jezika. Наставница Оливера је учествовала и на 
семинару The English Book seminar-Story telling and story writing. 
Наставница француског језика Ана Аничић похађала је семинар Обука запослених у 
образовању за примену општих стандарда постигнућа. 
Наставница италијанског језика Дубравка Дошеновић похађала је семинар Стандарди 
постигнућа и наставни програми као главне смернице за обликовање наставе станих 
језика, као и семинар Strumenti teatrali per l’insegnamento della lingua-1 у сарадњи са 
Италијанским културним центром. 



41 
 

Разредни испит - На крају школске 2017/2018. године организовани су разредни испити из 
италијанског језика за једанаест ученика других школа, као и из француског језика за два 
ученика петог разреда наше школе. 
Извршен је избор уџбеника за школску 2018/2019.годину. Уџбеници су остали исти ,сем 
уџбеника за први,односно пети разред енглеског,односно италијанског језика. Будући 
прваци ће енглески језик учити из уџбеника Smart Junior 1 (Data Status),док ће будући 
петаци користити уџбеник To the top plus 1 (Data Status). Ученици италијанског језика ће у 
петом разреду користити уџбеник Amici d’Italia (Data Status). 
Oве године смо у оквиру стручног већа страних језика имале и две приправнице: Марију 
Џиновић,чији је ментор била наставница Оливера Миловановић и Мају Ружић,са 
ментором Јеленом Нисић Недељковић. Јелена и Оливера посетиле су по 12 часова. 
Наставни план и програм реализован је у потпуности,као и план стручног већа,сем 
угледних часова.Сви ученици су завршили школску годину са позитивним успехом из 
предмета страни језици и то са високим просеком (подаци у дневницима рада сваког 
одељења). 
На крају наставне године извршена је процентуална подела предмета за школску 
2018/2019. и то : Оливера Миловановић 100% енглески језик, Јелена Нисић Недељковић 
100% енглески језик, Марија Џиновић 100% немачки језик, Маја Ружић 90% енглески 
језик, Дубравка Дошеновић 67% италијански и 33% енглески језик, Милена Савић 33% 
италијански и 17% енглески језик. Због немгућности поделе одељења италијанског језика 
на два извршиоца, директор школе је нагласио да  ће предност приликом поделе одељења 
у школској 2019/2020. имати Дубравка Дошеновић. 
Потреба за извршиоцима француског језика у школској 2018/2019. је 33%. Подела ће бити 
извршена након одлуке Комисије за бодовање и Школског одбора. 
Предложена је Милена Савић за руководиоца Стручног већа страних језика за школску 
2018/2019. Чланови већа једногласно су прихватили предлог. 
 
 
 
                                                                                                                   Руководилац већа, 
                                                                                                                 Дубравка  Дошеновић 
 
 
4.5. Извештај о раду Стручног већа математике, информатике и рачунарства и техничког и 
информатичког образовања 
 
Руководилац: Јасмина Мијатовић 
Чланови већа: 
Математика – Јасмина Мијатовић, Јелена Милојевић, Драгана Тодоровић 
Информатика и рачунарство – Драгана Станисављевић 
Техничко и информатичко образовање – Бобана Красић, Александар Јовановић 
 
ВРЕМЕ САДРЖАЈ РАДА НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
МЕСТО ИЗВРШИЛАЦ 

А
вг

у
ст

 
– 

се
пт  

Израда глобалног и 
оперативног плана за 

Индивидуално за 
сваки предмет, 

Школа Ј. Мијатовић, 
Ј. Милојевић, 
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сваки предмет, 
укључујући корелацију са 
другим предметима  
*29.08.2017. 

договор за 
усклађивање 

Д. Тодоровић,  
Д. 
Станисављевић 
Б. Красић, 
А. Јовановић 

Израда плана додатне и 
допунске наставе и 
секција  
 
 
 
*29.08.2017. 

Индивидуално Школа Ј. Мијатовић, 
Ј. Милојевић, 
Д. Тодоровић,  
Д. 
Станисављевић 
Б. Красић, 
А. Јовановић 

Усаглашавање 
критеријума оцењивања 
 
 
 
*29.08.2017. 

Договор Школа Ј. Мијатовић, 
Ј. Милојевић, 
Д. Тодоровић,  
Д. 
Станисављевић 
Б. Красић, 
А. Јовановић 

Утврђивање распореда 
писмених и контролних 
задатака и тестова 
 
 
*29.08.2017. 

Договор  
 

Школа Ј. Мијатовић, 
Ј. Милојевић, 
Д. Тодоровић,  
Д. 
Станисављевић 
Б. Красић, 
А. Јовановић 

 
Требовање наставних 
средстава и пратеће 
опреме за извођење 
наставе 
 
 
*29.08.2017. 

 
 
 
Индивидуално 

 
 
 
Школа 

 
 
 
Ј. Мијатовић, 
Ј. Милојевић, 
Д. Тодоровић,  
Д. 
Станисављевић 
Б. Красић, 
А. Јовановић 

Израда и реализација  
иницијалног теста, 
математика VI, VIII razred 
*22.09.2017. 

Индивидуално Школа Ј. Мијатовић, 
Ј. Милојевић, 
Д. Тодоровић 

Иницијални тест 
(Министарство просвете),  
математика 22.09. 
реализација, прегледање, 
анализа 

Индивидуално  
 

Школа Ј. Мијатовић, 
Ј. Милојевић, 
Д. Тодоровић  
 
 

Прављење плана стручног Индивидуално Школа Ј. Мијатовић, 
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усавршавања 
 
 
 
*28.09.2017. 

Ј. Милојевић, 
Д. Тодоровић,  
Д. 
Станисављевић 
Б. Красић, 
А. Јовановић 

Прављење плана угледних 
часова 
 
 
 
*28.09.2017. 

Индивидуално Школа Ј. Мијатовић, 
Ј. Милојевић, 
Д. Тодоровић,  
Д. 
Станисављевић 
Б. Красић, 
А. Јовановић 

Избор ученика за 
допунску и додатну 
наставу и секцију 
 
 
 
*28.09.2017. 

Индивидуално Школа Ј. Мијатовић, 
Ј. Милојевић, 
Д. Тодоровић,  
Д. 
Станисављевић 
Б. Красић, 
А. Јовановић 

О
кт

об
ар

 - 
но

ве
мб

ар
 

Анализа писмених и 
контролних задатака и 
тестова 
 
 
*20.10.2017. 

Анализа и 
међусобна 
дискусија 

Школа Ј. Мијатовић, 
Ј. Милојевић, 
Д. Тодоровић,  
Д. 
Станисављевић 
Б. Красић, 
А. Јовановић 

3.10.2017. математички 
квиз (организација 
Друштва математичара 
Србије) у школи „Б. 
Пекић“ – V-VIII разред, 
учествовали 
V – Софија Павлекић 
VI – Весна Томашевић 
VII – Елена Каџибанов 
VIII – Аљоша Црногорац 

Анализа и 
међусобна 
дискусија 

Школа 
„Б.Пекић“ 

Ј. Мијатовић, 
Ј. Милојевић, 
Д. Тодоровић,  
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Д
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р-
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Организација  часа 
посредством платформе 
education.microsoft.com  – 
Skype in the classroom. 
Пример осавремењене 
наставе применом 
информационо-
комуникационих 
технологија. Путем Скајп 
програма "ушли" смо у 
Народни музеј у Нишу у 
току часа историје у 
одељењу V2. 

Учионица са 
ученицима V2. 

Школа Д. Станисављевић 

Организација школског 
такмичења из математике 
 
 
 
*19.01.2018. 

Индивидуално Школа Ј. Мијатовић, 
Ј. Милојевић, 
Д. Тодоровић,  
Д. Станисављевић 
Б. Красић, 
А. Јовановић 

Анализа свих облика 
рада на крају 1. 
полугодишта 
 
 
 
*24.01.2018. 

Анализа и 
међусобна 
дискусија 

Школа Ј. Мијатовић, 
Ј. Милојевић, 
Д. Тодоровић,  
Д. Станисављевић 
Б. Красић, 
А. Јовановић 

Анализа реализованог 
стручног усавршавања 
 
 
 
*24.01.2018. 

Анализа и 
међусобна 
дискусија 

Школа Ј. Мијатовић, 
Ј. Милојевић, 
Д. Тодоровић,  
Д. Станисављевић 
Б. Красић, 
А. Јовановић 

Анализа прилагођавања 
ученика 5.разреда 
(математика) и брзина 
усвајања градива 
 
*24.01.2018. 

Анализа и 
међусобна 
дискусија 

Школа Ј. Мијатовић, 
Ј. Милојевић, 
Д. Тодоровић,  
Д. Станисављевић 
Б. Красић, 
А. Јовановић 
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Учешће на општинском 
такмичењу из математике 
према распореду 
Министарства просвете 
одржаног 24.02. 
Постигнути резултати: 
5. разред - једно прво и 
два друга места 
6. разред - једно прво, 
једно друго  три трећа 
места  
7. разред - два прва и 
једно треће 
8. разред - једно треће 

Индивидуално ОШ Б. Пекић Ј. Мијатовић, 
Ј. Милојевић, 
Д. Тодоровић  

Учешће на општинском 
такмичењу из ТиО 
 

Индивидуално Школа 
"Бранко 
Радичевић" 

Б. Красић, 
А. Јовановић 

Припрема и организација 
међународног такмичења 
„Кенгур“ 15.03.2017, 
учествовало 107 ученика 

Индивидуално Школа Ј. Мијатовић, 
Ј. Милојевић, 
Д. Тодоровић 

Учествовање на 
такмичењу „Дабар“, које 
је међународно 
такмичење из рачунарске 
и информатичке 
писмености за ученике 
основних и средњих 
школа. Његов главни 
циљ је повећање 
интересовање ученика за 
рачунарство и 
информатику. Сви 
ученици од 5. до 8. 
разреда узели су учешће 
на школском нивоу 
такмичења, а шесторо се 
пласирало на државни 
ниво такмичења. 
22.03.2018. 

Индивидуално Универзитет 
Сингидунум 

Д. Станисављевић 

25.03. учешће на 
окружном такмичењу из 
математике 
Постигнути резултати: 
5. разред - две похвале 
7. разред - једно прво и 

Индивидуално ОШ Б.Пекић Ј. Мијатовић, 
Ј. Милојевић, 
Д. Тодоровић 
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једно треће место 
А

пр
ил

 - 
ма

ј 
Анализа реализације 
редовне, додатне и 
допунске наставе и 
секција на крају трећег 
класификационог 
периода 
*18.04.2018. 

Анализа и 
међусобна 
дискусија 

Школа Ј. Мијатовић, 
Ј. Милојевић, 
Д. Тодоровић,  
Д. Станисављевић 
Б. Красић, 
А. Јовановић 

Усаглађивање 
критеријума оцењивања 
 
 
 
*18.04.2018. 

Дискусија Школа Ј. Мијатовић, 
Ј. Милојевић, 
Д. Тодоровић,  
Д. Станисављевић 
Б. Красић, 
А. Јовановић 

Избор уџбеника и збирки 
за наредну школску 
годину 
 
 
*04.05.2018. 

Индивидуално Школа Ј. Мијатовић, 
Ј. Милојевић, 
Д. Тодоровић,  
Д. Станисављевић 
Б. Красић, 
А. Јовановић 

Анализа резултата 
такмичења 
 
 
 
*30.05.2018. 

Анализа и 
међусобна 
дискусија 

Школа Ј. Мијатовић, 
Ј. Милојевић, 
Д. Тодоровић,  
Д. Станисављевић 
Б. Красић, 
А. Јовановић 

Анализа реализованог 
стручног усавршавања 
 
 
 
*30.05.2018. 

Анализа и 
међусобна 
дискусија 

Школа Ј. Мијатовић, 
Ј. Милојевић, 
Д. Тодоровић,  
Д. Станисављевић 
Б. Красић, 
А. Јовановић 

13.04. организовање и 
прегледање пробног 
теста из математике за 
осми разред 
*13.04.2018. 

Анализа и 
међусобна 
дискусија 

Школа Ј. Мијатовић, 
Ј. Милојевић, 
Д. Тодоровић  
 
 

21.04. учешће на 
државном такмичењу из 
математике 
Освојено једно друго 
место` 

Индивидуално Крагујевац Д. Тодоровић  
 
 

21.04. учешће на 
такмичењу "Шта знаш о 
саобраћају" ТиО 

Анализа и 
међусобна 
дискусија 

ОШ Краљ 
Александар I 

Б. Красић, 
А. Јовановић 

22.04. учешће на Индивидуално ОШ Баеза Д. Тодоровић 
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такмичењу Пангеа – 
математика. Освојена 
једна I награда 

Ју
н 

- ј
ул

 

Израда годишњег 
извешатаја о раду актива 
и предлог програма за 
наредну школску годину 
 
 
*25.06.2018. 

Дискусија и 
договор 

Школа Руководилац 
актива  
Ј. Мијатовић, 
Ј. Милојевић, 
Д. Тодоровић,  
Д. Станисављевић 
Б. Красић, 
А. Јовановић 

Анализа реализације 
редовне, додатне и 
допунске наставе и 
секција на крају школске 
године 
*25.06.2018. 

Анализа и 
међусобна 
дискусија 

Школа Ј. Мијатовић, 
Ј. Милојевић, 
Д. Тодоровић,  
Д. Станисављевић 
Б. Красић, 
А. Јовановић 

Подела одељења и 
задужења наставника 
 
 
 
*25.06.2018. 

Индивидуално Школа Ј. Мијатовић, 
Ј. Милојевић, 
Д. Тодоровић, 
Д. Станисављевић 
Б. Красић, 
А. Јовановић 

 
 
Избор стручне 
литературе, часописа и 
књига 
 
 
 
*01.06.2018. 

 
 
 
Индивидуално 

 
 
 
Школа 

 
 
 
Ј. Мијатовић, 
Ј. Милојевић, 
Д. Тодоровић,  
Д. Станисављевић 
Б. Красић, 
А. Јовановић 

Анализа завршног испита 
 
*25.06.2018. 

Анализа и 
међусобна 
дискусија 

Школа Ј. Мијатовић, 
Ј. Милојевић, 
Д. Тодоровић 

Анализа реализованог 
стручног усавршавања 
 
 
 
*01.06.2018. 

Анализа и 
међусобна 
дискусија 

Школа Ј. Мијатовић, 
Ј. Милојевић, 
Д. Тодоровић,  
Д. Станисављевић 
Б. Красић, 
А. Јовановић 

Анализа прилагођавања 
ученика 5., 6. и 7. разреда 
на новодобијене 
предмете 
 

Анализа и 
међусобна 
дискусија 

Школа Ј. Мијатовић, 
Ј. Милојевић, 
Д. Тодоровић,  
Д. Станисављевић 
Б. Красић, 
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*01.06.2018. 

А. Јовановић 

10.06. финално 
такмичење 
Кенгур, освојено једно 
прво место 

 Школа Д. Тодоровић 

*Датуми одржаних састанака стручног већа. 
 
 
 
 
 
                                    Руководилац стручног актива 
                                             Јасмина Мијатовић 
 
 
 
 
4.6. Извештај о раду Стручног већа биологије, физике и хемије 
 
У току школске  2017/2018. одржано је шест састанака . 
 
  У  августу је конституисано веће за област предмета.У већу се налазе за биологију Тијана 
Морић,Наташа Јановић,физику Александар Јовановић,Ранка Рајковић, хемију Љубица 
Дамјановић,Весна Нововић. 
На седници су присуствовали сви чланови већа.Усвојен је план рада за школску    2017 / 
2018 годину. 
 
  - септембар 
 
   У септембру је договорено да се из предмета дају иницијални тестови и усаглашен је 
критеријум захтева и оцењивања тестова. 
Направљен је план контролних задатака и вежби.На састанку је договорено да се за 
кабинет биолиогије тражи набавка телевизора са носачем ради бољег одвијања наставе. 
   Тиму за сртручно усавршавање је предат план усавршавања за ову школску годину.План 
је предао руководилац већа. 
 
 - октобар 
 
  У октобру је направљен план организовања угледних часова између пресдмета у оквиру 
већа. 
   У току месеца је извршена анализа иницијалних тесзтова као и мере за побољшљање 
успеха и унапређење знања из појединих  области где нису постигнути задовољавајући 
резултати.. 
 
 - новембар 



49 
 

 
  На сатанку почетком новембра је извршена  анализа успеха ученика  на крају првог 
класификационог периода.Уочено је да ученици имају задовољавајући успех, у складу са 
могућностима; посебна пажња се посвећује раду са ученицима који похађају наставу по 
индивидзуализованом програму. 
 
 
децембар-јануар 
 
   Установљено је да су се ученици добро прилагодили предметима биологија пети 
разред,физика шести разред и хемија седми разред.Успех на крају првог полугодишта је 
на задовољавајућем нивоу.Има простора за напредовање појединих ученика. 
 
фебруар-април 
 
  У овом периоду се приступило извођењу школских такмичења и учешће на 
општинском,градском и државном такмичењу из предмета. 
  Резултати су били одлични освојен је велики број награда на свим нивоима такмичења. 
 
мај-јун 
 
  У овом периоду је приступљено реализацији припремне наставе завршног испита из 
предмета и направљен распоред одржавања часова припремне наставе. 
  Посећени су различити семинараи по плану који је предат на почетку школске године. 
  Успешно је завршена школск агодина.постигнути су задовољавајући резултати бна за 
вршном испиту. 
 
 
 
                                                                                                   Руководилац 
                                                                                                   Александар Јовановић 
 
 
4.7. Извештај о раду Стручног већа вештина 
 
Руководилац: Весна Кнежевић, наставник МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ. 
Чланови: Марта Тодоровић, наставник ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ; 
Тања Тасић, наставник ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА као наставници 
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА на замени: Стефан Станојевић (у првом полугодишту), Бошко 
Витомировић, Дејан Илић и Драган Матић (у првом и другом полугодишту). 
 
У току школске 2017/18 године одржано је 5 састанака стручног већа. 
 
АВГУСТ 
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Наставници ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА и ИЗБОРНИХ СПОРТОВА Тања Тасић и Ивана 
Дејан Илић ( наставник на замени); наставница МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ и изборног 
предмета ХОР И ОРЕСТАР  Весна Кнежевић и наставница ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ и 
изборног предмета ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ и ВАЈАЊЕ у 5.разреду, Марта Тодоровић су 
приступили изради оперативних планова за месец СЕПТЕМБАР школске 
2017/2018.године. 
 
Утврдили су програме рада: 
СПОРТСКИХ СЕКЦИЈА: Тања Тасић и Дејан Илић 
ХОРА СТАРИЈИХ РАЗРЕДА -додатни рад: Весна Кнежевић 
ЛИКОВНЕ СЕКЦИЈЕ: Марта Тодоровић 
 
СЕПТЕМБАР   
 
Испланирано је учешће на такмичењима у оквиру система школског спорта (Тасић и 
Илић) и такмичења удружења „Пријатељи деце Новог Београда“ (Кнежевић и Тодоровић). 
Реализован је спортски дан у Пионирском граду, 27.9.2017.год. (Илић, Станојевић, 
Витомировић и одељењске старешине). 
Наставници физичког и здравственог васпитања учествовали на обуци у вези са изменама 
Плана и програма за пети разред и увођења предмета Физичко и здравствено васпитање и 
Обавезна физичка активност. 
 
ОКТОБАР 
 
Утврђени су критеријуми и стандарди за појединачне оцене : Илић, Станојевић и 
Витомировић по критеријумима а Кнежевић и Тодоровић по стандардима. Извршена 
прилагођавања поводом увођења ОБАВЕЗНИХ СЛОБОДНИХ  АКТИВНОСТИ  уместо 
ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА Цртање, сликање, вајање и Хор и оркестар у складу са новим 
Планом и програмом за пети разред. Поново извршено анкетирање ученика. 
Припремљена је и постављена изложба радова ученика старијих разреда насталих у 
септембру и октобру, 17.10. 2017.год. (Тодоровић). 
Учешће на 21.смотри дечјег стваралаштва у фоајеу Сава центра (Тодоровић). 
 
 
НОВЕМБАР  
 
Утврђени су неопходни минимуми знања и елемената за позитивну оцену: Илић, 
Станојевић, Витомировић и Матић по критеријумима а Кнежевић и Тодоровић по 
стандардима. Извршена прилагођавања поводом увођења описног оцењивања за 
ОБАВЕЗНЕ СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ  Цртање, сликање, вајање и Хор и оркестар у 
складу са новим Планом и програмом за пети разред. 
Анализирана је реализација редовне наставе; изборних предмета; хора старијих разреда; 
ликовне и спортских секција на крају првог тромесечја (Илић, Станојевић, Витомировић и 
Матић, Кнежевић и Тодоровић). 
Учешће на ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ у КОШАРЦИ, девојчице и дечаци 5. и 6. 
Разреда (Станојевић) и ГРАДСКОМ ТАКМИЧЕЊУ у  ПЛИВАЊУ (Илић). 
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ДЕЦЕМБАР 
 
Припремљена и постављена изложба поводом Новогодишњих и Божићних празника 
(Тодоровић). 
Чланови ликовне секције и ученици школе су учествовали на општинском такмичењу 
дечије карикатуре „МАЛИ ПЈЕР“ у организацији удружења „Пријатељи деце Новог 
Београда“. 
Анализирана је реализација редовне наставе; изборних предмета; хора старијих разреда; 
ликовне и спортских секција на крају првог тромесечја (Илић, Станојевић, Витомировић и 
Матић,  Кнежевић и Тодоровић). 
Направљен је договор између наставница српског језика и наставнице музичке културе 
Весне Кнежевић, око учешћа хора старијих разреда програма о Светом Сави.  
Марта Тодоровић је задужена за тематску изложбу ликовних радова ученика о Светом 
Сави. 
 
ЈАНУАР 
 
Постављена је изложба ликовних радова о Светом Сави, ученика старијих разреда школе, 
на паноима испред свечане сале, 25.1. 2017. год. (Тодоровић). 
Хор старијих разреда је учествовао на приредби поводом ШКОЛСКЕ СЛАВЕ. 
 
ФЕБРУАР 
 
Организовано је зимовање за ученике школе и у оквиру истог школа скијања на 
Копаонику (Илић). 
Одржане су „ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ“, ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 
УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА  НОВОГ БЕОГРАДА,ЗЛАТНА СИРЕНА“ СОЛО 
ПЕВАЧИ (Кнежевић). 
 
МАРТ 
 
Постављена је изложба ликовних радова поводом 8.марта, ученика 5. разреда, на паноима 
испред свечане сале( Тодоровић). 
Постављена је изложба ликовних радова о Радоју Домановићу ученика старијих разреда 
школе, на паноима испред свечане сале( Тодоровић). 
Хор старијих разреда је учествовао на приредби поводом ДАНА ШКОЛЕ. 
Започето је је ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ из РУКОМЕТА за девојчице 7. и 8. разреда 
(Тасић). 
Учешће на конкурсу „Мој крај приче“ (Тодоровић) 
 
АПРИЛ 
 
Анализирана је реализација редовне наставе; изборних предмета; хора старијих разреда; 
ликовне и спортских секција на крају трећег тромесечја (Тасић, Илић, Матић и 
Витомировић, Кнежевић и Тодоровић). 
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Завршено је је ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ из РУКОМЕТА за дечаке 7. и 8. Разреда 
(Тасић). 
Чланови ликовне секције и ученици школе су учествовали на општинском такмичењу „У 
СУСРЕТ УСКРСУ-ВАСКРШЊЕ ЧАРОЛИЈЕ“ у организацији удружења „Пријатељи деце 
Новог Београда“(Тодоровић). 
Постављена је изложба ликовних радова поводом УСКРШЊИХ ПРАЗНИКА старијих 
разреда школе, на паноима испред свечане сале. 
 
МАЈ 
Постављена је изложба ликовних радова на тему ПРЕДЛОЖАКА ЗА ГРАФИТ, поводом 
испраћаја ученика осмог разреда, на паноима испред свечане сале (Тодоровић). 
Екипа од 10 ученика је учествовали на ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ЛИКОВНИХ 
СЕКЦИЈА у организацији удружења „Пријатељи деце Новог Београда“. 
Чланови ликовне секције и ученици школе су учествовали на општинском такмичењу 
„ПТИЦЕ “ у организацији удружења „Пријатељи деце Новог Београда“(Тодоровић). 
Реализован је СПОРТСКИ ДАН у Кошутњаку за ученике старијих разреда, 29.5. 2018.год. 
(Тасић, Илић и одељенске старешине). 
ЈУН 
 
Анализирана је реализација редовне наставе; изборних предмета; обавезних слободних 
активности;  хора старијих разреда – додатног рада; ликовне и спортских секција на крају 
школске 2017/2018.године (Тасић, Илић и Матић, Кнежевић и Тодоровић). 
 
У школској 2017/2018.години одржано је: 
 
41 час ЛИКОВНЕ СЕКЦИЈЕ (Тодоровић); 
72. часа ХОРА СТАРИЈИХ РАЗРЕДА – додатни рад (Кнежевић); 
76.часова спортских секција као припрема за општинска такмичења (Тасић, Илић, Матић, 
Витомировић). 
Анализиран је рад СТРУЧНОГ ВЕЋА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА, МУЗИЧКЕ И 
ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ У ШКОЛСКОЈ 2017/2018.ГОДИНИ (Тасић, Илић, Матић и 
Витомировић, Кнежевић и Тодоровић). 
На седници Наставничког већа, одржаној 21.06.201.годВесна Кнежевић се добровољно 
јавила да буде руководилац СТРУЧНОГ ВЕЋА ВЕШТИНА за школску 2018/2019. годину 
а чланови већа су се са истим сложили. 
Предат је извештај о раду СТРУЧНОГ ВЕЋА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018.ГОДИНИ 
(Кнежевић). 
Извршена је подела одељења (Тасић, Илић, Матић, Витомировић) и задужења у оквиру 24 
часа непосредног рада са ученицима (Тасић, Илић, Матић и Витомировић, Тодоровић и 
Кнежевић). 
У договору са педагогом школе, на седници СТРУЧНОГ ВЕЋА направљен је план и 
програм рада истог, за следећу школску 2018/2019.годину.  
 
ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ "Мој крај приче":  ученица 6/3, III/2 место. 
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 ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ „Ускршње ликовне чаролије": ученица 7/1, II/3 место; 
ученица  5/3, II/4 место. 
 
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ЧЛАНОВА ЛИКОВНИХ СЕКЦИЈА  
Тема „Ово је мој свет“: Ученица  5/3, I место, ученица 7/2, II/1 место; ученица 8/1, II/2 
место. ученица 6/4, III/1 место, ученица III/3 место. Тема „Портрет“ ученица 8/2, II/2 
место,  ученица 8/1, III/1 место. 
 
 
МУЗИЧКА КУЛТУРА 
 
„ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ“ шк. 2017/2018. 
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ СОЛО ПЕВАЧА „ЗЛАТНА СИРЕНА“  
 
ЖАНР: ИЗВОРНА НАРОДНА ПЕСМА/ДОМАЋА 
 
 5/1, једно II место 
 
ЖАНР: ИЗВОРНА НАРОДНА ПЕСМА/СТРАНА 
 
5/1, једна похвала 
 
ЖАНР:ДЕЧЈА ЗАБАВНА ПЕСМА 
 
7/2, једно   I место 
 
ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ ТАКМИЧЕЊЕ СОЛО ПЕВАЧА „ЗЛАТНА СИРЕНА“  
  
7/2, једно   II место 
 
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
 
Учешће на: 
ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ у РУКОМЕТУ. 
Освојено је ДРУГО МЕСТО: ДЕВОЈЧИЦЕ (7.и 8. разред). 
ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ у АТЛЕТИЦИ. 
Освојено је ПРВО МЕСТО: екипно ДЕЧАЦИ (7. и 8. разред) и  
ГРАДСКОМ ТАКМИЧЕЊУ у АТЛЕТИЦИ екипно ДЕЧАЦИ (7. и 8. разред) 
Освојено је ТРЕЋЕ МЕСТО. 
РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ у АТЛЕТИЦИ појединачно ДЕЧАЦИ (7. и 8. разред) 
Освојено је прво место у дисциплини СКОК У ДАЉ (ученик 7/4) 
Освојено је ТРЕЋЕ МЕСТО 
ГРАДСКОМ ТАКМИЧЕЊУ у ПЛИВАЊУ 
Освојена је једна ЗЛАТНА МЕДАЉА и једна БРОНЗАНА медаља. (две ученице 7/3) 
ГРАДСКОМ ТАКМИЧЕЉУ у ПЛИВАЊУ  
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Освојена је једна БРОНЗАНА медаља. (ученица 7/3) 
 
 
 
                                                                        Руководилац актива 
                                                                                      Весна Кнежевић 
                                                                           наставница музичке културе 
 
 
 
4.8. Извештај о раду Стручног већа продуженог боравка 
 
Учитељи продуженог боравка: Ивана Шушњар, Јелена Петковић, Марина Вукмировић, 
Весна Драгаш, Верица Милосављевић, Данка Пештерац, Наталија Ђурђевић и Милан 
Цветковић. 
Број одржаних састанака: 4 
 
Продужени боравак I разреда има укупно уписаних 143 ученика, од тога 58 девојчица и 85 
дечака. Ученици су подељени у четири групе.  
Продужени боравак II разреда има укупно уписаних 128 ученика, од тога 60 девојчица и 
68 дечака. Ученици су подељени у четири групе. 
Сви ученици продуженог боравка су савладали наставне садржаје, предвиђене наставним 
планом и програмом за I тј. II разред, кроз израду домаћег задатка, понављање градива и 
вежбање. Наставни планови креативних радионица су успешно реализовани. 
Васпитно образовни програм за ваншколско учење, Радионица „Упознај Београд који 
толико волиш“, није реализована у потпуности. Реализовано је пет радионица у I разреду 
и две у II разреду. 
Реализоване радионице су: 
1. Музеј Вука и Доситеја, Музеј позоришне уметности Србије, Педагошки музеј Србије, 
Саборна црква и Калемегдан (I и II разред) 
2. Музеји ФК „Партизан“ и ФК „Црвена звезда“ и Музеј Југославије (I разред) 
3. Позориште „Пуж“ (I и II разред) 
4. Ботаничка башта, ПТТ музеј, Црква светог Марка, Ташмајдан (I разред) 
5. Београдска тврђава и Калемегдански парк (I разред) 
Радови ученика продуженог боравка били су изложени у холу школе на новогодишњем 
сајму од 25. до 28. децембра 2017. године. 
Радови ученика продуженог боравка били су изложени у холу школе на васкршњем сајму 
од 26. до 30. марта 2018.  
Учитељице продуженог боравка су организовале следећа такмичења непрофитне 
организације „Пријатељи деце Новог Београда“: дечја карикатура „Мали Пјер“, 
такмичење рецитатора „Песниче народа мог“, „Златна сирена“ – соло певачи... 
Приредбе поводом краја школске године су одржане: 
Први разред 31. маја. 2018. 
Други разред 06. јуна, 11. јуна и 12. јуна 2018. 
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Сарадња са ППС, учитељима и родитељима  ученика продуженог боравка била је на 
задовољавајућем нивоу. 
Боравак ученика у продуженом боравку је био на високом безбедоносном нивоу, није 
било никаквих лакших ни тежих физичких повреда, ни психичког и физичког насиља, 
тровања храном. 
Година је успешно завршена. 
 
                                                                                            Руководилац, Верица Милосављевић 
 
 
 
Извештај о реализацији активности планираних Школским развојним планом за период од 
2015 до 2018. године 
 
Школски развојни план је донесен за период од 2015 до 2018. године. 
Део развојног плана који се односи на области настава и учење и подршка ученицима 
детаљно је обрађен кроз извештаје о самовредновању и саставни је део Годишњег 
извештаја о раду школе.  
У наставку ће бити изложена реализација плана развоја инфраструктуре за период 2015-
2018. године. 
Први задатак – даље опремање учионица и кабинета савременим наставним средствима 
реализован је у складу са финансијским могућностима школе. Треба нагласити да се на 
томе ради континуирано и то је активност планирана и за наредни период. 
Други задатак – постављање и замена новог подног изолатора на преосталим учионицама 
и кабинетима, као и по ходницима и покривање степеништа на сва три улаза у саму зграду 
школе, добрим делом је урађено и наставља се. 
Трећи задатак- санација дела крова који прокишњава, горуће тачке су урађене, у плану је 
поправка целог крова. 
Четврти задатак- увођење електронског- програмираног звона и електронске огласне 
табле, реализован је, али тренутно није у функцији. 
Пети задатак  је био замена комплетне столарије на свим просторијама. Извршена је 
санација најдотрајалијих тачака. 
Шести задатак- опремање свечане сале пројектором и покретним платном за пројекције 
реализован је.  
Седми задатак – трим стаза око школе, летња учионица и мини ботаничка башта  
делимично је рализован по питању ботаничке баште. 
Школа је и у претходном периоду уписивала ученике којима је потребан неки вид додатне 
подршке. Поједини наставници и стручна служба су прошли семинаре из области 
инклузивног образовања, али је и даље неопходно да што већи број наставника прође 
обуку, како би се унапредила та област наставног процеса. 
У оквиру мера превенције насиља и стварања безбедног окружења за ученике, поред 
планираних школски активности остварена је успешна сарадња са МУП- ом. У току 
школске 2017/2018. године успешно је обрађено осам тема из области безбедности деце на 
ЧОС за ученике четвртог и шестог разреда. Тим за заштиту ученика, као и остали 
запослени у школи оцењују ангажовање школске полицајке високом оценом.  
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Што се тиче планираних мера мревенције осипања ученика, школа је својим активностима 
довела до тренда раста броја ученика из године у годину, па је тако на крају школске 
2015/2016. године школа имала 793, а на почетку школске 2018/2019. године може се 
похвалити бројем од 955 ученика.  
Континуирано се ради на унапређивању образовно васпитног рада. У школи се редовно 
одржавају часови додатне наставе и различите ваннаставне активности, угледни часови , 
као и припреме ученика за завршни испит. 
Школске 2017/2018. године унапређено је вођење педагошке документације увођењем 
електронског дневника. 
Семинари се бирају на основу потреба на нивоу школе, сваке школске године. Извештај о 
стручном усавршавању запослених је део Годишњег извештаја о раду школе. 
 
Септембар, 2018. године                                                           Данијела Вујовић, психолог 
 
 
 
 
 
Извештај о раду Стручног актива за развој школског програма 
 
Стручни актив за развој школског програма за школску 2017/2018. годину радио је у 
следећем саставу:  
 
Представници наставника 
 
Мирјана Аранђеловић 
Дубравка Дошеновић 
Маја Дробњаковић 
Мира Касаповић 
Мирна Комненић 
Ранка Рајковић 
Катарина Хајман 
Драгана Тодоровић 
 
Представник стручних сарадника: 
 
Сања Вратоњић – педагог 
 
Током ове школске године актив се састао четири пута о чему сведоче благовремено 
поднесени извештаји. 
Вршена је редовна анализа резултата ваннаставних активности и то како слободних 
активности и секција, тако и  додатне наставе. Закључено је да је ангажман учитеља и 
наставника у овој сфери школског живота на веома високом нивоу, што је резултирало 
извођењем неколико запажених представа и значајним успесима које су наши ученици 
забележили на многобројним такмичењима од општинског до државног нивоа.  
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До остваривања сарадње са неком уметничком школом у циљу осликавања унутрашњих 
зидова школе и освежавања и улепшавања школског простора није дошло због 
недовољног ангажмана на том плану и објективних потешкоћа. Остаје да у предстојећем 
периоду покушамо да имплементирамо ову идеју. 
Радило се на осавремењавању и самог наставног процеса, па је у склопу тих активности 
математички кабинет опремљен паметном таблом. Најављено је опремање још једне 
рачунарске учионице. 
Један од најзначајнијих пројеката, у који је школа ушла почетком другог полугодишта, је 
увођење електронског дневника. Увођење тзв. ес Дневника подразумевало је обуку и 
сарадњу комплетног наставног особља. С обзиром да се нисмо укључили у пројекат од 
почетка школске године документација је паралелно вођена, уз наговештај да ће се од 
школске 2018/2019. прећи искључиво на електронску форму. 
Израда Школског програма за период 2018 – 2022. је успешно окончана уз међусобну 
подршку Психолошко педагошке службе и  свих чланова Наставничког већа.  
Наведене активности су реализоване консултацијама, договорима, анализирањем, 
пажљивим планирањем и остваривањем контаката са представницима других  
институција, компаративном анализом постигнутих резултата на такмичењима у текућој 
школској години са претходном, подстицањем ученика на учешће на такмичењима, као и 
увидом у записнике са састанака тимова и разговорима са њиховим координаторима. 
Актив је успешно сарађивао и улагао напор да ангажује што већи број колега у циљу 
активне примене идеја за које смо сматрали да би допринеле квалитету наставе и 
побољшале интеракцију међу запосленима у колективу и оснажиле  њихове веза са 
ученицима. 
Усагласили смо се да је у предстојећем периоду потребно уложити додатни напор уз 
ослањање на примере добре праксе, да би се ученицима који отежано прате наставни 
процес и не достижу очекиване стандарде помогло да превазиђу пропусте у знању или 
вештинама и на тај начин се оспособе за даље успешно учење.  
Повезивање сродних тема које се проучавају у оквиру различитих предмета и извођење 
интегративне наставе су се показали као веома корисни, па је потребно наставити са 
таквом праксом. 
 
У Београду, 22.6.2018.  
 
                                                                                             Извештај поднео руководилац тима, 
                                                                                                             Драгана Тодоровић 
 
 
 
 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА 
 
 
7.1. Извештај о раду педагога  
 
Ова школска година је носила са собом разне изазове и тешкоће. 
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Но, у току претходне школске године, педагог је реализовала већину активности 
планираних  Годишњим планом и програмом рада педагаога за 2017/2018. и других 
активности које нису планиране.  Уложени су посебни напори да би се остварило оно што 
је постављено пред стручног сарадника, због одсуства педагога пред крај првог 
полугодишта. 
  
Поред предвиђених активности, обављен је и низ других активности, а све зарад потреба 
Школе. Педагог је активно учествовала у раду свих стручних органа Школе : Педагошки 
колегијум, Наставничко веће, седнице одељенских већа, тимови који делују у школи (тим 
за инклузију, тим за развој школског програма, тим за заштиту деце...) и константно се 
залагала за унапређење рада у оквиру стручних органа и тимова. Педагогу је ово била 
осма школска година како је ангажована у раду у школама. 
 
Педагог прати и унапређује вођење педагошке евиденције: Дневници о-в рада ( како 
папирни, тако и електронски), наставни планови, глобални и оперативни, припреме за час 
и остала документа, која се односе на наставни процес и педагошко-инструктивни рад. И 
ове године функционисали су тимови формирани ради прецизнијег праћења и утврђивања 
евентуалних пропуста у документима, која се тичу успеха ученика ( Дневници о-в рада, 
Матични листови, сведочанства, дипломе и уверења, ђачке књижице... ). Програмски 
задаци реализовани су уз улагање креативности и иновативности, уз константно 
прилагођавање потребама Школе. Педагог је константно учествовао у стварању услова за 
школска постигнућа и развој ученика, за унапређење рада наставника и посебна пажња 
посвећена је јачању родитељских компетенција. Ове школске године уочено је веће 
ангажовање појединих колега, за разлику од претходне школске године. Педагог се бавио 
планирањем, програмирањем и праћењем образовно-васпитног рада, саветодавним радом 
са ученицима, њиховим родитељима и педагошко-инструктивним радом са колегама ( 
примена различитих облика, метода и средстава рада, унапређивање методологије 
оцењивања и др... ).  
 
Кроз перманентну сарадњу, едукацију и мотивацију чланова стручних већа предмета, 
организован је низ угледних часова ради ширења примера добре праксе међу колегама.  
И у овој школској години обављено је посматрање бројних наставних часова. Посебна 
пажња је посвећена раду са наставницима-приправницима, првенствено кроз припремање 
часова, посете часовима, индивидуални разговори, као и подршка и помоћ раду њихових 
ментора. Сарадња педагога са одељењским старешинама, у циљу унапређивања њиховог 
рада и решавања актуелних проблема ученика ( избор садржаја, облика и метода рада са 
одељењем, упознавање са педагошким каректеристикама ученика) је била на завидном 
нивоу.  
 
Као и претходних година, приоритетне активности су биле индивидуални и групни 
саветодавни рад са ученицима, детектовање различитих проблема са којима се суочавају, 
помоћ у суочавању и адаптацији, како на нову средину, тако и на развојни период у ком се 
налазе,  осврт на претходна постигнућа, израда плана учења и осмишљавање ваннаставних 
активности и друго. 
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Иницирала је и учествовала у истраживањима живота и рада Школе, које реализује 
установа, разне научно-истраживачке институције и стручна друштва, у циљу 
унапређивања васпитно-образовног рада. Израђивала различите извештаје, анализе и 
прегледе, сарађивала интезивно са Центрима за социјални рад, невладиним 
организацијама, установама културе и друго.  
Приоритетне активности у школској 2018/2019. односиће се на осмишљавање едукације за 
наставнике, континуирано праћење постигнућа, као и стручно усавршавање педагога. 
 
Ближе информације о наведеним активностима стичу се увидом у Дневник рада педагога, 
који педагог води свакодневно.  
 
Израђен је месечни план рада педагога за септембар. 
 
Прецизније активности којима се педагог школе бавио биће изнете по месецима: 
 
СЕПТЕМБАР: 
 
Током августа месеца завршено је формирање шест одељења првог разреда. Учитељи су 
упућени у структуре одељења које преузимају. Завршен је извештај о самовредновању, 
извршене су измене и допуне Школског програма, формиран је Ученички парламент. 
У августу је обављен разговор са шест нових ученика и њиховим родитељима ради 
њиховог распоређивања по одељењима. Педагог је присуствовала седници Педагошког 
колегијума и на две седнице Наставничког већа. Завршен је и иновиран Годишњи план 
рада за школску 2017/18. Учествовала је у организацији радионице за припрему будућих 
првака за полазак у школу, у организацији наставника разредне наставе Катарине Хајман. 
Педагог је учествовала на приредби поводом пријема првака. Током родитељског састанка 
родитељима су дате све неопходне инструкције и савети који су од значаја за адаптирање 
њихове деце на школски живот.  
Присуствовала је седници Наставничког већа, састанцима Тима за заштиту од насиља, 
злостављања и занемаривања. Израђен је протокол за праћење адаптације ученика првог и 
петог разреда кроз посете часовима и размену информација са наставницима. У те сврхе 
посећено је најмање 18 часова. Педагог је присуствовала седницама Савета родитеља и  
Школског одбора ради представљања Годишњег плана рада школе 2017/18. и извештаја о 
самовредновању за 2016/17.  
Остварена је сарадња са општином Нови Београд ради достављања података о 
функционисању и раду школе. Табела са потпуним подацима( школски успех за 2016/17, 
реализовани циљеви, завршни испит, број одељења и ученика за 2017/18, стање рачунара, 
број књига у библиотеци, стање ограде и друго) је достављена.  
 
Остварена је сарадња са Домом здравља Нови Београд и Црвеним крстом, општина Нови 
Београд. 
Обављена је организација спортског дана.  
Израђен је низ индивидуалних планова заштите ученика, у сарадњи са наставницима 
разредне наставе. Обављен је увид и утврђени су недостаци у Дневницима о-в рада.  
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Реализован је индивидуални саветодавни рад са 41 учеником и групни саветодавни рад у 
10 одељења. Педагог је посетила 11 часова редовне наставе. Готово на свакодневном 
нивоу је обављена сарадња са директором и секретаром школе. Саветодавни рад са 
родитељима обављен је 25 пута. Током септембра месеца реализован је педагошко- 
инструктивни рад готово са свим наставницима.   
Утврђен је број ученика на изборним предметима. У сарадњи са психологом израђен је 
Годишњи извештај о раду Школе 2016/17.  
Израђен је извештај након прегледа Дневника о-в рада 2016/17. и исти достављен 
директору школе. Постојала је сарадња са школским полицајцем. 
На састанку Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 
педагог је одређена као координатор Тима и усвојен је предлог плана рада Тима за ову 
школску годину. Такође, организован је састанак Тима за самовредновање, педагог је 
одабрана за координатора Тима, усвојен је и предложен план рада и подељена су 
задужења за октобар 2017. 
Остварена је сарадња са неколико основних школа на подручју Новог Београда. Педагог је 
присусвовала састанку у вртићу „ Тесла- наука за живот“ због ученице којој је потребна 
додатна подршка. Присуствовала на три родитељска састанка. Одржан је састанак Тима за 
школски програм, израђени извештаји за Школску управу. 
Педагог је била члан комисије за проверу знања ученице из иностранства и присуствовала 
Конференцији „ За добробит наше деце „- укључивање родитеља у о-в систем. 
 
Ближе информације о наведеним активностима стичу се увидом у Дневник рада педагога, 
који педагог води свакодневно.  
 
Израђен је месечни план рада педагога за октобар. 
 
ОКТОБАР : 
 
Остварена је сарадња са Републичким Заводом за статистику, у сарадњи са психологом и 
секретаром, прикупљени су сви неопходни подаци. Настављена је сарадња са Домом 
Здравља Нови Београд- патронажном службом. Педагог је присуствовала састанку 
Републичке секције стручних сарадника.  
Педагог је учествовала у прикупљању података за контролне листе за редован 
инспекцијски надзор. Остварена је сарадња са групом за социјалну инклизују, ради 
тражења савета везана за ученицу 1/6 одељења. Организован је састанак Тима за зститу 
ДНЗЗ и учествовала у раду Тима за инклузију. 
Вршен је увид у глобалне и оперативне планове рада свих наставника. Настављена је 
интезивна сарадња са директором, секретаром, школским полицајцем и психологом.  
Обављен је групни саветодавни рад у 4 одељења. Индивидуални саветодавни рад обављен 
је са 35 ученика, педагошко инструктивни рад са 30 наставника, јачање родитељских 
компетенција обављено је 327 пута. Педагог је у октобру месецу посетила 6 часова и 
педагог је одржала неколико часова у 1/2 одељењу због ученика Л. К. 
Присуствовала је на два састанка у Школској управи ради решавања проблем ситуације. 
Израђена су два извештаја о поступању педагога, везано за ученика 3/3 одељења и 
ученице 8/4 одељења. 
Остварена је сарадња са две Гимназије због потреба ученика које су исте уписали. 
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Састанак Тима за самовредновање-прикупљени су подаци на основу анкете коју су 
попуњавали ученици, родитељи и наставници. 
На основу прикупљених података педагог је сачинила извештај. 
Ближе информације о наведеним активностима стичу се увидом у Дневник рада педагога, 
који педагог води свакодневно.  
 
Израђен је месечни план рада педагога за новембар. 
 
ФЕБРУАР 
 
Педагог је након неплаћеног одсуства и боловања почела са радом 7.2.2018. године.  
Извршен је увид ради провере постојања обавезних докумената након првог полугодишта. 
Уочено је да недостају: Полугодишњи извештај о самовредновању, Извештај о успеху и 
дисциплини након првог полугодишта, Извештај о увиду у Дневнике образовно васпитног 
рада и месечни извештаји након увида у планове рада наставника. С тим у вези, 
делимично је био измењен план рада педагога за фебруар.  
Обављен је индивидуални саветодавни рад са ученицима 24 пута. Педагог је радила на 
јачању родитељских компетенција и обавила саветодавни рад са 13 родитеља. Групни 
саветодавни рад обављен је 5 пута( са одељењем 5/1, групом боравка 1/3- 1/4,7/4, 7/1 и 
одељењем 1/3). Разлози за обављање саветодавног рада били су праћење појединачних 
ученика, адаптација ученика првог и петог разреда и приговора ученика на рад наставника 
Физике и Математике.  
Састанци директора, психолога и педагога обављени су пет пута. На састанцима се 
расправљало о текућим обавезама и проблемима и прављени су договори за њихову 
реализацију и решавање. Сарадња са психологом била је интезивна и обавља се готово 
свакодневно. Одржан је састанак Стручног тима за инклузију.  
Педагог је прошла обуку за коришћење електронског Дневника. Извршила је увид у 
четири Дневника образовно васпитног рада и у 28 Дневника који се воде електронски.  
Извршен је увид у месечне планове рада свих наставника разредне наставе за цело 
полугодиште. Остварена је сарадња са Центром за социјални рад Нови Београд и Домом 
здравља Нови Београд. Обављен је педагошко-инструктивни и саветодавни рад са 
наставницима 19 пута. Педагог је обишла 6 часова. Остварена је сарадња са секретаром 
школе, библиотекаром и школским полицајцем. Израђен је план посете часовима за прву 
недељу марта. Педагог је планирала да посети 7 часова.  
 
Ближе информације о наведеним активностима стичу се увидом у Дневник рада педагога, 
који педагог води свакодневно.  
                                                                                                   
Израђен је месечни план рада педагога за март. 
 
 
МАРТ 
 
План рада за месец март у потпуности је остварен, с тим што је обављено и низ других 
активности које нису биле планиране. 
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Обављен је индивидуални саветодавни рад са 33 ученика, а са некима и више пута. 
Педагог је радила на јачању родитељских компетенција и обавила саветодавни рад са 29 
родитеља. Групни саветодавни рад обављен је 4 пута( са одељењем 5/2, групом боравка 
првог разреда и одељењем 8/1 и 7/4). Разлози за обављање саветодавног рада били су 
праћење појединачних ученика, адаптација ученика првог и петог разреда и подршка 
развоју и учењу. 
Састанци директора, психолога и педагога обављени су два пута. На састанцима се 
расправљало о текућим обавезама и проблемима и прављени су договори за њихову 
реализацију и решавање. Сарадња са психологом била је интезивна и обавља се готово 
свакодневно. Одржан је састанак Стручног тима за инклузију. 
Израђен је извештај о савладаности програма за испит за лиценцу за наставника разредне 
наставе Данку Пештерац. Израђен је план посете часовима за март месец, који је 
коригован у складу са динамиком посла. Посећено је 9 часова, 8 часова редовне наставе и 
час допунске наставе.  
Извршен је увид у месечне планове рада свих наставника разредне и предметне наставе за 
цело полугодиште, и за месец фебруар и март, извршен је увид више од 100 пута. 
Остварена је сарадња са Центром за социјални рад Нови Београд три пута и педагог је 
присуствовала конференцији случаја за ученика Н.А. 7/3, у просторијама Центра. 
Остварена је сарадња са Домом здравља Нови Београд три пута, два пута са педијатром 
ученика и са патронажном службом због провере вашљивости ученика првог разреда. 
Обављен је педагошко-инструктивни и саветодавни рад са наставницима 26 пута. 
Остварена је сарадња са секретаром школе, библиотекаром и школским полицајцем. 
Израђен је план за тестирање будућих ученика првог разреда за месец април.  
Педагог је присуствовала приредби за Дан школе и активно учествовала на састанку 
стручних сарадника Општине Нови Београд, везано за израду Школског програма за 
период од 2018-2022. Остварена је сарадња са јединицом за инклузију Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и са Заводом за вредновање квалитета образовања 
и васпитања. Одржана су два часа у 2/3 одељењу због одсуства наставника. Педагог је 
присуствовала Одељењском већу 8/3 одељења, дежурала на Општинском такмичењу из 
Српског језика.  
Осмишљене су анкете за ученике седмог и осмог разреда, које се односе на прикупљање 
података о породичним околностима и о професионалној опредељености ученика седмог 
разреда. Осмишљене су анкете за наставнике Математике и Српског језика, које се односе 
на методичко-дидактички рад. Анализа анкета и интерпретација резултата биће обављени 
у априлу. 
У сарадњи са психологом и члановима Одељењског већа 7/3 одељења израђен је 
педагошки профил за ученика Н.А. и мере прилагођавања рада са њим. Извршено је 
прикупљање података и израђен одговор Заштитнику грађана на притужбу мајке Б.А. ( 
ученик Н.А. 7/3).  
Реализована су два састанка на којима су присуствовали педагог, психолог и директор, као 
и школски полицајац, због специфичности ситуације.  
Због неадекватног понашања колегинице Н. Ј.према педагогу, обављен је разговор са 
директором и израђене су две службене белешке о томе. 
 
Ближе информације о наведеним активностима стичу се увидом у Дневник рада педагога, 
који педагог води свакодневно.  
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Израђен је месечни план рада педагога за април. 
 
 
АПРИЛ/ МАЈ 
 
Како је и ове школске године појачан упис ученика првог разреда у нашу школу, готово 
два месеца обављано је тестирање и процена будућих првака. Током овог периода 
обављен је индивидуални саветодавни рад са 22 ученика, педагошко инструктивни рад са 
15 наставника, а саветодавни рад са 19 родитеља. Тестирано је око 80 ученика. Педагог је 
редовно водила евиденцију о запажањима сваког ученика.  
  Извршени су увиди у оперативне планове рада наставника. Педагог је присуствовала 
седници Наставничког већа и на седницама Одељењских већа. Израђен је извештај о 
успеху и дисциплини ученика након трећег класификационог периода. 
Остварена је сарадња са Центром за социјални рад Нови Београд и достављени су сви 
неопходни подаци о функционисању ученика.  
Настављена је интезивна сарадња са директором и психологом школе. Обављено је четири 
посете часовима. Учешће у раду Одељењских већа осмог разреда. Сачињен план за 
прикупљање података и израду Годишњег плана рада школе за 2018/19. 
 
Ближе информације о наведеним активностима стичу се увидом у Дневник рада педагога, 
који педагог води свакодневно.  
 
Израђен је месечни план рада педагога за јун и јул. 
 
ЈУН / ЈУЛ 
 
Формиран је Тим за упоређивање и преглед педагошке документације, сачињен је 
протокол по одељењима о увиду у Дневнике о-в рада, Матичне књиге, сведочанства и 
уверења и ђачке књижице. Тим се састао са 12 одељењских старешина и утврђени су 
недостаци.  
Израђена је извештај о раду приправника за наставника Разредне наставе. Осмишљене су 
и дате смернице за израду извештаја и планова за претходну и наредну школску годину. 
Настављена је процена спремности за полазак ученика у први разред. Извршен је увид у 
планове рада наставника, израђен извештај који је достављен директору. Интезивно 
учешће у раду на седницама Одељењских већа и седницама Наставничког већа. 
Настављена је допуна базе података-списак ученика по одељењима и школска спрема 
родитеља.  
У току овог месеца и по неколико пута је остварена сарадња са свим колегама. Обављен је 
саветодавни рад са 21 родитеља и 35 ученика. У сарадњи са психологом школе, започета 
је израда структуре одељења будућег првог разреда.  
 
Педагог је током јуна месеца израдила( у сарадњи са колегама) Школски програм за 
период о 2018. до 2022., који је усвојен на седници Школског одбора. 
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Педагог је извршила увид у Дневнике о-в рада, Дневнике осталих облика о-в рада, 
Дневнике продуженог боравка и Дневник за припремну наставу, недостаци су 
евидентирани, израђен је извештај и достављен директору.  
Такође, организован је састанак Тима за самовредновање на ком је педагог представила  
извештај о самовредновању, који се односио на област: ЕТОС 
.  
Настављена је израда Годишњег плана рада школе за 2018/19. Израђен је извештај о 
школској спреми родитеља ученика првог разреда. Обављени су разговори са 4 ученика и 
њиховим родитељима, који су показали интересовање да наставе школовање у нашој 
Школи. 
 
                                                                                                      Педагог- Сања Вратоњић  
 
7.2. Извештај о раду психолога  
 
У току школске 2017/2018. године психолог је реализовао већину активности планирану 
Годишњим планом рада. 
У области планирања и програмирања образовно – васпитног рада  учествовао је у 
припреми школских и редовно ажурирао сопствена документа. 
У области праћење и вредовање образовно – васпитог рада углавном је рађено по плану, с 
тим што је долазило до измена када је психолог замењивао тренутно одсутног наставника 
разредне или предметне наставе, те из тог разлога у настави није био као посматрач, него 
као реализатор активности. 
У школској 2017/2018. години три ученика су добила Мишљење интерресорне комисије и 
за њих је праћена и вреднована примена мера индивидуализације и ИОП- а. Сва 
документација за те, као и за остале ученике који су радили по индивидуализованом 
програму налази се у канцеларији пп службе ( планови активности, извештаји, записници 
са састанака тимова). 
У оквиру непосредног рада са наставницима рађено је консултативно и саветодавно. 
Област у којој је била потребна највећа подршка је инклузивно образовање – приступ 
ученику, израда материјала за рад, начин вредновања постигнућа. Психолог је 
координирао радом Стручног тима за инклузивно образовање. 
У области рада са ученицима праћена је адаптација ученика првог разреда, као и 
новоформираних одељења петог разреда.Урађени су ретести три ученика и израђени 
педагошки профили за два ученика првог разреда. Појачан саветодавно – инструктивни 
рад је обављан у континуитету са групом ученика од петог до осмог разреда,посебно са 
онима који су имали тешкоће у учењу и проблеме у прилагођавању након преласка из 
других школа ( Н.Б. 5/1, М.П. 7/2, В.Ц. 7/4). Интензиван групни рад, као и појачан 
васпитни рад је спровођен у току првог полугодишта са ученицима 3/1. У сарадњи са 
учитељима и одељењским старешинама психолог је реализовао ЧОС-е у циљу 
превазилажења актуелних проблематичних ситуација, као и у циљу превенције 
непожељних и ризичних облика понашања. У оквиру плана рада Тима за професионалну 
оријентацију, реализована је већина планираних активности. Психолог је координирао 
сарадњом између наше школе и средњих школа заинтересованих за представљање 
будућим срдњошколцима, а главне активности су водиле одељењске стрешине седмог и 
осмог разреда. Урађена је процена ТПИ и ТРЛ свим заинтересованим ученицима, којих је 
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у односу на претходну генерацију  било знатно мање. Психолог је обављао информативне 
и саветодавне разговоре са ученицима и родитељима у вези избора средње школе. 
Учествовао је у појачаном васпитном раду са ученицима који врше повреду правила 
понашања. По решењу директора психолог је у периоду од октобра до априла имао 
задужење одељењског старешине 7/1 и упоредо са планираним активностима обављао и та 
задужења ( вођење документације, ЧОС, родитељски састанци). 
У периоду април – мај тестирано је 76 будућих првака. 
Обављани су саветодавни разговори са радитељима/старатељима и континуирано рађено 
на јачању родитељских компетенција. Обављено је више разговора са родитељима 
заинтересованим за упис деце у нашу школу. 
Психолог је повремено присуствовао седницама Савета родитеља. 
Сарадња са директором и педагогом је била интензивна током целе школске године. 
Психолог је одређен за ментора двема студенткињама Факултета за специјалну едукацију 
и рехабилитацију у оквиру обављања стручне праксе током маја месеца. Редовно је 
присуствовао седницама Наставничког већа, одељењских већа, водио састанке СТИО, 
координирао радом Тима за професионалну оријентацију, био ангажован у Тиму за 
заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања. 
У току школске 2017/2018. године настављена  је сарадња са Градским центром за 
социјални рад  - одељење Нови Београд, ИРК ГО Нови Београд, Домом здравља Нови 
Београд, Заводом за проучавање културног развитка, МУП-ом, Основном школом за слепе 
и слабовиде ученике „ Вељко Рамадановић“ и бројним средњим школама. Сарадња са 
надлежним установама се одвијала у континуитету и била на задовољавајућем нивоу. 
Психолог је водио евиденцију о сопственом раду у Дневнику рада и евиденцију о раду са 
дететом ( досије ученика).  
Праћењем стручне литературе и измена у законској регулативи, као и разменом искустава 
и сарадњом са другим психолозима у образовању,  психолог се континуирано стручно 
усавршавао.  
У групи са директором, педагогом и колегиницама наставницама разредне наставе 
психолог је присуствовао и успешно завршио обуку за примену пројектне наставе у 
школи. 
Психолог је задужен за израду Годишњег извештаја о раду школе. 
 
 
29.6.2018.                                                                               Данијела Вујовић, психолог 
 
 
 
 
7.3. Извештај о раду библиотекара 
 
План и програм рада  библиотекара школе у потпуности је реализован. 
Сви ученици школе (885) чланови су библиотеке, као и сви запослени (72): 22 учитељa, 31 
наставник, 12 – помоћно особље, 3 стручна сарадника, 3 – администрација. Укупан број 
књига у библиотеци износи 13590. 
 Површина библиотеке је 50м2; има 34 седишта, два радна стола и столове за 
читаоницу. Рачунарска опрема: рачунар и штампач (1XP Laser Jet 1018). 
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 Број дана у недељи за кориснике: пет. Број сати дневно за кориснике: шест. 
У библиотеци је и ове године успешно одржана „Читалачка значка'' (6/7. март 2018. 
године). Организатор је била Народна библиотека „Вук Караџић''. За остваривање овог 
задатка одржани су консултативни часови са ученицима, а у раду су помагали и поједини 
учитељи. Сарађивали смо са библиотеком „Владан Десница“ и Библиотеком града 
Београда. Завршна манифестација Читалачка значка 2017. год. одржана је у уторак, 26. 
децембра 2017. године, у свечаној сали 1, Градске општине Нови Београд. Присуствовали 
су ученици, награђени учесници Читалачке значке, библиотекари, родитељи, наставници, 
учитељи. Интересовање основаца за традиционалну књижевно-образовну радионицу, било 
је изузетно и ове године. На Новом Београду је учествовало 1738 ученика, а 360 најбољих 
је награђено књигама. То је заједнички пројекат Библиотеке града Београда, Библиотеке 
"Вук Караџић" Нови Београд, Градске општине Нови Београд и Актива школских 
библиотекара Новог Београда. Направили смо дипломе и беџеве за све учеснике из наше 
школе. 
Одржани су планирани часови у библиотеци (групни, индивидуални и у одељењима).  
Играо се и шах.  
У оквиру библиотеке радила је и библиотечка секција. Ученици су обављали уобичајене 
послове (разврставање књига, писање картона, сређивање картотеке, прављење џепова). 
Посетили смо Дечји културни центар, Сајам књига.  
Пружана је помоћ ученицима у учењу, приликом писања реферата, при избору литературе 
и спремања завршног испита.  
У мају и јуну се припремао и обавио завршни испит.  
Летопис школе је редовно вођен. 
 Одржавани су часови у библиотеци  (разговор и дружење) „ОТВОРЕНА КЊИГА“. 
Организовано је слушање аудио бајки за неке ученике првог разреда. 
Обележили смо Међународни дан писмености (8. септембра),  Европски дан језика (26. 
септембра) и Светски дан школских библиотека (октобар). 
Усавршавали смо се похађајући акредитоване семинаре из Каталога за стручно 
усавршавање и многе друге: 59. Републички зимски семинар ѕа наставнике и професоре 
српског језика и књижевности на Филолошком факултету... 
Активни смо чланови Друштва школских библиотекара Србије. Присуствовали смо 
Редовној годишњој скупштини ДШБ Србије. 
 Од 13. до 15. децембра одржана је  Конференција Друштва библиотекара Србије  
“О чему говорим када говорим о библиотекама: заговарање, промовисање, лобирање”. 
Овогодишња Конференција Друштва одржана је у Народној библиотеци Србије и 
Универзитетској библиотеци “Светозар Марковић” од 13. до 15. децембра и током њеног 
трајања одржана је и Свечана скупштина БДС, када је обележен Дан библиотекара Србије 
(14. децембар), и обележен је јубилеј 70 година постојања најстаријег и највећег удружења 
које окупља библиотекаре Србије (1947-2017). 
Посетили смо  пету „Тржницу идеја” одржану у петак, 30. марта, у Етнографском музеју 
у Београду. Циљ манифестације „Тржница идеја” је успостављање дубље и редовне 
сарадње сектора образовања и установа културе, које својим садржајима могу и треба да 
постану активни учесници у образовању деце и младих. 
 Учествовали смо у манифестацијама које организује Народна библиотека ,,Вук Караџић” 
(,,Читалачка значка”, која траје већ 50 година, обележили смо јубилеје знаменитих писаца 
– 120 година од рођења Десанке Максимовић, 28. маја)... 

https://bdskonferencija2017.wordpress.com/
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Учествовали смо на Наградном фото конкурсу „Разгледница из школске библиотеке“. 
            Присуствовали смо  трибини „Читалићи на Вуковом путу” која је  одржана 29. 
марта 2018.  
Поводом Међународног дана матерњег језика 21. фебруара, организован је заједнички 
читалачки час, а гости су били представници Креативног центра Симеон Маринковић и 
Јелена Драгојловић. Ученици су са аутором казивали песме,читали приче и разговарали о 
важности српског језика 
           Oбележили смо  Међународни дан толеранције у ОШ "Бранко Радичевић", 21. 
децембра под називом „С друге стране“. Представници Националног центра за безбедност 
деце на интернету одржали су занимљиву и корисну радионицу. 
Укључени смо у културни живот школе и општине, учесници  смо веома важних 
манифестација и пројеката који подстичу децу на читање, на литерарно и ликовно 
стваралаштво. 
 Сарађујемо са Библиотеком града Београда, Народном библиотеком Србије, 
Министарством просвете, Филолошким факултетом, Факултетом драмских уметности,  
Друштвом школских библиотекара Србије, Библиотекарским друштвом Србије, локалном 
самоуправом Новог Београда, Дечјим културним центром, Гетеовим институтом, 
Америчким кутком,  издавачким и новинским кућама... Сарађивали смо са предшколским 
установама. 
Набавили смо  публикације намењене деци/ученицима основношколског узраста од 
значаја за образовање и васпитање за богаћење библиотечког фонда библиотека основних 
школа на територији Републике Србије: (25.11. 2017). („Набавка додатних наставних 
средстава“, Министарство просвете, науке и технолошког развоја). Књиге су набављене 
од: Школски сервис Гајић, Јавно предузеће Службени гласник, Издавачка кућа Књига 
комерц доо, Креативни центар, DATA STATUS... Набављене су књиге за ученике са 
сметњама у развоју. 
           Присуствовали смо: промоцији уџбеника предметне наставе и других наставних 
средстава; презентацији уџбеничких комплета, приручника и дидактичког материјала 
Издавачке куће Клет, Логос, БИГЗ... Сарађивали смо са издавачким кућама: Leo 
Commerce, Urban reads, ЈРЈ,  Соларис, Информатика, Propolis books, Бели Пут, Хеликс, 
Моро, Одисеја, Фреска, Едука, Математископ, Завод за уџбенике, Креативни центар, 
БИГЗ, Клет, Герундијум, СКЗ, Геопоетика, Евро Ђунти, РТС, Paideia, Дерета, Пчелица, 
Матица српска, Вулкан, Нови логос, Нова школа...  
Редовно се присуствовало Наставничком већу и Активу школских библиотекара 
Новог Београда.  
 
                                                                                                                            Марија Трнавац 
 
 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТОДАВНОГ ОРГАНА 
 
8.1. Извештај о раду Савета родитеља 
 
Савет родитеља О.Ш. „Радоје Домановић“ је у школској 2017/2018. години одржао 7 
(седам) седница: 14.09. и 18.10. у 2017. години као и 23.01., 23.05., 29.05., 15.06. и 28.06. у 
2018. години. 
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Савет родитеља је разматрао следећа питања и донео следеће одлуке: 
На првој седници је за председника Савета изабран Ален Анђелковић, за заменика 
председника је изабрана Вера Тодоров а записничар Савета родитеља је остала секретар 
школе Олга Бабић у складу са Правилником о раду Савета родитеља. 
Усвојен је извештај о раду школе у 2016/2017. школској години 
Изабрана је осигуравајућа кућа код које ће се ученици осигурати у периоду од годину дана 
- осигуравајућа кућа „Generali“ уз премију од 250 динара по ученику 
Усвојен програм и план рада за 2017/2018. год. 
Одређена је дневница наставницима за извођење наставе у природи и екскурзија 
Изабрани су чланови савета за чланове у тимовима: 
Тим за заштиту од насиља и спречавање занемаривања: Сузана Бошковић VI4. 
Тим за школско развојно планирање: Маша Вукановић, II3. 
Тим за самовредновање: Дана Папић VI1. 
Општински Савет родитеља: члан - Драгана Кочовић VIII4 и заменик - Драгана 
Михајловић VIII1. 
Усвојен је предлог директора школе да се плаћање и подела књига почне раније како би се 
књиге поделиле пре распуста 
Изабрани су чланови Школског одбора испред Савета родитеља: 
1. Ален Анђелковић 
2. Јелена Јеринић 
3. Драгана Јакшић 
Усвојен је предлог школе да се траже два додатна наставника за продужени боравак у 
првом разреду и другом разреду. 
Покренута је иницијатива да се за ученике школе који долазе из насеља Белвил и А1 од 
ГСП затражи промена постојеће аутобуске линије 
Организована је акција прикупљања старог папира, која ће се понављати и у будућности 
Током јула 2018. чланови Савета су гласањем мејлом, усвојили нови Пословник о раду 
Савета родитеља. 
Поред наведеног, сарадња Савета родитеља са школом је била веома успешна. 
 
                                                                                   ПРЕДСЕДНИК САВЕТА РОДИТЕЉА 
                                                                                                 Ален Анђелковић. Ср 
 
 
 
 
 
 
 
ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ШКОЛСКИХ ТИМОВА 
 
 
 
Извештај о самовредновању 
 
I. ПОСТАВЉАЊЕ ПРОБЛЕМА И ДЕФИНИСАЊЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ 



69 
 

ЦИЉ САМОВРЕДНОВАЊА 
Вредновње рада школе је изузетно важно како би се унапредио образовно-васпитни рад. 
Самовредновање се заснива на три важна сегмента: (1) Колико је добра наша Школа? (2) 
Како то знамо? и (3) Шта треба да учинимо да она буде још боља? На овај начин, као и 
кроз друге облике вредновања квалитета рада планирамо развој наше школе. 
2.   ПРЕДМЕТ САМОВРЕДНОВАЊА 
Област: ЕТОС 
Стандарди вредновања и показатељи: 

СТАНДАРДИ ВРЕДНОВАЊА ПОКАЗАТЕЉИ 

 
1. УГЛЕД И ПРОМОЦИЈА 
ШКОЛЕ 

1.1 Углед и обележја школе  
1.2 Очекивања и промоција успешности  
1.3 Култура понашања 

2.  АТМОСФЕРА И 
МЕЂУЉУДСКИ ОДНОСИ 

2.1 . Поштовање личности  
2.2.  Једнакост и правичност  
2.3. Естетско и функционално уређење школског 
простора 

3 . ПАРТНЕРСТВО СА 
РОДИТЕЉИМА, ШКОЛСКИМ 
ОДБОРОМ И ЛОКАЛНОМ 
ЗАЈЕДНИЦОМ 

3.1. Комуникација са родитељима  
3.2. Укључивање родитеља у живот и рад школе и у 
школско учење  
3.3. Веза између школе и Школског одбора 
3.4.  Улога школе у локалној заједници 

 
 
 
 
ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ДОКАЗА – ИЗВОРИ 
 
Непосредни увид у образовно-васпитни процес 
Дневници евиденције образовно-васпитног рада 
Анкетни листови, упитници, листе са тврдњама 
Школска документа (Годишњи план рада, Правилници, евиденција и записници са 
ваннаставних активности, секција, свих облика сарадње са локалном заједницом, тимова, 
Ученички парламент, записници са састанака Школског одбора и Савета родтеља) 
Евиденција о реализованим културним активностима у школи и посетама ученика 
институцијама културе  
Евиденција о раду ученичких организација (Ученички парламент) 
Евиденција о ваннаставним активностима 
 Евиденција о активностима које су иницирали ученици  
Програми школских приредби, манифестација и сл.  
 Панои, едукативни постери и евиденција о планираним/реализованим акцијама ради 
промовисања „здравог живота“  
Евиденција сарадње школе са здравственом службом 
Евиденција организованих акција за помоћ ученицима  
Евиденција контаката са родитељима  
Евиденција о учешћу родитеља у активностима школе  
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Посматрање, разговори... 
 
 ИЗБОР ТЕХНИКА И ИНСТРУМЕНАТА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ САМОВРЕДНОВАЊА 
Поред преузетих техника за спровођење истраживања из Приручника за самовредновање 
рада школа, Тим за самовредновање кога је подржао и Стручни актив за развојно 
планирање и Наставничко веће, донео је одлуку да ове године испита мишљења ученика о 
раду наставника, чији ће резултати имати за циљ унапређивање образовно-васпитног 
процеса и комуникације на релацији ученик-наставник. Анкету је израдила педагог школе, 
а помоћ при обради података дали су чланови Тима ѕа самовредновање. 
                              Технике                              Инструменти 
1. Анкетирање Упитници:  

-Упитник за наставнике и пп службу 
-Упитник за ученике 
-Анкета за ученике о раду наставника 
Упитник за родитеље 
 

2. Интервјуисање Индивидуални разговори са наставницима, 
ученицима, родитељима. 

3. Посматрање Чек листе и тврдње  
 
4. Анализирање документације 
 

Чек листе, годишњи план рада школе, школска 
документација (Правилници), евиденција о 
ваннаставним активностима и акцијама које су 
иницирали ученици о раду ученичких 
организација, евиденција о контактима са 
ученицима и родитељима, сарадње са 
здравственом службом и сл., програм школских 
приредби и манифестација, записници са 
састанака савета родитеља и школског одбора и 
сл. 

 
ВЕЛИЧИНА УЗОРКА ЗА ИЗВОРЕ ДОКАЗА  
Упитник за ученике – млађи разреди- 150 ученика; 
Упитник за ученике – старији разреди- 128 
Упитник за родитеље – млађи разреди- 149 
Упитник за родитеље – старији разреди - 64 
     Упитник за наставнике и пп службу – 34 
Анкетни листови за ученике – 216 ученика 
6.  ЧУВАЊЕ, ЗАШТИТА И РАСПОЛАГАЊЕ ПОДАЦИМА (ДОКАЗИМА) 
Увид у добијене податке имаће искључиво чланови Тима. Подаци ће се чувати на месту 
које је доступно директору, педагогу и психологу школе. Извештај о самовредновању рада 
школе биће предочен Наставничком већу, Савету родитеља и Школском одбору и биће 
саставни део Годишњег извештаја о раду школе. 
7.  УЧЕСНИЦИ 
Учесници унутар Школе: директор,  педагог и психолог, чланови тима за самовредновање 
рада школе, наставници и ученици. 
Учесници ван Школе: родитељи. 
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8. ОЦЕНЕ И КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕНА  
Квалитет остварености наведених показатеља, односно стандарда оцењивао се оценама: 1, 
2, 3, и 4, с тим што је оцена 4 највиша оцена. Оцена се изводила на основу следећих 
критеријума: 
Критеријуми за оцену остварености показатеља: 
Оцена 4 добија се за квалитет уколико се збирно узето показатељи дотичног стандарда у 
просеку остварују у потпуности на више од 75% посматраних случајева.  
Оцена 3 добија се за квалитет уколико се збирно узето показатељи дотичног стандарда у 
просеку остварују у већој мери на више од 50% посматраних случајева.  
Оцена 2 добија се за квалитет уколико се збирно узето показатељи дотичног стандарда у 
просеку остварују у мањој мери на више од 30% посматраних случајева.  
Оцена 1 добија се за квалитет уколико се збирно узето показатељи дотичног стандарда у 
просеку не остварују на минимуму од 30% посматраних случајева.  
9. ПЛАН АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 
(МЕСЕЦ) 

 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ-АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

IX 1. Израда плана за самовредновање рада школе. 
2. Подела задаужења. 

Тим за 
самовредновање 
Стручни актив за 
развојно 
планирање 

III 1. Процена досадашењег тока реализације 
самовредновања и договор о даљем раду. 

Тим за 
самовредновање 
 

VI 

 
1. Писање и усвајање извештаја о обављеном 
самовредновању, са препорукама за даљи образовно- 
васпитни рад. 

Тим за 
самовредновање 
 
 

 
2. Упознавање Наставничког већа, Школског одбора и 
Савета родитеља школе са извештајем. 

Координатор 
Тима за 
самовредновање 
 

 
Табеларни приказ резултата истраживања 
 
Анализа документације 
 
ДОКУМЕНТАЦИЈА- ДОКАЗИ ДА НЕ 
Правилник о понашању ученика и запослених +  
Кућни ред школе +  
Правилник о награђивању и похваљивању +  
Програм личног и социјалног развоја ученика +  
Евиденција о реализованим акцијама за подстицање одговорности ученика   
Евиденција о начину промовисања позитивног понашања ученика +  
Евиденција о начину реаговања и мерама за сузбијање неприхватљивог +  
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понашања ученика 
Евиденција о укључивању ученика у непосредно друштвено окружење +  
Евиденција о реализованим културним активностима у школи и посетама 
ученика институцијама културе 

+  

Програм упознавања ученика с Повељом дечјих права УН  + 
Евиденција о раду ученичких организација (ученички парламент и сл.) +  
Евиденција о ваннаставним активностима +  
Евиденција о активностима које су иницирали ученици +  
Програми школских приредби, манифестација и сл. +  
Брошура о школским активностима  + 
Правилник о безбедности ученика +  
Процедуре за спречавање и реаговање на случајеве вршњачког малтретирања/ 
насилништва, верске, националне и расне нетрпељивости, употребе дрога и сл. 

+  

Процедуре за идентификовање емоционалних, телесних, здравствених и 
социјалних потреба ученика и за благовремено и адекватно реаговање на исте 

+  

Панои, едукативни постери и евиденција о планираним/реализованим акцијама 
ради промовисања стила „здравог живота“ 

+  

Евиденција сарадње школе са здравственом службом +  
Евиденција организованих акција за помоћ ученицима +  
Евиденција контаката са родитељима +  
Евиденција о учешћу родитеља у активностима школе +  
 
 
 
 
УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ- разредна настава (укупно 150 испитаних ученика) 
ВАЖНО                                                                               ТАЧНО/ПРИСУТНО 
1 -неважно                                                                        1 -нетачно/није присутно 
2 -мало важно                                                                   2 -у мањој мери тачно/присутно 
3 -важно                                                                            3 -у већој мери тачно/присутно 
4 -врло важно                                                                   4 -тачно/присутно у потпуности 
  
ВАЖНО ТВРДЊА/ИСКАЗ ТАЧНО 
1 2 3 4 1 2 3 4 
1 0 24 125 1.  Волим да идем у школу јер се у њој добро осећам. 

 
0 0 25 125 

0 1 22 127 2. Упознат/а сам са правилима понашања и кућним редом 
у школи. 
 

0 0 23 127 

0 1 21 128 3. У школи нас уче да будемо одговорни за своје 
поступке. 

0 0 22 128 

0 3 39 108 4. У школи нас подстичу да бринемо о другима. 
 

0 2 41 107 

1 3 31 115 5. У школи нас подстичу на међусобну толеранцију. 
 

0 2 29 119 
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2 2 32 114 6. У школи нас наводе на поштовање различитости. 
 

0 1 35 114 

0 1 39 110 7. У школи се негују и подстичу сараднички односи. 0 0 43 107 
1 0 34 115 8. У школи нас подстичу да слободно изражавамо своје 

ставове и мисли. 
0 0 37 113 

1 3 25 121 9. У школи се редовно похваљују позитивно поступци и 
успех ученика. 
 

0 2 26 122 

0 0 30 120 10. Понашање наставника у школи, међусобно и у односу 
са ученицима, јесте уз узајамно уважавање. 
 

0 0 28 122 

0 1 13 136 11. У школи се осећам безбедно. 
 

0 0 12 138 

1 1 15 133 12. О недопустивом понашању ученика у школи, као што 
је агресивност, нетрпељивост, нетолеранција, 
неуважавање и слично отворено се разговара. 
 

0 0 14 136 

0 0 12 138 13. Када имам проблем, знам коме да се обратим. 
 

0 0 12 138 

1 1 33 115 14. У школи нас подстичу да бринемо о свом окружењу. 0 0 31 119 
0 5 30 115 15. У школи нас подстичу да бринемо о уређењу и 

одржавању школског простора. 
0 3 33 114 

 
 
УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ- предметна настава (укупно 128 испитаних ученика) 
ВАЖНО                                                                               ТАЧНО/ПРИСУТНО 
1 -неважно                                                                        1 -нетачно/није присутно 
2 -мало важно                                                                   2 -у мањој мери тачно/присутно 
3 -важно                                                                            3 -у већој мери тачно/присутно 
4 -врло важно                                                                   4 -тачно/присутно у потпуности 
  
 
ВАЖНО ТВРДЊА/ИСКАЗ ТАЧНО 
1 2 3 4 1 2 3 4 
7 14 42 65  1.  Волим да идем у школу јер се у њој добро осећам. 22 36 44 26 
8 2 29 89 2. Упознат/а сам са правилима понашања и кућним 

редом у школи. 
7 14 26 81 

7 15 40 66 3. У школи нас уче да будемо одговорни за своје 
поступке. 

14 22 47 45 

12 16 48 52 4. У школи нас подстичу да бринемо о другима. 28 27 44 29 
10 19 37 62 5. У школи нас подстичу на међусобну толеранцију. 22 30 36 40 
7 9 27 85 6. У школи нас наводе на поштовање различитости. 15 24 38 51 
8 15 48 57 7. У школи се негују и подстичу сараднички односи. 18 26 49 35 
5 9 32 82 8. У школи нас подстичу да слободно изражавамо своје 

ставове и мисли. 
29 28 32 39 
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 7 16 30 75 9. У школи се редовно похваљују позитивно поступци 
и успех ученика. 

13 23 28 64 

4 11 24 89 10. Понашање наставника у школи, међусобно и у 
односу са ученицима, јесте уз узајамно уважавање. 

19 28 48 33 

3 11 17 97 11. У школи се осећам безбедно. 19 32 33 44 
7 9 29 83 12. О недопустивом понашању ученика у школи, као 

што је агресивност, нетрпељивост, нетолеранција, 
неуважавање и слично отворено се разговара. 

23 32 35 38 

6 7 19 96 13. Када имам проблем, знам коме да се обратим. 15 19 33 61 
6 21 47 54 14. У школи нас подстичу да бринемо о свом 

окружењу. 
15 27 48 38 

12 11 30 75 15. У школи нас подстичу да бринемо о уређењу и 
одржавању школског простора. 

8 28 35 57 

 
 
 
 
 
 
 
 
УПИТНИК ЗА РОДИТЕЉЕ- разредна настава (укупно 149  испитаних родитеља) 
ВАЖНО                                                                               ТАЧНО/ПРИСУТНО 
1 -неважно                                                                        1 -нетачно/није присутно 
2 -мало важно                                                                   2 -у мањој мери тачно/присутно 
3 -важно                                                                            3 -у већој мери тачно/присутно 
4 -врло важно                                                                   4 -тачно/присутно у потпуности 
  
ВАЖНО ТВРДЊА/ИСКАЗ ТАЧНО 
1 2 3 4 1 2 3 4 
1 0 12 136 1. Упознат/а сам с правилима понашања и кућним 

редом у школи. 
1 1 2 145 

0 0 10 139 2. Школа подстиче и отворена је за сарадњу с 
родитељима. 

2 0 0 147 

0 0 9 140 3. У школи се негује међусобна сарадња и узајамно 
уважавање. 

0 1 1 147 

1 1 6 141 4. Запослени у школи се према мени као родитељу 
односе са уважавањем. 

0 0 3 146 

0 1 11 137 5. Имам добру сарадњу са одељењским старешином 
свог детета. 

1 2 2 144 

0 1 3 145 6. Знам коме у школи треба да се обратим за различите 
информације. 

1 3 3 142 

0 2 4 143 7. Информације о раду и дешавањима у школи су 
правовремене и потпуне. 

1 3 27 118 

0 3 7 139 8. Информације о раду и дешавањима у школи су јасне 
и прецизне. 

0 2 23 124 
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0 2 5 142 9. Школа тражи мишљење и подршку родитеља када су 
у питању ваннаставне активности. 

2 2 24 121 

0 2 4 143 10. Школа тражи мишљење и сагласност родитеља 
када су у питању активности које морају да 
финансирају родитељи. 

2 2 2 143 

0 3 6 140 11. Финансијско учешће родитеља има јасну сврху и 
праћено је повратном информацијом о реализацији. 

1 2 22 124 

0 2 3 144 12. Рад Савета родитеља је јаван и отворен за 
присуство заинтересованих. 

2 2 16 129 

0 1 2 146 13. Школа прихвата иницијативе и сугестије Савета 
родитеља. 

2 2 19 126 

 
УПИТНИК ЗА РОДИТЕЉЕ- предметна настава (укупно 64  испитаних родитеља) 
ВАЖНО                                                                               ТАЧНО/ПРИСУТНО 
1 -неважно                                                                        1 -нетачно/није присутно 
2 -мало важно                                                                   2 -у мањој мери тачно/присутно 
3 -важно                                                                            3 -у већој мери тачно/присутно 
4 -врло важно                                                                   4 -тачно/присутно у потпуности 
  
ВАЖНО ТВРДЊА/ИСКАЗ ТАЧНО 
1 2 3 4 1 2 3 4 
4 1 13 46 1. Упознат/а сам с правилима понашања и кућним редом 

у школи. 
4 9 24 27 

2 1 15 46 2. Школа подстиче и отворена је за сарадњу с 
родитељима. 

0 8 27 29 

1 1 16 46 3. У школи се негује међусобна сарадња и узајамно 
уважавање. 

5 13 25 21 

1 0 12 51 4. Запослени у школи се према мени као родитељу 
односе са уважавањем. 

1 3 12 48 

1 0 4 59 5. Имам добру сарадњу са одељењским старешином свог 
детета. 

0 1 7 56 

2 1 19 42 6. Знам коме у школи треба да се обратим за различите 
информације. 

4 8 25 27 

2 2 18 42 7. Информације о раду и дешавањима у школи су 
правовремене и потпуне. 

5 14 21 24 

1 2 16 45 8. Информације о раду и дешавањима у школи су јасне и 
прецизне. 

1 10 27 26 

3 2 18 41 9. Школа тражи мишљење и подршку родитеља када су 
у питању ваннаставне активности. 

7 9 19 29 

2 2 14 46 10. Школа тражи мишљење и сагласност родитеља када 
су у питању активности које морају да финансирају 
родитељи. 

0 5 9 50 

1 0 23 40 11. Финансијско учешће родитеља има јасну сврху и 
праћено је повратном информацијом о реализацији. 

1 5 17 41 

3 3 21 37 12. Рад Савета родитеља је јаван и отворен за присуство 4 17 20 23 
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заинтересованих. 
1 2 17 44 13. Школа прихвата иницијативе и сугестије Савета 

родитеља. 
4 11 26 23 

 
 
УПИТНИК ЗА НАСТАВНИКЕ И СТРУЧНУ СЛУЖБУ- укупно 34 наставника 
ВАЖНО                                                                               ТАЧНО/ПРИСУТНО 
1 -неважно                                                                        1 -нетачно/није присутно 
2 -мало важно                                                                   2 -у мањој мери тачно/присутно 
3 -важно                                                                            3 -у већој мери тачно/присутно 
4 -врло важно                                                                   4 -тачно/присутно у потпуности 
 
ВАЖНО ТВРДЊА/ИСКАЗ ТАЧНО 
1 2 3 4 1 2 3 4 
1 0 1 32  

1. У школи се негује позитивна социјална клима, 
међусобна сарадња и уважавање.  

 

1 3 17 13 

0 1 1 32  
2. Сви у школи се подстичу на толеранцију, узајамно 
уважавање, поштовање, сарадњу, бригу о другима...  

 

0 5 16 13 

0 1 0 33  
3. Међусобни односи су без предрасуда у погледу 
социјалног статуса, вероисповести, националне и полне 
припадности.  

 

0 4 5 25 

1 1 0 32  
4. Свестан/на сам да је моје понашање пример 
ученицима, родитељима и колегама.  

 

0 1 7 26 

1 1 1 31  
5. Код ученика развијам одговорност за поступке.  

 

0 1 5 28 

1 0 6 27  
6. Ученике подстичем да организовано учествују у 
одлучивању по питањима која се непосредно тичу њих 
самих.  

 

0 1 13 20 

0 1 0 33  
7. Ученике подстичем на бригу о људима.  

 

0 1 9 24 

0 1 3 30  
8. Код ученика развијам сарадничке односе.  

 

0 1 9 24 

0 0 4 30  
9. Редовно користим прилику за похваљивање и 
признање позитивних поступака и успеха ученика.  

 

0 1 7 26 

1 1 10 22  
10. Подстичем ученике да открију и развијају своје 
таленте учествујући у понуђеним ваннаставним 
активностима.  

 

0 1 13 20 

0 3 7 24  
11. Сваке године водим бар једну секцију/слободну 

1 3 24 6 
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активност.  
 

0 2 3 29  
12. Подржавам ученике и помажем им да организују 
различите врсте културних, музичких, спортских и 
сличних активности.  

 

1 4 10 19 

0 1 12 21  
13. Наша школа је центар културних и спортских 
активности у локалној средини.  

 

0 7 17 10 

0 1 6 27  
14. У школи су осмишљене ситуације у којима се 
промовишу постигнућа ученика у свим областима, у 
школским и ваншколским активностима.  

 

0 1 12 21 

0 1 5 28  
15. Сви у школи воде бригу о уређењу и одржавању 
школског простора.  

 

0 9 12 13 

 
 
ИНТЕРПРЕТАЦИЈА РЕЗУЛТАТА 
 
 
Углед и обележја школе 
  
Од основних обележја наша школа има истакнут назив школе који се налази на видном 
месту. 
Школа поседује и посебна обележја која су истакнута на видним местима  (лична карта 
школе, списак запослених на интернет страници, табла са просторним изгледом школе, 
летопис, интернет страницу, мајице које се са именом школе повремено користе за 
различите манифестације). 
У школи се одвијају традиционалне манифестације у које су укључени сви актери школе : 
Светски дан језика 
Дечја недеља 
Маскенбал 
Прослава школске славе – Светог Саве 
Дан школе 
Професинална оријентација – предавања за родитеље и ученике 
Oбележавање важних међународних датума 
Пријем првака 
Новогодишњи и Ускршњи базар и др 
  
5.1.2. Очекивања и промоција успешности 
  
У нашој школи, поред наставних, постоји и велики број ваннаставних активности којима 
се ученици наше школе радо одазивају, као што су : хор и оркестар, драмско – 
рецитаторска секција, литерарна, новинарска, музичка, ликовна , фудбалска, рукометна 
секција и многе друге, чиме се сваком ученику пружа могућност да испуни своје потребе 
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и интересовања. Такође, са поносом истичемо награде које су наши ученици освојили на  
окружним и републичким такмичењима и пројектима.  
У школи се води рачуна да се истичу  и јавно похвале  успеси ученика и наставника, као и 
примери позитивног понашања ученика кроз Књигу обавештења и интернет страницу. 
Успешни појединци и групе јавно се похваљују и  награђују од стране локалне самоуправе 
и на Наставничком већу. 
Школа поседује документа која уређују правила понашања ученика и запослених, Кућни 
ред школе, Правилник о награђивању и похваљивању ученика, Правилник о безбедности 
ученика. 
Школа има евиденцију о различитим активностима које имају за циљ укључивање 
ученика, родитеља и других релевантних чиниоца у рад и живот школе (евиденција о 
реализованим културним активностима у школи и посетама ученика институцијама 
културе, евиденцију о укључивању ученика у непосредно окружење школе, школским 
манифестацијама, приредбама, пројектима, такмичењима; евиденцију о раду Ученичког 
парламента и активностима које су иницирали ученици; евиденцију о раду са 
здравственим и социјалним  службама; евиденцију о учешчу родитеља у активности 
школе. Школа се такође укључује у  различите акције за помоћ деци. 
 
  
5.1.3. Култура понашања  
  
У школи постоји Кућни ред, као и Правилник о понашању ученика , наставника, свих 
запослених и родитеља, са којим се родитељи упознају сваке школске године. 
Поштовањем прихваћених правила, међусобним уважавањем и хуманим опхођењем  у 
школи се негује и подстиче култура понашања. 
 Постоје јасне процедуре у случају неприхватљивог понашања, насиља, занемаривања  као 
и евиденција о спровођењу процедура. Током целе школске године истичу се панои који 
имају за циљ развијање свести и промовисање здравог стила живота, али се и одржавају 
предавања на ову тему. 
 
 
 
 
АНАЛИЗА И ИНТЕРПРЕТАЦИЈА УПИТНИКА ЗА УЧЕНИКЕ, РОДИТЕЉЕ И 
НАСТАВНИКЕ 
У млађим разредима испитано је 150 ученика. Више од 80% ученика сматра да је важно 
развијати поштовање личности, једнакост и правичност, као и да је важно естетско и 
функционално уређење школског простора. Више од 80 % испитаних ученика воли да иде 
у школу и добро се осећа у њој. Познају правила понашања школе и кућни ред. Сматрају 
да у школи уче да буду одговорни за своје понашање, да развијају квалитетне међуљудске 
односе, да буду толерантни, да поштују једни друге и да брину једни о другима. Негује се 
слобода изражавања и сараднички односи. У школи уче да поштују различитост. Сматрају 
да се редовно похваљују позитивни поступци и успеси ученика. Такође се, у великој мери 
води рачуна о узајамном односу и комуникацији наставника са ученицима, уз узајамно 
уважавање. 90 % ученика се осећа безбедно у школи. Уколико имају проблем знају коме 
да се обрате у 90% случајева. О проблемима агресивности, нетолеранције, неуважавања 
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отворено се разговара. Више од 80 % ученика сматра да их школа подстиче да брину о 
свом окружењу, као и о уређењу и одржавању школског простора. 
У старијим разредима испитано је 128 ученика. Више од 80% ученика истиче значај 
осећаја припадности школи, као и значај међуљудских односа наставника према њима и 
њих према другарима.  
Око 80% ученика познаје правила понашања и кућни ред школе. Сматрају ( 80%) да у 
школи уче да буду одговорни за своје поступке, да брину о свом окружењу и одржавању 
школског простора, да поштују различитости, да треба да развијају и негују сарадничке 
односе, да је понашање у школи, међусобно и у односу са ученицима, уз узајамно 
уважавање, да се редовно похваљује успех ученика и позитивни поступци. Око 80% 
ученика зна коме да се обрати када има проблем. 
Око 74% ученика је изјавило да воли да иде у школу и да се у њој добро осећа, да их у 
школи подстичу да слободно изражавају своје ставове и мишљења. 
Око 75% ученика се осећа безбедно у школи и да се о недопустивом понашању у школи, 
агресивности, нетрпељивости, нетолеранцији и неуважавању отворено разговара. 
На основу анализе анкета старијих разреда може се закључити да се ученици добро 
осећају у школи у већој мери и да развијају добре односе са наставницима и другарима. Из 
анкете закључујемо да се око 75% ученика осећа безбедно у школи и да исти тај проценат 
ученика отворено разговара о недопустивим понашањима и проблемима, али исто тако да 
је потребно још више охрабривати децу да слободно изражавају своје мишљење и 
развијају још више осећај припадности школи кроз различите активности (часове 
одељењске заједнице, током одговарања, укључивањем у различите школске и 
ваншколске активности, на самим часовима,...). 
 
Анализом упитника за родитеље ученика разредне наставе можемо закључити да су 
родитељи упознати са правилима понашања и кућним редом у школи, да је школа 
отворена за сарадњу са родитељима, да се запослени школе према родитељима односе са 
уважавањем. Родитељи сматрају да имају добру сарадњу са одељењским старешином свог 
детета. Да су информације о раду у школи правовремене, потпуне, јасне и прецизне, али 
када им је потребна додатна информација знају коме да се обрате.  
Учешће родитеља ученика разредне наставе у раду и животу школе је веома значајно и у 
потпуности остварено. Родитељи учествују у давању мишљења када су у питању 
ваннаставне активности, дају мишљење и сагласност када су у питању активности које 
морају да финансирају родитељи и добијају јасну и потпуну повратну информацију о 
реализацији таквих активности. Сматрају да је рад Савета родитеља добар, јаван и да 
школа прихвата иницијативе и сугестије Савета родитеља. 
И родитељи ученика предметне наставе сматрају да је значајна сарадња родитеља и школе 
и да је она у великој мери остварена. У потпуности се слажу да се запослени у школи 
према родитељима односе са уважавањем, да имају добру сарадњу са одељењским 
старешином свог детета.  На основу анализе анкета у предметној настави, у односу на број 
испитаних родитеља, закључујемо да око 65 % родитеља сматра да је у већој мери или у 
потпуности рад Савета родитеља добар и да се прихватају сугестије. Око 20% родитеља 
сматра да се у мањој мери прихватају сугестије Савета родитеља. Постоје мање разлике у 
мишљењу родитеља разредне и предметне наставе о информисаности о раду и 
дешавањима у школи. Велики проценат родитеља (преко 70%) зна коме да се обрати за 
информације, али око 20% сматра да информације о раду нису јасне и прецизне. 
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На основу добијених резултата анкетираних родитеља може се закључити да је овај 
стандард добро процењен. Постоје разлике у мишљењима родитеља разредне и предметне 
наставе о раду Савета родитеља и правовременом добијању информација. Закључује се да 
је потребно у будућем периоду да чланови Савета родитеља предметне наставе редовно и 
детаљно обавештавају о закључцима са седница Савета родитеља, али и да одељењске 
старешине на родитељским састанцима инсистирају на извештавањау са ових седница. 
Такође је потребно, на основу анализе анкета у предметној настави, благовремено 
обавештавати родитеље, пружати им тачне, прецизне и потпуне информације у вези са 
дешавањима у школи, како би проценат задовољства родитеља био већи.  
Анализом анкете којом су испитана мишљења наставника и ПП службе школе може се 
закључити да наставници у највећој мери (у више од 90 % показатеља) сматрају да је 
важно да се негује позитивна клима у школи, развијајују добри међуљудски односи, 
засновани на међусобном уважавању, толеранцији, бризи о другима.  Имају развијену 
свест о томе да својим понашањем дају пример ученицима, родитељима и колегама. 
Сматрају да је веома значајно да код ученика развијају осећај одговорности према другим 
ученицима, школским и ваншколским обавезама, да воде бригу о уређењу и одржавању 
школског простора.  Око 60% наставника сматра да је веома важно да подстичу ученике 
да учествују у ваншколским активностима и да наша школа треба да буде центар 
културних и спортских активности. 
Што се тиче присутности овог стандарда, може се закључити да наставници у највећој 
мери или у потпуности дају пример својим ученицима, колегама и родитељима, да код 
ученика развијају одговорност за своје поступке, да развијају сарадничке односе, да 
редовно користе прилику да хвале и подстичу напредак  и успех ученика, да подстичу 
своје ученике да развијају своје таленте кроз учествовање у  ваннаставним активностима. 
Сматрају да се у највећој мери у школи ствара позитивна  социјална клима и да се сви у 
школи подстичу на толеранцију и међусобно уважавање. 
У оквиру овог стандарда се може закључити да су наставници и стручни сарадници у 
потпуности свесни значаја добрих сарадничких односа, своје одговорности у раду са 
децом, њиховим родитељима, подстицања ученичког развоја, подстицања одговорности и 
бриге ученика о другима и о окружењу  и да у највећој мери поступају у складу са овим у 
свом раду.   
 
Извештај спроведене акнете која је имала за циљ испитивање мишљења ученика о раду 
наставника и запослених у школи 
Ученици су пред собом имали анкету која је садржала четири критеријума рада 
наставника које су оцењивали оценама од 1 до 5, тако да је 1 најмања, а 5 највећа оцена. 
Испитани су ученици шестог, седмог и осмог разреда, укупно 216 ученика. Овом 
приликом процењен је рад 28 наставника. 
Јасно предаје; 
Реално оцењује и даје нам повратну информацију о нашем раду; 
Ствара добру атмосферу за учење и рад на часу; 
Имамо добру комуникацију. 
 
Поред процене рада наставника, ученици су имали прилику да дају мишљење о раду 
директора школе, психолога, педагога и библиотекарке. Стручни сарадници и директор 
школе су се такође упознали са резултатима анкете. 
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Следе резултати анкете о раду директора, психолога, педагога и библиотекарке. 
Директор:  
Од укупно 216 ученика 95% ученика мисли да је диретор одличн, амбициозан, да одлично 
обавља свој посао, да уводи новине, ствара дисциплину у школи, има разумевања за 
ученичке проблеме, да  школа изгледа много лепше, да његов рад доноси позитивне 
промене, труди се и напорно ради, ради на уређењу ентеријера и екстеријера, а 5 % 
ученика сматра да га не познаје добро или га нису упознали.  
Психолог: 
Од укупно 216 ученика преко 93% ученика мисли да је добра особа, да даје добре савете, 
да помаже ученицима у решавању проблема, да је увек ту за све, добро испуњава свој 
посао везано за ученике, посвећена је, да је велика помоћ у школи, а око 6% сматра да је 
не познаје довољно или је нису упознали. 
Педагог: 
Од укупно 216 преко 93% ученика мисли да добро ради свој посао, да увек пружа помоћ, 
труди се да свима угоди, зна да ради са децом и решава проблеме у одељењској заједници, 
опуштена,  добро комуницира са ученицима, даје добре савете, добра је особа, савршена.  
ОКо 6% ученика од укупног броја сматра да је не познаје довољно или је нису упознали. 
Библиотекарка: 
Од укупно 216 ученика 92 % ученика мисли да одлично обавља свој посао, да помаже 
ученицима, да је увек спремна за сарадњу, да често помаже и онда када то није у опису 
њеног радног места, да често учествује у разно разним пројектима, да је добра 
особа,забавна, креативна, има одличне идеје  а 8 % ученика сматра да је нису упознали, да 
не посећују библиотеку. 
Пошто је ове године стандард за вредновање  ЕТОС, а у анкети за ученике је поред других 
критеријума вредновања рада наставника био и критеријум процене нивоа квалиета  
комуникације, може се закључити да су ученици у највећој мери и у овим анкетама 
истакли да имају добру комуникацију са наставницима. Наставници су најчешће 
оцењивани оценом 4 или 5, сем у појединачним случајевима. Oстали критеријуми су 
значајни за унапређивање наставе и оцењивање. 
 
 
 
 
ЗАКЉУЧАК: 
 
Према овим показатељима овај стандард је процењен oценом 4. Потребно је следити 
препоруке које је тим дао у оквиру сваког од показатеља, како би се у наредном периоду 
образовно-васпитни рад још више унапредио. 
У области квалитета Етос већина стандарда је остварена у потпуности. У школи су 
регулисани међуљудски односи и постоји доследност у поштовању норми којима је 
регулисано понашање и одговорност свих (записници Тима за заштиту ученика од насиља, 
школска правила, извештај о раду Ученичког парламента и др.). У школи у великој мери 
постоји међусобно уважавање у свим односима и на свим релацијама (наставник-ученик, 
директор-наставник, наставник-родитељ...). Акта школе су усклађена са прописима, тако 
да су и у случајевима дискриминиације предвиђене санкције и мере у поступању. 
Резултати са такмичења су истакнути у Извештају о раду школе, наведена су имена 
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ученика и остварен успех као и имена наставника који су припремали ученике за 
такмичења. Школа награђује успешне ученике. У школи се организују разне 
манифестације и различите школске активности за све ученике у којима свако може имати 
прилику да постигне резултат/успех (Годишњи план рада и Извештај о раду). У школи 
постоји видљив и јасно изражен негативан став према насиљу. Одредбе из прописа којима 
се одређују интервентне и превентивне мере и кораци у поступању су уграђени у интерна 
акта школе. У Школи функционише унутрашња заштитна мрежа. Записници Тима за 
заштиту ученика од насиља сведоче о томе да се у школи прате и анализирају случајеви 
насиља. Инциденти и случајеви вршњачког насиља се евидентирају и процесуирају према 
Правилнику о протоколу поступања. Ученици знају коме могу и треба да се обрате за 
помоћ у случају насиља. Постоје примери израде планова заштите за ученике, а и за 
одељење. Превентивне радионице о ненасиљу су планиране на часовима одељењског 
старешине и  кроз различита предавања од стране локалне заједнице 
Школа улаже напоре и настоји да нефункционалан простор учини функционалним и 
пријатним. Током ове школске године доста је урађено на ентеријеру и екстеријеру школе. 
Простор је уређен, испуњен ученичким радовима, пријатан. Двориште је уређено. 
Ученички парламент добија подршку од стране запослених и директора. Током ове 
школске године планирано је унапређивање сарадње школе и родитеља, што је и у 
највећој мери остварено. Родитељи су могли на разне начине да учествују у раду и животу 
школе (званични родитељски састанци, отворена врата наставника, отворена врата школе 
где су имали прилику да у једном дану разговарају са свим наставницима у вези са 
напредовањем свог детета), учествовали у школским пројектима (Дан школе), учествовали 
у организацији часова, уређењу учионица,... 
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА 
У циљу унапређења квалитета рада у домену свих стандарда, односно њихових 
показатеља у области ЕТОС, Тим за самовредновање предлаже следеће мере: 
Стручно усавршавање наставника и пп службе (семинари који унапређују, подстичу 
комуникацијске вештине и међусобно уважавање и оцењивање). 
Тимски рад (укључивање већег броја наставника у активности школе). 
Организација заједничких дружења (излети, екскурзије, спортске игре...). 
Наставити са радом на побољшању услова и безбедности ученика у школи. 
Организовати  још више активности у којима ће учествовати родитељи, ученици и 
наставници заједно. 
Прецизирање обавеза дежурног наставника у циљу безбедности ученика. 
Редовно извештавање чланова Савета родитеља о закључцима седница (обухватити у 
дневни ред родитељских састанака), како би сви родитељи били упознати са дешавањима 
у школи. 
Стално подсећати ученике на термине одржавања секција и слободнох активности и 
подстицање да се укључи што већи број деце. 
Да се води рачуна да се не преклапају термини додатне, допунске наставе, секција и 
слободних активности. 
 
Сања Вратоњић, координатор Тима за самовредновање 
 
 
У Београду, 
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20.08.2018. године  
 
 
Извештај о раду Стручног тима за инклузивно образовање 
 
СТИО је у току школске 2017/2018. године имао 11 чланова, што је, испоставиће се, 
представљало отежавајућу околсност за састанке у пуном саставу, те је из тог разлога  дат 
предлог да се наредне школске године смањи број чланова. Сви чланови су улагали 
напоре да се информишу у случају одсуства и комуникација унутар тима је била на 
високом нивоу. Одржано је пет састанака. На првом састанку су чланови од стране 
координатора упознати са Годишњим планом рада тима. Сви чланови су информисани о 
ученицима који имају Мишљење интерресорне комисије и направљен је план даљих 
корака у раду. На другом састанку је разматран ИОП 2 ученице 7/1 Г.П.и прослеђен 
Педагошком колегијуму на усвајање. Евидентирани су ученици код којих је на крају првог 
класификационог периода уочена потреба за неком врстом додатне подршке. На трећем 
састанку је урађена евалуација ИОП-а и направљен план подршке за децу којима је била 
потребна ( израђени су педагошки профили,направљени планови индивидуализације, 
рађени ретести и ученици упућивани на даље процене ради препорука за рад). На 
четвртом састанку тим се бавио прилагођавањем услова полагања завршног испита за два 
ученика 8/2.  Психолог је информисао остале чланове тима о састанку одржаном 5.3.2018. 
године у Школи за ученике оштећеног вида „ Вељко Рамадановић“ и плану подршке за 
ученицу 1/6 Т.П. Направљен је план подршке ученику 1/2 Л.К. Чланови тима су упознати 
са случајем ученика 7/3 Н.А. ( пп служба је урадила педагошки профил са планом 
подршке и упутила допис Градском центру за социјални рад, одељење Нови Београд). 
Чланови тима су разматрали и мере подршке ученици 8/2 Ј.О., свим активностима с тим у 
вези је координирао одељењски старешина. Такође је упућен допис ЦЗСР Нови Београд. 
На петом, последњем састанку, одржаном у јуну урађена је евалуација ИОП-а за ученицу 
7/1 Г.П., на основу извештаја предметних наставника и направљен предлог ИОП-а за 
ученицу 1/6 Т.П. који треба дорадити у сарадњи са Школом за децу оштећеног вид „ 
Вељко Рамадановић“ 
Тим је сарађивао са јединицом за инклузију Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и поступао по усменим препорукама. 
Направљен је план рада Тима за школску 2018/2019. Годину и за координатора је поново 
одређен психолог Данијела Вујовић. 
 
                                                                                           Данијела Вујовић, координатор тима 
9.3. Извештај о раду Тима за заштиту деце/ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања   
 
У току школске 2017/2018. године Тим за заштиту деце/ученика од насиља , злостављања 
и занемаривања је бројао дванаест чланова.  
Тим се у септембру бавио припремама начина превентивног деловања. У току школске 
године на ЧОС су реализоване различите теме са тим циљем. На првом родитељском 
састанку родитељи ученика првака су упознати са Протоколом о заштити ученика од 
насиља, злостављања и занемаривања. По препоруци Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја сви учитељи и одељењске старешине су на крају првог 
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класификационог периода одржале родитељски састанак на тему : „Превенција насиља, 
посебни ризици и мере заштите, као и реаговање у случају када се насиље деси“. Са 
ученицима је на радионицама које је реализовала пп служба рађено на промовисању 
дисциплинованог и примерног понашања. У школи су на видиним местима истакнута 
правила понашања у школи. 
Спровођене су „ физичке мере“ превенције кроз добро организовано дежурство 
запослених, адекватно осветљење у згради и дворишту и редовно обилажење школе од 
стране школског полицајца.  
Тим је у току школске 2017/2018. године имао два састанка по пријави родитеља за 
вршњачко насиље над њиховом децом, једну међу ученицима трећег, другу међу 
ученицима седмог разреда. Донешене су мере заштите ученика. Са више ученика је рађен 
појачан васпитни рад, како индивидуални, тако и у мањим групама. 
Анализом ситуације у школи констатовано је да је најмање заступљено физичко насиље, а 
да је тренутно најзаступљеније електронско насиље на чију ће превенцију бити посебно 
стављен акценат у наредној школској години. 
 
                                                                                 Координатор Тима, Сања Вратоњић 
  
 
 
 
 
VI ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ 
 
Планом стручног усавршавања запослених за шк. 2017/2018. годину предвиђена је могућа 
листа семинара у складу са потребама наставника, стручних сарадника и директора школе. 
Реализација се одвијала у зависности од самих организатора семинара ( поједини 
семинари предвиђени Планом стручног усавршавања нису одржани због термина и 
недовољног броја полазника). 
 
Поред тога реализација је зависила и од финансијских могућности школе. Водило се 
рачуна да свако од запослених има прилику да присуствује одређеним семинарима како би 
у складу са личним потребама остварио одређени број сати стручног усавршавања и 
применио садржаје у раду: 
 
Сва стручна већа су индивидуалним плановима стручног усавршавања планирала и 
реализовала одређене семинаре  / и активности /: 
 
Стручно веће разредне наставе: 
 
Обука учитеља за подизање ИТ компетиција  
Примена савремених технологија – интерактивне табле и таблет уређаја у наставном 
процесу 
Стручне теме - Сабор учитеља 
Спровођење завршног испита / дежурни наставник / 
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Стручна већа предметне наставе, стручни сарадници: 
 
59. Републички зимски семинар /  Српски језик / 
Специјални републички семинар у настави Математике 
Семинар о организацији завршног испита 
Спровођење завршног испита 
Инклузивно образовање и индивидуални образовни план  
 
У оквиру установе редовно се одвијало стручно усавршавање запослених у складу са 
Правилником о вредновању сталног стручног усавршавања запослених у школи. 
Сваки запослени је имао обавезу да у свом портфолију води редовну евиденцију о 
стручном усавршавању унутар установе, прикупља потребну документацију, извештава 
колектив о примени садржаја и метода уз размену искустава и примерима добре праксе са 
семинара. 
 
У складу са променом наставног плана и програма за 1. и 5. разред школске 2018/19. 
наставници предметне и разредне наставе су похађали семинар Обука наставника за 
реализацију наставе оријентисане ка исходима учења у организацији Министарства 
просвете, 24 бода. 
 
 
                                                                         Чланови Тима за стручно усавршавање школе 
                                                                          Извештај поднела, Наташа Јановић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII ИЗВЕШТАЈИ О ЕКСКУРЗИЈАМА, ИЗЛЕТИМА И НАСТАВИ У ПРИРОДИ 
 
 
                          ИЗВЕШТАЈ О ЈЕДНОДНЕВНОМ ИЗЛЕТУ 
 АРАНЂЕЛОВАЦ – ТОПОЛА – ОРАШАЦ – ОПЛЕНАЦ 
 
Одељењске заједнице IV1, IV 2 и IV 4 дана 25. априла 2018. год. реализовале су 
једнодневни излет у Аранђеловац, Тополу, Орашац и Опленац .  
Реализатор излета била је ТА „Виатурс Петровић“.  
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Из три одељења на излет су ишла 72 ученика. Ученици су посетили Орашац, Марићевића 
јаругу, Музеј Првог српског устанка, пећину Рисовачу, парк у Аранђеловцу, Карађорђев 
град, маузолеј династије Карађорђевића и Кућу краља Петра. Ручак је био организован у 
ресторану „Језеро“. Лекар није био у пратњи групе. 
Сви циљеви су у потпуности остварени, те се овај излет може оценити као веома успешан. 
 
                                                               Руководилац Већа четвртог разреда, Љиљана Крстић 
 
ИЗВЕШТАЈ О НАСТАВИ У ПРИРОДИ 
I V 4 
 
Гоч, објекат „Добре Воде“ 
 
Од  13. до 20. маја 2018. год. 
 
Одељењска заједнице IV 4 реализовала је  наставу у природи на Гочу, у објекту„Добре 
Воде“, у периоду од  13. до 20. маја 2018. год. 
Аранжман је реализован преко ТА „Виатурс Петровић“. Из одељења IV 4 на Гоч је пошло 
28 ученика (10 девојчица и 18 дечака). Цена аранжмана 8 дана - 7 пансиона је 21. 929 
динара, подељених у 8 рата. Превоз је реализовао превозник „М&М“. Преношење дечјег 
пртљага обавило је особље објекта. 
Особље објекта било је веома љубазно и предусретљиво, а лекар је био присутан све 
време.  Рекреатори и аниматори веома су коректно обавили свој посао. Ученици су били у 
двокреветним, трокреветним, четворокреветним и једној петокреветној соби. Собе су биле 
простране,  а купатила реновирана, са туш кадама. Ресторан је функционално уређен, а 
храна на високом нивоу. Простор за учење био je све време доступан. 
Објекат се налази у лепом крају, па су ученици имали много простора за шетњу. У склопу 
објекта налази се велики  број терена на којима су се ученици играли. 
Сви предвиђени наставни садржаји су реализовани, уз очигледну наставу из српског 
језика, чувара природе, природе и друштва, ликовне културе, деце и медија. 
У оквиру забавних вечери, ученици су:  рецитовали, имитирали, певали, играли, правили и 
бирали најлепшу фризуру, маскирали се, учествовали у квизу знања и др. 
У оквиру часа одељењског старешине реализовани су следећи садржаји: 
Понашање на јавном месту и туристичком објекту 
Неговање радних навика 
Одржавање личне хигијене и хигијене одеће, обуће и собе 
Квиз знања 
Упознавање околине објекта  (корелација са наставом Природе и друштва и Чувара 
природе) 
У повратку, реализован је излет у Врњачку Бању и Жичу. 
Сви циљеви су у потпуности реализовани и ова настава у природи  може се оценити као 
веома успешна. 
 
                                                                              Одељењски старешина IV 4, Љиљана Крстић 
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ИЗВЕШТАЈ О ЈЕДНОДНЕВНОМ ИЗЛЕТУ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ШЕСТОГ РАЗРЕДА 
 
Једнодневни излет на релацији Београд-Смедерево-Виминацијум-Пожаревац-Ергела 
Љубичево-Београд реализован је у организацији агенције „Глобус“ 20.4.2018. за 102 
ученика шестог разреда и одељењске старешине. 
Полазак аутобуса био је у 8 часова, након провере предтсавника МУП-а. У сваком од два 
аутобуса био је по један представник агенције „Глобус“. Ученици су прво обишли 
Смедеревску тврђаву где су имали прилике да чују нешто о градњи тврђаве и историји 
српског народа. Локални водич био је одличан. Након овога, ученици су обишли 
Виминацијум. Међутим, уместо планираних сат и по времена, тамо смо се задржали скоро 
три сата због лоше организованосит у самом Виминацијуму (један водич на 150 ученика). 
Због овог кашњења нисмо успели да одемо у Галерију Милене Павловић Барили у 
Пожаревцу која је радила само до 15 часова. Закључак је да агенција која организује излет 
мора боље да се распита и боље организује време. После Виминацијума, ученици су имали 
ручак на Сребрном језеру. Мислимо да је крајње непотребно ићи до Сребрног језера на 
ручак, јер се губи много времена, а тамо нема никаквих садржаја за ученике. Иако у плану 
већа није био одлазак на Сребрно језеро, агенција „Глобус“ је то убацила. После ручка 
обишли смо Ергелу Љубичево где су ученици од неприпремљеног и лоше ирганизованог 
локалног водича чули понешто о ергели. Највише су уживали у авантура парку који се 
налази уз саму ергелу. У Београд смо стигли око 20 часова. 
Закључак одељењских старешина је да су се ученици понашали пристојно и да су уживали 
у дружењу током овог излета. Агенција „Глобус“ са којом смо први пут сарађивали 
добила би оцену добар (3), јер није испунила све што је планирано (посета Галерији 
Милене Павловић Барили) и беспотребно је организовала ручак на Сребном језеру. Иако 
до сада нисмо имали искуства са два водича током излета ( у сваком аутобусу по један), 
испоставило се да нам ти водичи нису били ни од какве користи и да осим куповине 
улазница и навођења возача аутобуса нису радили ништа. 
Руководилац Одељењског већа шестог разреда 
Бранка Рајчевић 
 
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВЕДЕНОЈ НАСТАВИ У ПРИРОДИ У ОДЕЉЕЊИМА I3, II1, II3 И IV1 

 
Настава у природи је реализована на Гочу у периоду од 20 - 27. маја 2018. у објекту 
„Добре воде“ преко агенције „Виа турс Петровић“.  
Укупно је кренуло 98 ученика (I3 19 ученика, II1 30 ученика, II3 26 ученика и  IV1 23 
ученика) .  
Ученик Огњен Самарџија из одељења II1 у договору са родитељима се вратио у Београд 
21. маја после ужине, због хроничних проблема са ушима. 
Настава је протекла у најбољем реду уз остваривање свих циљева. Организација рада се 
одвијала према предатом плану. 
Деца су била здрава и испоштован је договор о смештају. Храна је била одлична, а особље 
љубазно и предусретљиво тако да је настава у природи протекла без икаквих проблема.   
Са групом је била и докторка за чијом интервенцијом није било потребе. 
   
     Реализатори наставе у природи: 
     I3 Снежана Шукара 
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     II1 Мира Касаповић 
     II3 Богдан Косовац 
     IV1 Драгица Врвић 
 
 
Извештај о реализованом дводневном излету до Таре 
 
Екскурзија је реализована од 21. 4. до 22. 4. 2018. године са поласком у 8:30h. На 
дводневни излет је кренуло 86 ученика, 4 одељенске старешине, лекар и  вођа пута. Са 
поласком смо каснили око пола сата које смо веома брзо надокнадили у путу. Прво 
стајање је било на улазу у Овчарско-кабларску клисуру, где смо посетили манастир 
Ваведење, а на крају клисуре и манастир Благовештење. Деца су била веома пристојна док 
су добијала информације о историјатима манастира. Следеће место које смо обишли је 
Сирогојно, где смо посетили етно село. Ту смо се задржали око сат времена, а затим 
кренули ка Тари у хотел „Бели бор“. Пошто смо се већ раније договорили о подели соба и 
расподели ученика по њима, све је протекло веома брзо. Када су се деца сместила, имала 
су довољно времена да се одморе до вечере. Вечера је била изузетно квалитетна и обилна- 
шведски сто, као и сви остали оброци. У хотелу су имали и дискотеку која је радила до 
поноћи. Алкохол и цигарете нису били доступни. Други дан, одмах после доручка, 
обишли смо Мокру гору и извор лековите воде. Возили смо се Шарганском осмицом. 
Затим смо обишли Мећавник, па Дрвенград у ком су ученици погледали веома поучан 
осамнаестоминутни филм који их је оставио без даха. Затим смо се вратили у хотел на 
ручак и кренули за Београд. У Београд смо стигли око 21h. У повратку није било 
проблема.   
Све похвале агенцији, шоферу и лекару који је био све време уз нас пружајући нам 
корисне савете, особљу хотела, конобарима који су деци доносили храну, деци која су 
била тачна, добра и послушна, а посебно похваљујем своје веће које је функционисало као 
сат.  
                                                                                                                Љубица Дамњановић 
 
 
 
 
 
                                    
 
                                 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 
                                                          ШК.2017/ 2018.ГОДИНЕ 
                                                                        I РАЗРЕД 
 
        Дестинација:  СОКОБАЊА, хотел ''Здрављак'' 
        Агенција ''Виатурс Петровић'', Нови Београд 
        Термин реализације: 7.06.2018 - 14.06.2018. 
 
         Бројно стање ученика: 
         I5 -22 ученика     I6 -20 ученика 
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Реализацијом наставе у природи остварени су сви планирани  васпитно-образовни  
циљеви  и  задаци, садржани у прегледу наставних и ваннаставних садржаја и активности  
ПРОГРАМА РАДА ЗА НАСТАВУ У ПРИРОДИ. 
 
Планирани излети и посете у ближој околини који су реализовани на настави у природи: 
1. Шетња до парка Бањица, обилазак плаже Жупан, 7.06.2018. 
2. Обилазак центра града и упознавање са културно-историјским споменицима          
    Сокобање, 8.06.2018. 
3.  Обилазака излетишта Борићи, Летње позорнице и Хајдук Вељкове шесме, 9.06.2018. 
4. Обилазак излетишта Лептерија, 10.06.2018. 
5. Обилазак водопада Рипаљка, обилазак језера, 11.06.2018. 
6. Обилазак парка шуме Чука, која се налази у подножју планине Озрен и шетња стазом   
    здравља, 12.06.2018. 
7. Обилазак „Етно кутка  Грудоњске воденице“, старе преко 200 година и Цркве   
    Огњене  Марије, 13.06.2018. 
 
 
У послеподневним часовима свакодневно су реализоване разне спортске активности, а у 
вечерњим тематски забавни програм. 
 
Посебна пажња поред наставних и ваннаставних садржаја који су прилагођени 
реализацији наставе у природи посвећена је социјализацији, дружењу, међусобној 
сарадњи и помагању, такмичењу и забави, као и самосталном сналажењу у колективу, 
неговању здравствене културе, одржавању личне хигијене и развијању еколошких навика. 
 
Одељењске старешине: Слободанка Лековић I5 
                                          Марина Суботић   I6 
 
 
 Нови Београд,  
 дана 21.06.2018.год. 
 
 
 
 
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 
ШК. 2017/ 2018. ГОДИНЕ 
II РАЗРЕД 
 
        Дестинација:  СОКОБАЊА, хотел ''Здрављак'' 
        Агенција ''Виатурс Петровић'', Нови Београд 
        Термин реализације: 7.06.2018 - 14.06.2018. 
 
         Бројно стање ученика: 
         2/5- 21 ученик 
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Реализацијом наставе у природи остварени су сви планирани  васпитно-образовни  
циљеви  и  задаци, садржани у прегледу наставних и ваннаставних садржаја и активности  
ПРОГРАМА РАДА ЗА НАСТАВУ У ПРИРОДИ. 
 
Планирани излети и посете у ближој околини који су реализовани на настави у природи: 
1. Шетња до парка Бањица, обилазак плаже Жупан, 7.06.2018. 
2. Обилазак центра града и упознавање са културно-историјским споменицима          
    Сокобање, 8.06.2018. 
3.  Обилазака излетишта Борићи, Летње позорнице и Хајдук Вељкове шесме, 9.06.2018. 
4. Обилазак излетишта Лептерија, 10.06.2018. 
5. Обилазак водопада Рипаљка, обилазак језера, 11.06.2018. 
6. Обилазак парка шуме Чука, која се налази у подножју планине Озрен и шетња стазом   
    здравља, 12.06.2018. 
7. Обилазак „Етно кутка  Грудоњске воденице“, старе преко 200 година и Цркве   
    Огњене  Марије, 13.06.2018. 
 
 
У послеподневним часовима свакодневно су реализоване разне спортске активности, а у 
вечерњим тематски забавни програм. 
 
Посебна пажња поред наставних и ваннаставних садржаја који су прилагођени 
реализацији наставе у природи посвећена је социјализацији, дружењу, међусобној 
сарадњи и помагању, такмичењу и забави, као и самосталном сналажењу у колективу, 
неговању здравствене културе, одржавању личне хигијене и развијању еколошких навика. 
 
Одељењски старешина: Марија Марић 
 
 
 Нови Београд,  
 дана 18.06.2018.год. 
 
 
 
 
 
 
VIII ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ 
 
 
Реализација слободних активности у нижим разредима 
 
 
Извештај о реализацији слободних активности у 1. разреду 
школске 2017 / 2018. године 
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У првом разреду су реализоване следеће слободне активности : 
Драмска радионица 
Рецитаторска секција 
Оригами 
Приче и задаци за паметне главе 
Приче и задаци за размишљање 
Мала уметничка радионица 
 
           Драмска радионица  
 
РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ : I/1 
Часови секције су реализовани једном недељно.Укупно је одржано 36 часова секције и  
присуствовали су сви ученици одељења  I / 1. 
Секција је допринела остваривању циљева :  
- оспособљавање ученика за драмско стварање и ставрање кроз покрет ; 
- развијање  код ученика организаторске способности, сарадње у групи ; 
- самостално организовање наступа ; 
- доживљавање и вредновање уметничких дела ; 
- развијање самопоуздања, креативности, говорних и изражајних способности . 
Остварени су 
образовни задаци :  
оспособљавање ученика за одабир одговарајућег дела за драматизацију ;  
упознавање са делом и улогама ; 
упознавање ученика са важношћу покрета, мимике и геста на сцени ;  
стицање знања о начину драматизације књижевног дела; 
стицање знања о елементима сценског простора ; 
стицање знања о костимографији и настанку костима ; 
оспособљавање ученика за самостално извођење представе . 
 
васпитни задаци : 
неговање љубави према књижевним и драмским делима ; 
неговање осећаја за гест, покрет ; 
неговање естетских вредности ; 
развијање организаторских способности . 
 
функционални задаци : 
исказивање осећања покретом, мимиком и гестом ; 
разумевање и драматизација књижевног дела ; 
исказивање осећања покретом, мимиком и гестом ; 
примена стечених знања на уређењу сценског простора ; 
примена стечених знања  на изради костима за представу ; 
примена стечених знања приликом извођења предтасве . 
Садржаји Драмске радионице ( извођење драматизације) су реализовани веома успешно у 
мају и јуну. 
Ученици су били мотивисани и веома успешно су извели шест драматизација по групама 
од 3 до 6 ученика следећих бајки Десанке Максимовић : 
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„ Прича о Раку Кројачу “; 
„ Три патуљка“; 
„ Орашчићи палчићи“ ( две различите групе ученика ); 
„ Три јагоде“ и 
„ Како су пужу украли кућу“. 
Све поменуте драматизације су снимљене камером на веома оригиналним и прилагођеним 
просторима. Велику захвалност дугујем родитељима који су помогли деци у 
осмишљавању и реализацији  драматизације бајке и  видео записе послали на моју 
електронску адресу  
или путем вибера  до 07.06.2018. Све драматизације смо погледали 08.06. и 11.06.2018. и 
анализирали са великим задовоњством. 
Критички осврт – важно је укључити што више родитеља у реализацији драмске 
радионице да би се унапредио рад наредне године. 
                                               
                                                                                 Одељењски старешина: Маја Дробњаковић 
 
 
Мала уметничка радионица 
 
РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ:  I/6 
 
 Укупно је било 36 часова (20 у првом и 16 у другом полугодишту). 
На овој радионици су се бавили: певањем, цртањем, вајањем, обликовањем разних 
материјала и сварањем бројних употребних предмета (Новогодишњи украси, честитке, 
накит за маме, Ускршње корпице...). 
 
 Радове које су направили су приказали на:  
Новогодишњој изложби 27. децембра 2017. и  
на Ускршњој изложби 28.марта 2018.године. 
У свечаној сали наше школе су извели приредбу  4.јуна 2018.године, на којој су извели 
неке од песама које су научили на „Малој уметничкој радионици“. 
Ученици су били мотивисани и радо су учествовали. Активности током „Мале уметничке 
радионице“ су допринеле развоју креативности ученика. 
 
     
 
Приче и задаци за паметне главе 
РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ :  I/4  
     
Циљ слободних активности је усмеравање дечије пажње,поправљање концентрације и 
памћења.Деца кроз игру уче да решавају логичке задатке,уочавају делове  и целину и на 
тај начин развијају моторику,изграђују самосталност и стваралачки дух. 
Сви садржаји слободних активности су у корелацији са градивом првог разреда. 
Приче и задаци за паметне главе се реализује једном недељно.Годишњи фонд је 36 часова. 
Реализовани су сви часови и  планирани садржаји. 
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 Оригами 
 РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ:  I/3 
     
 Часовима секције су присустовали сви ученици из одељења.Садржаји секције су се 
односили  на учење вештина које ће помоћи ученицима да се лакше уклопе у живот и рад 
школе.Било је и садржаја који су омогућавали савладавање основних животних вештина 
које су потрбне сваком детету.  
Садржаји су реализовани веома успешно   једном недељно. Укупно је одржано 36 часова 
секције. 
 
Рецицаторска секција 
 РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ:  I/2 
 
    У овој школској години рецицаторска секција је имала изузетне резултате, захваљујући 
веома талентованим и вредним ученицима као и њиховим наставницима, који су их 
подржавали и пратили на припремама и рецитаторским такмичењима. 
На школском такмичењу „ Песниче народа мог“ – смотри рецитатора, која је одржана 
16.јануара 2018.године у свечаној сали школе прво место освојио је ученик I/5 ( песма  
„ Зашто не волим песме “ Перо Зубац ) као и на општинском такмичењу.На републичком 
такмичењу које је одржано 19.05.2018. је освојио шесто место. 
  
Приче и задаци за размишљање 
РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ: I/5 
Током школске године у оквиру слободних активности реализовани су следећи циљеви и 
задаци: 
- Усавршавање радних навика, стрпљивости, истрајности у решавању задатака. 
- Развијање пажње. 
- Подстицање ученика да слушају, прате, концентришу се. 
- Подстицање ученика да постављају питања, износе идеје како доћи до решења. 
- Развијање организаторских способности. 
- Оспособљавање ученика да уочавају делове и целину. 
- Развијање логичког мишљења. 
- Изграђивање самосталног и тимског приступа у раду. 
-Часови слободних активности реализовани су редовно, са по једним часом недељно, 
ученици су веома  заинтересовано приступали раду и показали своју маштовитост  
и креативност.  
- Рад се састојао од индивидуалних и групних стваралачких активности. 
 
Критички осврт – препорука је да ученици једног одељења самостално  одаберу једну од 
понуђених шест слободних активности у оквиру разреда да би се унапредио рад наредне 
године. 
 
                                                                                   Руководилац већа : Маја Дробњаковић 
 
Извештај о слободним активностима у 2.разреду 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2017/18. 
Руководилац већа:Тања Дујовић 
-Математичарење- 
Одељења II1 i II3 
У одељењима II1 и II3 током ове школске године радила је  математичка секције под 
називом Математичарење (по истоименом приручнику). Циљ ове секције је био да 
ученици схвате значај математике у свакодневном животу и да развију љубав према 
предмету кроз сусретање са задацима који нису типични за редовну наставу, а су деци 
интересантни. 
Присуствовање часовима је било добровољно, уз договор да ученици који се определе за 
ове часове долазе на њих редовно. Процена је била да ће се у рад укључити мањи број 
ученика, али је одазив био велики, тако да је на часове секције редовно долазило 20 
ученика, међу њима највећи број деце која савладавају редовне садржаје на СРЕДЊЕМ 
нивоу, а редовно је присуствовала чак и једна ученица која иначе похађа часове допунске 
наставе из математике. Секција се одвијала средом за време петог часа. Укупно је одржано 
36 часова секције. 
Рад се одвијао по плану, уз мања одступања која су настала због прилагођавања садржжаја 
способностима ученика.  
Ученици су савладавали технике пребројавања фигура, решавање магичних квадрата и 
фигура различите тежине, решавање задатака методом дужи, решавање загонетних прича 
и откривање загонетних предмета индукцијом елиминације. Играли смо и друштвене игре 
4 у линији и Мастер мајнд, састављали фигуре са танграм плочицама, решавали 
„Загонетне приче“ Уроша Петровића, различите квизове и ребусе, а често и задатке које су 
деца припремала или које су проналазили у Малом забавнику. 
- ПРИЧЕ И ЗАДАЦИ ЗА РАЗМИШЉАЊЕ - 
ОДЕЉЕЊЕ: II5 
 
Током школске године у оквиру слободних активности реализовани су следећи циљеви и 
задаци: 
- Усавршавање радних навика, стрпљивости, истрајности у решавању задатака. 
- Развијање пажње. 
- Подстицање ученика да слушају, прате, концентришу се. 
- Подстицање ученика да постављају питања, износе идеје како доћи до решења. 
- Развијање организаторских способности. 
- Оспособљавање ученика да уочавају делове и целину. 
- Развијање логичког мишљења. 
- Изграђивање самосталног и тимског приступа у раду. 
 
-Часови слободних активности реализовани су редовно, са по једним часом недељно, 
ученици су веома  заинтересовано приступали раду и показали своју маштовитост  
и креативност.  
- Рад се састојао од индивидуалних и групних стваралачких активности. 
-Мала уметничка радионица- 
Одељења: II2 и II4 
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Сви ученици оба одељења су долазили редовно на часове слободних активности.На 
часовима ученици су се упознали са различитим техникама ликовног изражавања а 
нарочито оригами техником.Развијају љубав према свим врстама уметности.На секцији се 
развија креативност и стваралички дух.Укупно је одржано 36 часова секције.Часови су се 
одржавали једном недељно. 
На секцији се често радило у групном или тандем облику рада, где су групе или парови 
били хетерогени, па су у оквиру групе могли да помажу једни другима, а сви ученици су 
били укључени у рад. 
  
 
ИЗВЕШТАЈ  О  РЕАЛИЗАЦИЈИ  СЛОБОДНИХ  АКТИВНОСТИ   У 3.РАЗРЕДУ 
  
-Математички  клуб -  
 
РАЗРЕД  И ОДЕЉЕЊЕ : I I I 1 

 
ШК.2017/2018.ГОД. 
 
Током школске године у оквиру слободних активности реализовани су следећи циљеви и 
задаци: 
- Продубљивање  и  проширивање  математичких  знања, омогућавање  комплекснијег  
приступа  усвајању  математичких  садржаја. 
Формирање  и  ширење  научног  погледа  на  свет, мотивисање  и  подстицање  ученика  
на  самосталан  рад. 
Развој  логичко- стваралачког  и  критичког  мишљења.  
Оспособљавање  ученика  за  самообразовање  уз  помоћ литературе.  
Испољавање  и  развијање  способности  даровитих  ученика. 
Начин  остваривања  програма : 
Поред  изразите  општеобразовне  функције, овакав  вид  активности  има  и  значајну  
васпитну  функцију- позитивно и снажно  утиче  на  интелектуално, радно, естетско  и  
морално  васпитање  ученика  у  складу  са  њиховим  способностима  као  и  стицање  и  
развијање  позитивних  квалитета  ученика  који  су  неопходни за  њихово  напредовање и 
деловање  у  друштву.  
Омогућити  ученицима  да  кроз  лично  залагање  самостално  долазе  до  решења  
проблемских  задатака. Упућивати  их  у  додатне  начине  и  могућности  изналажења  
решења  како би  им  мотивација  за  рад  била   на  високом  нивоу. 
 
 
 
-Часови слободних активности реализовани су редовно, са по једним часом недељно. 
Ученици су веома  заинтересовано приступали изради  задатака. Посебно  интересовање  
су  показали  приликом   решавања проблемских  задатака.  
- Рад се састојао од  индивидуалног  и  групног  начина  рада. 
- Рад слободних активности оснажио  је  ученике  да  се  боље  снађу  на  школском  и  
општинском  такмичењу  из  математике.  
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На  општинском  такмичењу ученица  Дуња  Ераковић  је  освојила  трећу  награду. На  
међународном  такмичењу  из  математике под  називом  „ Кенгур „, похваљена  два  
ученика  - Дуња  Ераковић  и  Филип  Зоњић.  
 
 
Разредни наставник: Тијана  Братић 
 
 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ  у трећем разреду 
                                  Наставни период: шк.год. 2017/2018. 
У овој школској години реализовано је по 36 часова слободних активности .Сви ученици 
су били обухваћени секцијом.  
Назив секције: Креативне радионице. 
 Теме су 
биле  

распоређене на следећи начин: 
 
 
Циљ: Креативних  радионица је да ученици  максимално ангажују  своје  стваралачке   
потенцијале како би до изражаја дошла њихова креативност и оригиналност кроз сарадњу 
и залагање. 
Креативним радионицама су обухваћене разнородне активности како би сваки ученик 
задовољио своја интересовања и креативно се остварио у одабраној области стваралаштва: 
- ликовно и литерарно стваралаштво / Слике природе и празници /, 
- драмске радионице / Мали глумци /, 
- излагање ликовних и литерарних радова / Изложбе и изложбени сајмови /, 
- спортске радионице / елементарне игре, фудбал, кошарка, одбојка, рукомет /, 
- такмичења у знању из опше културе и разних других области / историја, музика, филм,    
  спорт, екологија, здравље /, 
- волимо природу / еколошке акције и изложбе /, 
- друштвене игре / неговање позитивног такмичарског духа /, 
- припреме за учешће у такмичењима. 
 
Ученици су показали велику заинтересованост и креативност. 
Захваљујући раду Креативних радионица ученици су реализовали веома успешан 
изложбени сајам својих радова и  рукотворина, поводом Нове године. Сви родитељи су 
посетили  сајам и били веома задовољни. 
Осим тога ученици су излагали своје радове / ликовне и литерарне / у холу школе по 
програму рада / распореду радионица / и организовали тематске изложбе радова. 
Такође, ученици су учествовали на школским и општинским такмичењима / Читалачка 
значка, Читам па шта,  ликовни конкурси, литерано општинско такмичење, 

1. СЛИКЕ ПРИРОДЕ И ПРАЗНИЦИ – ЛИКОВНЕ РАДИОНИЦЕ 
2. ИЗЛОЖБЕ 
3. КВИЗОВИ 
4. СПОРТСКЕ ИГРЕ 
5.ВОЛИМО ПРИРОДУ 
6. МАЛИ ГЛУМЦИ 
7. ПРИПРЕМЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ТАКМИЧЕЊ ИМА 
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Освојена места и пласман захваљујући раду секције: 
 
Вук Исидоровић- 2.место ликовни конкурс „У част Д.Лукићу“-општинско, 
Софија Солујић- 2.место ДЕМУС-соло певачи, Златна сирена- општинско, 
Лола Талија Рајчевски- 2.место „Мали Пјер“- општинско и пласман на градско, 
 
 
*Читам па шта: 
Ања Драговић- пласман на општинско, 
 
*Ликовни конкурс ПТИЦЕ: 
Софија Солујић- пласман на општинско, 
Лука Момчиловић           -----//---- 
 Валериа Дошен          -----//---- 
 
*Општинско такмичење литерарних секција учествовали: 
1.Никола Ђурић 
2.Алекса Шијак 
3.Јана Недељковић 
 
* На КРОС-у РТС, одржаном 11.05.2018.у конкуренцији дечака- трећака: 
         Лука Момчиловић освојио друго место 
         Виктор Јанковић- освојио треће место 
 
Задаци које су остварили током рада слободних активности – Креативних радионица су 
изузетно значајни за развијање стваралачких потенцијала : 
- Развијање љубави према књижевности и уметности. 
- Упознавање традиције нашег народа и народа других  земаља. 
- Оспособљавање за усмено, писано, ликовно, и драмско стварање. 
- Изграђивање организованог приступања задужењима. 
- Развијање организаторских способности. 
- Неговање осећаја за сарадњу. 
- Развијање такмичарског духа. 
- Развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује. 
- Васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности  
и    
  других  моралних вредности. 
- Изграђивање самосталног приступа у раду. 
- Оспособљавање ученика за самостално организовање наступа и изложби. 
- Развијање навика за бављење спортом. 
- Проширивање знања из опште културе и информисаности. 
- Неговање еколошких навика. 
            Радом слободних активности – Креативних радионица остварена је корелација са 
свим наставним предметима и неговано заједништво и сарадња.     
             Ученици су садржаје научене и увежбане на секцијама успешно приказивали на 
приредбама  поводом Дана школе. 
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Све те активности су медијски пропраћене и доприносе угледу наше школе. 
 
Нови Београд , 21.06.2018.                                 Одељењски старешина: Недељка Дидулица 
 
 
ИЗВЕШТАЈ  О  РЕАЛИЗАЦИЈИ  СЛОБОДНИХ  АКТИВНОСТИ   
         
 ШК.2017/2018.ГОДИНА, РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ : III 3 
                                     
ДРАМСКА   СЕКЦИЈА 
У току школске 2017/2018. године, у одељењу III3, реализована је  драмска  секција у 
оквиру слободних активности.  
Часови  креативне  радионице  редовно  су се одвијали  једном недељно.  
Кроз рад у оквиру слободних активности ученици су развијали своје стваралачке 
потенцијале, како би до изражаја дошла њихова креативност. Разноврсност тема рада 
увела је ученике у тајне плеса, драмских игара,  цртања,креирања костима и маски, 
развијања  моторике, дикције, артикулације, говора лица, очију, мимике, јавног  наступа, 
сцене, сценарија, позоришта. 
  
На овим часовима ученици су развијали самопоуздање, логичко-стваралачко  и критичко 
мишљење, подстицани су на самосталан рад, неговали слободан дечји израз кроз игру и 
развијали стваралачку машту, развијали су смисао за композицију, научили  да комбинују 
различите вештине,  развијали прецизност, богатили  речник, ширили  видике . 
Оспособљавани су за доживљавање и вредновање уметничких дела, за неговање  личног 
израза, развој моторичких способности, дивергентног мишљења .   
 
Сви планирани садржаји у потпуности су реализовани. Током шк. године ученици су 
припремили више представа. У школи су извдене    представе „Немогућа мисија“, 
“Ескимски пољубац.” , “Заљубљенко” ,” Новогодишње изненађење”… 
                                                                          Одељењски старешина – Мирна  Комненић 
 
 
 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ – ШАРЕ И БРОЈЕВИ 
ШК.2017/2018.ГОДИНА, РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ : III 4 
РАЗРЕДНИ НАСТАВНИК: Лидија Вранић 
 
Циљ слободних активности је да ученици  максимално ангажују  своје  стваралачке   
потенцијале како би до изражаја дошла њихова креативност и оригиналност кроз сарадњу 
и залагање. 
Креативним радионицама су обухваћене разнородне активности како би сваки ученик 
задовољио своја интересовања и креативно се остварио у одабраној области стваралаштва: 
- ликовно и литерарно стваралаштво / Слике природе и празници /, 
- драмске радионице / Мали глумци /, 
- садржаји из математике као припрема за школско и општинско такмичење, 
- излагање ликовних и литерарних радова / Изложбе и изложбени сајмови /, 
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- спортске радионице / елементарне игре, фудбал, кошарка, одбојка, рукомет /, 
- такмичења у знању из опше културе и разних других области / историја, музика, филм,    
  спорт, екологија, здравље /, 
- волимо природу / еколошке акције и изложбе /, 
- друштвене игре / неговање позитивног такмичарског духа /, 
- припреме за учешће у такмичењима. 
 
Током шк.2017/2018.године реализовано је 36 часова слободних активности . Ученици су 
показали велику заинтересованост и креативност. 
 
Захваљујући раду слободних активности ученици су реализовали веома успешан 
изложбени сајам својих радова и  рукотворина, поводом Нове године. Сви родитељи су 
посетили сајама и били веома задовољни. 
Осим тога ученици су излагали своје радове / ликовне и литерарне / у холу школе по 
програму рада / распореду радионица / и организовали тематске изложбе радова. 
Такође, ученици су учествовали на школским и општинским такмичењима / математика, 
шах,Такмичење рецитатора, Читалачка значка, Мој крај приче-литерарни радови, 
Ускршње чаролије-ликовни радови/, као и хуманитарним акцијама - ,,Један пакетић -пуно 
љубави'' и сакупљање школског прибора за децу са Косова у сарадњи са црквом 
Св.Димитрија. 
Задаци које су остварили током рада слободних активности су изузетно значајни за 
развијање стваралачких потенцијала : 
- Развијање љубави према књижевности и уметности. 
-Неговање правилног приступа раду, развијање логичког мишљења. 
- Упознавање традиције нашег народа и народа других  земаља. 
- Оспособљавање за усмено, писано, ликовно, и драмско стварање. 
- Изграђивање организованог приступања задужењима. 
- Развијање организаторских способности. 
- Неговање осећаја за сарадњу. 
- Развијање такмичарског духа. 
- Развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује. 
- Васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности  
и    
  других  моралних вредности. 
- Изграђивање самосталног приступа у раду. 
- Оспособљавање ученика за самостално организовање наступа и изложби. 
- Развијање навика за бављење спортом. 
- Проширивање знања из опште културе и информисаности. 
- Неговање еколошких навика. 
 
Радом слободних активности – Креативних радионица остварена је корелација са свим 
наставним предметима и неговано заједништво и сарадња у раду. 
 
 
                                                                           Разредни наставник: Вранић Лидија 
У Новом Београду, 
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Дана, 20.јуна2018.годин 
 
 
                                                         Руководилац  Разредног већа – Мирна  Комненић 
 
 
Извештај о реализацији слободних активности у 4. разреду 
 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ 
ДЕЦА И МЕДИЈИ 
шк. 2017/2018. год. 
У току школске 2017/ 2018. год. реализоване су слободне активности Деца и медији. 
Годишњи фонд  часова био је 36, а недељни 1. Наставни програм  реализовао се у току 
целе школске године и у оквиру свих наставних предмета. Коришћени су различити 
облици рада (фронтални, индивидуални, групни, рад у пару), методе (дијалошка, 
монолошка, демонстративна, илустративна, метода писаних радова) и наставна средства 
(бојанке, слагалице, коцке, фотографије, цртани филмови, часописи за децу, књиге, 
игрице, интернет).  
Реализовани су сви предвиђени циљеви и задаци, а наставни програм сачињавали су 
садржаји: 
Комуникација (појам и врсте) 
 Знакови, поруке  
Видим, чујем, разумем, знам 
Поруке спајају људе 
Сазнавање, забављање, учење  
Бојанке, слагалице, коцке, фотографија, цртани филм, часопис, књига, игрица, бајка, 
интернет, образовни програм, забавни програм, квиз, рекламе. 
У оквиру овог предмета, а посебно из предмета Природа и друштво, ученици су правили 
веома успешне презентације у Power Point-у. Рекламе су снимали и из садржаја Српског 
језика. Реализација овог предмета може се оценити највишом оценом. 
Реализатор  Љиљана Крстић, проф. разр. наст. 
 
ИЗВЕШТАЈ О СЕКЦИЈИ „МАТЕМАТИЧАРЕЊЕ 4“ У ОДЕЉЕЊУ IV1 
 
У току школске 2017/2018. године 13 ученика је ишло на секцију „Математичарење 4“. 
Одржано је 35 часова. 
Ученици су се сами опредељивали за похађање часова секције. Садржаји су били 
подељени у 8 тема и у корелацији са садржајима математике и додатне наставе.Ученици 
су били  веома заинтересовани за рад . Учествовали су на школском, општинском и 
окружном такмичењу из математике, као и на међународном математичком такмичењу 
„Кенгур без граница“ и по први пут ове године на математичком такмичењу „Пангеа“. 
Два ученика су на Општинском такмичењу из математике освојила прво место, а један 
ученик је на Окружном такмичењу из математике освојио прво место. Четири ученика су 
похваљена на  међународном математичком такмичењу „Кенгур без граница“, а један 
ученик је похваљен на руској математичкој олимпијади. 
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       Одељењски старешина Драгица Врвић 
 
ДРАМСКА СЕКЦИЈА 
 
У току школске 2017/2018. године, у одељењу IV2, реализована је секција  
у оквиру слободних активности.  
Недељни фонд садржаја: 1 час 
Годишњи фонд садржаја: 36 часова. 
 
Кроз рад у оквиру слободних активности ученици су развијали своје стваралачке 
потенцијале, како би до изражаја дошла њихова креативност. Часови слободних 
активности подразумевали су активан рад са ученицима: вежбање дикције, покрета, 
интонације, глуму, уживљавање у драмску ситуацију. Разноврсност тема рада увела је 
ученике у тајне што бољег извођења улога у драмским комадима који су предвиђени у 
оквиру секције. Ученици су активно учествовали на изради сценографије и кореографије 
за представе. 
На овим часовима ученици су неговали слободан дечји израз, кроз игру и развијали 
стваралачку машту кроз драмско искуство и доживљаје. Овај начин рада са децом помогао 
је ученицима у развијању њихових посебних потенцијала, осећаја, самопоуздања, 
говорних и изражајних способности и вештина, маште и креативности, јачању друштвене 
свести и осећаја одговорности учећи их начину коректне сарадње и уважавања других. 
Драмски израз у настави помогао је стицање одређених знања и вештина и примена 
стечених знања у реалним условима, као и развијање критичког мишљења, стицање 
самопоуздања и самосталног прилаза разним проблемским ситуацијама. 
Представљање наставних садржаја драмским изразом подстицало је  ученике на 
стваралаштво и исказивање свих својих склоности и особина. Глумом у настави се 
подстицала активност деце, њихова знатижеља, машта и оригиналност у решавању 
проблема. На овај начин деца у непосредном доживљавању разних ситуација и кроз 
могућност трансформације ликова испољавају сву своју креативност. 
Ученици су оспособљавани су за доживљавање и вредновање уметничких дела, 
поштовање и неговање културне баштине, солидарни рад у групи кроз сарадњу, дружење, 
међусобно помагање у раду, развијају организаторске способности. 
Сви планирани садржаји у потпуности су реализовани.  
                                                                                           
 
                                                                                                             Учитељ: Данка Керић  
Реализација слободних активности у вишим разредима 
 
Извештај о раду моделарске секције 
 
 Реализатор: Бобана Красић 
 
У току школске 2017/2018.године Моделарска секција је имала укупно 18 часова,1 час 
недељно у првом полугодишту. Сви планови су успешно реализовани. 
За рад су највише били заинтересовани ученици шестог разреда, и поред сталних чланова 
моделарске секције било је доста ученика који су повремено долазили. 
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Уосновној школи „20 октобар“ је организовано  такмичење из „Техничког и 
информатичког образовања“,учествовале су две девојчице из шестог разреда са својом 
наставницом Бобаном Красић. Без обзира  на то што се нису пласирале у даље такмичење, 
веома сам задовољна њиховим резултатима,конкуренција је ове године била веома јака. 
Оно што се и њима допало што сви ученици добију исти задатак и имају исто време да га 
ураде, ове године су правили кућицу  и радили тест.  
Најуспешнија је била С.М. са 74, затим A.Б. са 72 бода, за прво место је било потребно  92. 
Све три ученице су из одељења 6/1 и добиле су дипломе за треће место. Надам се да ћемо 
следеће године бити успешнији на овом такмичењу. 
 
 
                       Извештај о раду Драмске секције 
 
  У току школске 2017/2018. године Драмска секција је радила континуирано кроз 36 
часова. У раду је учествовала стална група од десет ученика (углавном петог и шестог 
разреда) и још двадесетак повремeних посетилаца.  
         Остварен је план и програм рада кроз испитивање проблема покрета, гласа, дикције, 
пантомиме. Новина у раду Драмске секције је испитивање форме форум театра. Форум 
театар, примењен у настави или као ваннаставна активност, представља пут зе решавање 
проблема у породици, вршњачким односима, у односима наставника и ученика. Теме које 
су се наметале везане су за борбу против насиља, како у школи, тако и у друштву уопште, 
а нарочито је била интересантна тема агресивност медија. Ученици су показали велико 
интересовање за слике из школског живота, па се и то намеће и као тема за наредну 
школску годину. 
           Чланови Драмске секције су учествовали у реализацији часова одељењског 
старешине у одељењима петог разреда и у форми форум театра приказали примере добрих 
и лоших начина учења. Ово је био пластичан начин да се ученици петог разреда 
препознају или упореде своје понашање са пожељним и непожељним моделима. 
        У оквиру драмске секције ученици су се бавили и рецитовањем. Ученик 5/3 био је 
успешан у тој дисциплини и учествовао је на општинском такмичењу у организацији 
Пријатеља деце Новог Београда.  
Ученици 6/1 који су чланови драмске секције, направили су драматизацију романа 
„Магареће године“ Бранка Ћопића, са циљем да се популаризује школска лектира. 
Подељене су улоге и одржано је неколико проба, а реализација целог пројекта планирана 
је за наредну школску годину. 
        У рад Драмске секције укључени су и ученици млађих разреда. Чланови Драмске 
секције су учествовали и у програму обележавања Дана дечијих права (кроз радио-
емисију), прослави Дана светог Саве и Дана школe.  
 
професор Гордана Живковић 
 
И з в е ш т а ј  о  р а д у  х о р а  с т а р и ј и х  р а з р е д а  
 
 
Програмом рад школе за школску 2017/18.год. предвиђено је одржавање хора старијих 
разреда 2 часа недељно. План рада секције је  обухватао ученике петог, шестог, седмог и 
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осмог разреда, који нису обухваћени наставом обавезне наставне активности Хор и 
окестар. Одржано је укупно 72  часа. Извођене су песме прилагођене потребама школских 
приредби (Химна школе, Химна св Сави), затим изворне народне, дечије и уметничке 
песме прилагођене техничким и вокланим могућностима и узрасту ученика, као и дечије 
песме на енглеском језику. Ученици су углавном савладали технику хорског певања.  
У току школске 2017/18.год. хор старијих разреда се веома успешно представио на 
школској приредби поводом Дана св. Саве, и на приредби поводом Дана школе  
 
                                    
                                                                   Наставник музичке културе                                        
                                                                                 Весна Кнежевић 
 
Извештај рада секције Наш животни простор – уређење и заштита 
 
Секција је обухватила ученике 6. и 7. разреда. Укупно је одржано 35. часова. 
Са ученицима се радило на прављењу паноа, различитих изложби, обележавању неких 
еколошких датума, уређењу унутрашњости школе, главног улаза и сађењу различитих 
биљака у школском дворишту и одржавању истих у кабинету. Прављене су макете. 
Успостављена је сарадња са ликовном секцијом.  
За Нову годину уређена је зборница школе и направљна је јелка у ходнику испред 
зборнице. 
Током целе године одвијала се сарадња са Чеп за хендикеп и сакупљено је доста чепова. 
Такође, током године одвијала се  сарадња са биолошким блогом, и оно што су ученици 
радили, тамо је било презентовано. 
Наставник биологије 
Наташа Јановић 
 
 
 
Извештај о раду ликовне секције 
 
 
У школској 2017-2018. години одржан је 41. час ликовне секције, што је 5 часова више у 
односу на 36. планираних, од сазнања да је у 5.разреду ликовна секција обавезна слободна 
активност. 
Садржај часова је уписан у дневнику слободних активности за 7. разред.  
Програм рада је измењен у односу на предвиђено услед тога да је био прилагођен жељама 
и могућностима ученика. 
Најактивнији чланови су ученици 7.разреда а ученици 6. и 8. разреда су се прикључили 
пред ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ЛИКОВНИХ СЕКЦИЈА. 
Када је исто у питању ученици су били врло расположени и сами су се распитивали о 
датуму организовања такмичења и у том периоду долазили на секцију. 
 
На паноима испред свечане сале било је постављено   5  изложби: 
 
3.10. 2017.године: Изложба радова ученика старијих разреда поводом Дечје недеље. 
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25.12. 2017.године: Изложба поводом Новогодишњих празника. 
22.1.2018.године:   Изложба поводом ШКОЛСКЕ СЛАВЕ. 
12.03. 2018.године: Изложба поводом ДАНА ШКОЛЕ . 
27.03. 2018.године:  Изложба поводом УСКРШЊЕГ ПРАЗНИКА. 
 
10. маја екипа од 10. ученика је учествовала на ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ 
ЧЛАНОВА ЛИКОВНИХ СЕКЦИЈА у ОШ “Ратко Митровић“ и 7 ученика је остварило  
запажене резултате. 
 
Ученици су учествовали на 4 наградна конкурса у организацији „Пријатеља деце“ 
општине Нови Београд: 
Карикатура „Мали Пјер“ 
„Мој крај приче“ 
„Ускршње ликовне чаролије“ 
„ПТИЦЕ“ 
 
Резултати са наградних конкурсаи такмичења: 
 
ПЕТИ РАЗРЕД 
5/3 има  
 
1. место на ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ чланова ЛИКОВНИХ секција, за тематски 
рад:“ Ово је мој свет“ у организацији „Пријатеља деце“ општине Нови Београд. 
2/4 место на ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ „У СУСРЕТ УСКРСУ“  за цртеж у 
организацији „Пријатеља деце“ општине Нови Београд. 
 
ШЕСТИ  РАЗРЕД 
 
6-3  има: 
 
3/2 место на ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ на тему „Мој крај шриче“ у организацији 
„Пријатеља деце“ општине Нови Београд. 
6-4  има: 
3/1  место на ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ чланова ЛИКОВНИХ секција, за тематски 
рад:“ Ово је мој свет“ у организацији „Пријатеља деце“ општине Нови Београд. 
 
СЕДМИ РАЗРЕД 
 
7-1  има:  
 
2/3  место на ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ „У СУСРЕТ УСКРСУ“  за цртеж у 
организацији „Пријатеља деце“ општине Нови Београд. 
 
7-2  има: 
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2/1 место на ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ чланова ЛИКОВНИХ секција, за тематски 
рад:“ Ово је мој свет“ у организацији „Пријатеља деце“ општине Нови Београд. 
3/3 место на ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ чланова ЛИКОВНИХ секција, за тематски 
рад:“ Ово је мој свет“ у организацији „Пријатеља деце“ општине Нови Београд. 
 
 
ОСМИ РАЗРЕД 
 
8-1 има: 
 
2/2 место на ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ чланова ЛИКОВНИХ секција, за тематски 
рад:“ Ово је мој свет“ у организацији „Пријатеља деце“ општине Нови Београд. 
3/1 место на ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ чланова ЛИКОВНИХ секција, за ПОРТРЕТ 
у организацији „Пријатеља деце“ општине Нови Београд. 
 
8-2 има: 
 
2/2 место на ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ чланова ЛИКОВНИХ секција, за ПОРТРЕТ 
у организацији „Пријатеља деце“ општине Нови Београд. 
 
 Наставник ликовне културе 
                                                                                                     Марта Тодоровић Живковић 
 
Извештај о раду саобраћајне секције 
 
 
У школској 2017 / 2018 је организовано  тестирање у оквиру манифестације„ Шта знаш о 
саобраћају“ ,где су учешће узели ученици од 4 до 8 разреда. 
    Саобраћајна секција je узела учешће на општинском такмичењу „Шта знаш о 
саобраћају“.Није постигнут значајнији  резултат. 
  У оквиру секције је одржано 20 часова,5 ученика обухваћено  са секцијом.        Један 
ученик четвртог разреда. 
  
 
                                             Руководилац , Александар Јовановић 
       
 
Извештај о раду новинарске секције 
 
У школској 2017/2018. години реализовано је 35 часова Новинарске секције са ученицима 
5, 6. и 7. разреда. 
Број ученика који су похађали секцију у току године био је променљив у зависности од 
њихових других школских обавеза и интересовања. Најактивнији су били ученици 6. 
разреда. 
Ученици су савладали речник новинарства, основне појмове и карактеристике 
новинарског изражавања. 
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Обележавани су значајни датуми: Дан матерњег језика, Дан Новог Београда, Дан књиге, 
Дан дечијих права итд. 
У току школске године урађен је сајт Новинарске секције: 
novinariosdomanovic.weebly.com.  
Интересовање ученика за постављање текстова на сајт било је велико. Својим текстовима 
пропратили су сва значајна догађања у школи. 
Чланови секције израђивали су паное, ''зидне новине'', на теме: Историја НОвог Београда, 
Српски писци 20. века... 
С обзиром на то да Школа има електронски школски часопис, ученици који нису 
учествовали у изради тог часописа, афирмисали су се на овај, класичан, начин. 
 
       Руководилац секције 
       Мирјана Аранђеловић 
 
 
 
 
IX ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
 
 
                                                                                          
ИЗВЕШТАЈ О САРАДЊИ СА ОРГАНИЗАЦИЈОМ „ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ“ НОВОГ 
БЕОГРАДА 
 
У току школске 2017/2018. године остварена је изузетно добра сарадња са организацијом 
„Пријатељи деце“ Новог Београда.  
 
Ученици наше школе су учествовали у 12 програма (такмичења, конкурса) које су 
организовали „Пријатељи деце“ Новог Београда, а то су: 
 
У ЧАСТ ДРАГАНА ЛУКИЋА 
-ЛИКОВНИ КОНКУРС 
-ЛИТЕРЕРНИ КОНКУРС 
„ДЕМУС“-„НАЈРАСПЕВАНИЈЕ ОДЕЉЕЊЕ“ 
„ДЕМУС“-„ЗЛАТНА СИРЕНА“-СОЛО ПЕВАЧИ 
„ДЕМУС“-„ЗЛАТНА СИРЕНА“- ДУЕТИ 
ЂАЧКИ ПЕСНИЧКИ СУСРЕТИ 
РЕЦИТАТОРИ 
КОНКУРС „МОЈ КРАЈ ПРИЧЕ“ 
-ЛИКОВНИ КОНКУРС 
-ЛИТЕРЕРНИ КОНКУРС 
„УСКРШЊЕ ЛИКОВНЕ ЧАРОЛИЈЕ“ 
„ПТИЦЕ“ 
ТАКМИЧЕЊЕ ЛИКОВНИХ СЕКЦИЈА 
ТАКМИЧЕЊЕ ЛИТЕРАРНИХ СЕКЦИЈА 
ДЕЧЈА КАРИКАТУРА „МАЛИ ПЈЕР“ 
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Школска такмичења су организовали бројни учитељи и наставници. Остварена је добра 
сарадња приликом организације ових такмичења. 
 

ТАКМИЧЕЊЕ УЧИТЕЉИ  И НАСТАВНИЦИ КОЈИ СУ 
ОРГАНИЗОВАЛИ ШКОЛСКА 
ТАКМИЧЕЊА 

У ЧАСТ ДРАГАНА ЛУКИЋА 
-ЛИКОВНИ КОНКУРС 
-ЛИТЕРЕРНИ КОНКУРС 
„ДЕМУС“-„НАЈРАСПЕВАНИЈЕ 
ОДЕЉЕЊЕ“ 
ЂАЧКИ ПЕСНИЧКИ СУСРЕТИ 
КОНКУРС „МОЈ КРАЈ ПРИЧЕ“  
-ЛИКОВНИ КОНКУРС 
-ЛИТЕРЕРНИ КОНКУРС 
     5. ТАКМИЧЕЊЕ ЛИТЕРАРНИХ 
СЕКЦИЈА 
 

Марина Суботић 

ДЕМУС“-„ЗЛАТНА СИРЕНА“-СОЛО 
ПЕВАЧИ 
„ДЕМУС“-„ЗЛАТНА СИРЕНА“- ДУЕТИ 

Марина Суботић и Весна Кнежевић 

РЕЦИТАТОРИ Ивана Шушњар, Верица Милосављевић 
и Гордана Живковић 

ДЕЧЈА КАРИКАТУРА „МАЛИ ПЈЕР“ Ивана Шушњар, Верица Милосављевић 
и Марта Тодоровић 

ТАКМИЧЕЊЕ ЛИКОВНИХ СЕКЦИЈА 
„ПТИЦЕ“ 
„УСКРШЊЕ ЛИКОВНЕ ЧАРОЛИЈЕ“ 

Марта Тодоровић и Марина Суботић 

 
Ученици који су се најбоље пласирали на школским такмичењима били су представници 
наше школе на општинским такмичењима.  
На општинским такмичењима су постигли завидне резултате и за то су награђени књигама 
и дипломама. Ученици који су на општинском такмичењу освојили прво место су добили 
и књиге и дипломе, а ученици који су освојили друго или треће место су добили дипломе. 
Награђени су следећи ученици: 
Вида Мрдак I2   је освојила треће место на општинском такмичењу „ДЕМУС – соло 
певачи/златна сирена“ 
Катарина Барбара I2   је освојила треће место на општинском литерарних секција 
Гала Петровић I2 је освојла друго место на општинском такмичењу ликовних секција 
Нина Симић I5 је освојила треће место на општинском такмичењу ликовних секција 
Павле Николић I5 је освојио прво место на општинском такмичењу рецитатора и прво 
место на градском такмичењу рецитатора „Песниче народа мог“ 
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Мила Ћетковић I5 је освојила прво место на општинском такмичењу ликовних секција 
Леон Црнатовић I6 је добио похвалу за учешће на општинском такмичењу „ДЕМУС – соло 
певачи/златна сирена“ 
Андреј Црнадак I6 је освојио друго место на општинском такмичењу литерарних секција 
Андреј Срећковић I6 је освојио друго место на општинском такмичењу ликовних секција 
Андреј Срећковић I6 је освојио друго место на општинском такмичењу „Мој крај приче“ 
Јелена Грекуловић I6 је освојила треће место на општинском такмичењу „У част Драгану 
Лукићу“ 
Јована Лазић II1 је освојила треће место на општинском такмичењу „ДЕМУС- соло 
певачи/златна сирена“ 
Фрида Каличанин II2 је освојила друго место на ликовном конкурсу „Мој крај приче“ 
Нађа Ђорђевић II2 је освојила треће место на општинском такмичењу „ДЕМУС- соло 
певачи/златна сирена“ 
Тара Видак II4, је добила похвалу за учешће на општинском такмичењу „ДЕМУС-дуети“ 
Наталија Благојевић II4, је добила похвалу за учешће на општинском такмичењу „ДЕМУС-
дуети“ 
Анђела Ивковић II4, је добила похвалу за учешће на општинском такмичењу „ДЕМУС-
дуети“ 
Маша Михајловић II4, је добила похвалу за учешће на општинском такмичењу „ДЕМУС-
дуети“ 
Филип Здравковић III4 је освојио треће место на општинском такмичењу  „Ускршње 
ликовне чаролије“ 
Јована Баришић II4  је освојила треће место на општинском такмичењу  „Ускршње 
ликовне чаролије“ 
Елена Михановић IV3  је освојила прво место на општинском такмичењу „ДЕМУС- соло 
певачи/златна сирена“ 
Одељење IV3  je освојило друго место   на општинском такмичењу „ДЕМУС“  
„Најраспеваније одељење“ 
Ирина Кадић V1 је добила похвалу за учешће на општинском такмичењу „ДЕМУС- соло 
певачи/златна сирена“ 
Настасија Бунгин V1 је освојила друго место на општинском такмичењу „ДЕМУС- соло 
певачи/златна сирена“ 
 Мина Бећировић V2 је освојила треће место на општинском такмичењу „ДЕМУС- соло 
певачи/златна сирена“ 
Миа Јанковић V3 је освојила друго место на општинском такмичењу „Ускршње ликовне 
чаролије“ 
Миа Јанковић V3 је освојила прво место на општинском такмичењу ликовних секција 
Марина Бећировић VI4  је освојила друго место на општинском такмичењу ликовних 
секција 
Тамара Бошковић VII1  је освојила друго место на општинском такмичењу „Ускршње 
ликовне чаролије“ 
Магдалена Павјанчић VII2  је освојила треће место на општинском такмичењу ликовних 
секција 
 Лара Дошен  VII2 је освојила друго место на општинском такмичењу ликовних секција  
Миа Ромо Петровић VIII1 је освојила друго место на општинском такмичењу ликовних 
секција 
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Кристина Петричевић VIII1 је освојила треће место на општинском такмичењу ликовних 
секција 
Станислава Благојевић VIII2 је освојила друго место на општинском такмичењу ликовних 
секција 
 
За изузетан педагошки рад и постигнуте резултате дипломама су награђени и следећи 
наставници: 
Слободанка Лековић 
Марта Тодоровић 
Марина Суботић 
 
координатор са организацијом „Пријатељи деце“ Новог Београда,  
професор разредне наставе, 
Марина Суботић 
 
  
ИЗВЕШТАЈ О АКТИВНОСТИМА ПОДМЛАТКА И ОМЛАДИНЕ ЦРВЕНОГ КРСТА 
НОВИ БЕОГРАД 
 
У току  ове  школске  године ученици  су узели  учешће у многим хуманитарним 
активностима и акцијама у организацији „ Црвеног крста “  Нови  Београд. 
Септембар  је месец обележен   учлањењем ученика  у организацију и прикупљање 
чланарине. Организована  је  „ Трка за срећније  детињство “. Ученик Стефан  Крапанџић 
освојио  треће  место  и  медаљу  за  учешће.  
Ученици су  учествовали у  многобројним  литерарним и ликовним радовима на 
наградним  конкурсима „ За сунчану јесен живота “ и „ Крв живот  значи “.  
 Учествовали  у  хуманитарној  акцији   Црвеног крста „Један пакетић много љубави“. 
 Организована обука ученика четвртих разреда  на тему „ Шта знаш о Црвеном крсту и 
добровољном давалаштву крви “. 
Организована  је и  обука  ученика  старијих  разреда  за учешће  на  квиз у„ Шта  знаш  о  
Црвеном  крсту и  Прва  помоћ . „  
Сарадници  су успешно  реализовали све садржаје  из програма рада активности  и акције 
Црвеног крста  Новог Београда. 
Остварена добра сарадња са предметним наставницима, учитељима, родитељима  и 
директором школе.  
 
Нови Београд, 22.06.2018.                                                               сарадници: Тијана Братић 
                                                                                                               Љубица Дамњановић                                                                                      
 
                  
  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 
 
 
        У школској 2017/18 години ђачки парламент основне школе "Радоје Домановић" се 
бавио многобројним темама. Након избора чланова и председника парламента у 
септембру(за председника изабранa Марија Суботић  ученица 8/4 ),  у октобру месецу  
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ученици поводом недеље дечијих права израдили неколоко дигиталних презентација. У 
новембру парламент је расправљао о проблемима ученика у школи а и предложено је да се 
у школи уведе пуштање музике за време великог одмора и дежуртво ученика 8 разреда . 
Такође, успостављена је и сарадња са парламентима из суседних школа и са њима је 
размењено искуство везано за многобројне теме и проблеме (Школа без насиља, 
организације такмичења,  журки, матуре...итд). У другом полугодишту у фебруару и марту 
месецу на седницама ђачког парламента дати су предлози за уређење школе и школског 
дворишта а расправљало се и о организацији разних других занимљивих манифестација 
(организацији хуманитарних акција, спортским такмичењима, ватерполо утакмици између 
ученика наше школе и О.Ш „20 октобар“ ) као и о могућности организовања првомајског 
излета који није реализован због пренатрпаног распореда. Поред тога у априлу кординатор 
ђачког парламента Јово Боснић апеловао је на ученике да заједно са својим родитељима 
учествују у акцији „Крв живот значи“ а договорено је да као и прошле године наши 
ученици посете Центар за таленте који се налази у Земуну. Треба још напоменути да су у 
мају месецу представници ђачког парламента предложили спортисту и ђака генерације (за 
спортисту генерације предложен је ученик Урош Поповић 8/2 док су за ђака генерације 
предложени ученици Аљоша Црногорац  8/2 и Маша Додиг  8/4) . За ђака и спортисту 
генерације наставничко веће је изабрало ученике Уроша Поповића и Аљошу Црногорца из 
8/2. 
  Последњег дана школе 14. јуна оджан је сада већ традиционални  велики концерт испред 
наше школе поводом испраћаја осмака. Наравно и у овој манифестацији ђачки парламент 
је такође имао запажену улогу. 
 
 
                    
 
                                                                                               Кординатори ђачког парламента 
                      
                                                                                             Jана Ђунисављевић   и   Јово Боснић 
 
 
 
 
     Х ИЗВЕШТАЈ О ПОСЕБНИМ ПРОГРАМИМА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 
 
 
Извештај о раду Тима за професионалну оријентацију 
 
У школској 2017/2018. години Тим за професионалну оријентацију су чиниле четири 
одељењске старешине седмог разреда, четири одељењске старешине осмог разреда и 
психолог школе. У септембру 2017. године је на састанку договорен начин рада, који је 
модификован у односу на претходну годину. Тим је реализовао већину планираних 
активности, али је заинтересованост ученика осмог разреда била знатно слабија него 
претходне школске године. Психолог је и ван планираних активности покушавао да 
анимира ученике, али је то само донекле успевао. Ученици 8/2 и 8/4 су били знатно више 
заинтересовани од ученика 8/1 и 8/3 одељења. Организовано је представљање средњих 
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школа, углавном приватних.  Психолог је тестирао све заинтересоване уценике тестовима 
ТПИ и ТРЛ ( све процене налазе се у канцеларији пп службе) Одељењски старешина 8/4 и 
пп служба су посебно били ангажовани у раду са девојчицом која је имала психолошке 
потешкоће, као и са њеном породицом, како би ученица успешно наставила школовање. 
Током школске 2017/2018. године највише је рађено саветодавно у мањим групама. 
 
                                                                                           Данијела Вујовић, координатор тима 
 
 
 
Извештај о раду Тима за екологију и заштиту животне средине 
 
Руководилац тима:  Тијана Морић 
Чланопви тима:  Красић Бобана, Мијатовић Јасмина, Љиљана Крстић, Шукара Снежана 
У оквиру наставе ученици  са својим учитељима и наставницима активно и врло успешно 
сарађују са члановима Тима за заштиту животне средине. Свакодневно учествују у 
уређењу и заштити животног простора,  као дела животне средине у коме бораве док су у 
школи ( учионице, ходници, школско двориште....) Поред практичног рада, за који су 
ученици  показали велику заинтересованост, ове године посебан акценат је стављен   на 
едукацију како би  схватили колико је, и због чега, важно да чувамо, штитимо и уређујемо 
животни простор у коме боравимо као и да је здрава животна средина  основни предуслов 
опстанка живих бића на планети, па и нас самих. 
АВГУСТ 
Први састанак Тима за екологију и заштиту животне средине, 23.08.2017. 
Састанку су присуствовали сви чланови Тима  
 
- Чланови тима су предложили и усвојили Годишњи план рада Тима. 
- Договорили смо се да ради боље корелације и ефикаснијег остваривања плана   
координатор за разредну наставу буде Љиљана Крстић, а за предметну Тијана Морић. 
СЕПТЕМБАР 
 22.9.2017 . у кабинету биологије обележен је „Дан без аутомобила“ 
 Ученици седмих и осмих разреда припремили су PowerPoint презентацију о загађењу и 
заштити  ваздуха којој су присуствовали и ученици нижих одељења са својим учитељима. 
У школу су дошли пешке са беџевима на којима је писало: „Ходам за здрав ваздух“ 
 Фестивал X Европска Ноћ истраживача, под слоганом „Знање на први оглед“ одржан је 
29. Септембра 2017. на више локација у граду, у периоду од 16 до 23 часа. Ученици 6. 
разреда су са наставницом биологије Тијаном Морић, уз организациону помоћ родитеља, 
посетили Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ и сазнали: „Како 
биљке путују, а како причају?“. 
У оквиру фестивала „Европска Ноћ истраживача“, истраживачи у Европи изашли су на 
градске тргове и улице, ушли у културне и тржне центре и кроз бројне интерактивне и 
забавне активности показали случајним и намерним пролазницима колико је наука заправо 
узбудљива и важна за све нас.  
Наши ученици су показали велику заинтересованост и без треме и дилеме суочили се са 
науком, а она их је освојила на први оглед . Такође су изразили жељу да учествују и на 
другим сличним манифестацијама.  
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Посета фестивалу цвећа није реализована због организационих проблема. 
Ученици млађих  и старијих разреда су током овог месеца учествовали у неколико акција 
сађења цвећа, доношења различитих пелцера и већ засађених биљака. Наставнице Јасмина 
Мијатовић и Наташа Јановић са својим ученицима пресадиле су и освежиле биљке у 
саксијама у холу школе. Учитељица Снежана Стаменић са ученицима II-4 у жардињере је 
посадила  украсне љуте папричице, а учитељицa Љиљана Крстић са ученицима IV-4 
направила је цветове од шишарки. 
ОКТОБАР 
Одељењске старешине, учитељи и чланови тима су са својим ученицима обележили Дан 
здраве хране. Чланови тима припремили су презентације, паное и видео материјал о: 
квалитету и безбедности хране,  куповини намирница,  пирамиди исхране, амбалажи, 
генетски модификованој храни, адитивима (означеним Е бројевима), као и значају 
органске хране и органског узгоја. 
Учитељи су у оквиру предмета Свет око нас и Чувари природе са ученицима правили 
јестиве животиње од воћа и поврћа. 
Акција „ Наша еко башта“ није реализована због организационих и финансијских 
проблема  
Други састанак Тима за екологију и заштиту животне средине, 24.10.2017. 
Састанку су присуствовали сви чланови Тима  
Чланови тима договорили су се да у сарадњи са наставницом ликовног Мартом 
Тодоровић, обележе  Дан уздржавања од куповине. Користећи различите методе и технике 
ученици треба да рециклирају старе и неупоптребљиве предмете и да од њих направе 
нове. Радови ће бити изложени у учионицама, на изложбеним  таблама као и у холу 
школе. 
НОВЕМБАР 
27.11.2017. одељењске старешине, учитељи и чланови тима са својим ученицима, у 
сарадњи са наставницом ликовног мартом Тодоровић, обележили су Дан уздржавања од 
куповине. Користећи различите методе и технике ученици су рециклирали старе и 
неупоптребљиве предмете и од њих правили нове. Радови су били изложени у 
учионицама, на изложбеним  таблама као и у холу школе. 
ДЕЦЕМБАР 
Тијана Морић, учитељи и чланови тима са својим ученицима правили су јелке, честитке и 
новогодишње украсе од рециклираног материјала. Радови су били изложени у 
учионицама, на изложбеним  таблама као и у холу школе. 
Наташа Јановић, наставница биологије је у оквиру биолошке секције са ученицима 
правила рециклиране јелке и украсе којима је украсила подове школе, паное и зборницу. 
 
ФЕБРУАР 
У току овог месеца ученици су имали задатак да  кабинете  и учионице  оплемене сађењем 
биљака из семена, подземног стабла и расада у саксије које су сами направили 
рециклирањем  пластичних боца за воду, старих саксија и ваза.  
Ученици су такође, кроз игру истраживања, уз помоћ књига и приручника о собним 
биљкама,  имали задатак да открију које врсте биљака „живе“ у нашој школи. На 
картонима, које су сами осмишљавали, писали су  најзначајније податке о особинама, 
начину живота и нези дате врсте.   
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* Од фебруара до јуна ученици су бринули о биљкама, пратили и записивали све промене 
које су уочили. У јуну су изабрали биљку рекордера. Била је то афричка љубичица која је, 
од силне љубави, добила чак седам нових листова и пет цветова . 
Трећи састанак Тима за екологију и заштиту животне средине, 05.02.2018. 
Састанку су присуствовали сви чланови Тима  
Чланови тима договорили су се како да обележе  Дан заштите шума и вода 21. и 22. март и 
Ускрс. Користећи различите методе и технике ученици треба да рециклирају старе и 
неупоптребљиве предмете и да од њих направе нове. Радови ће бити изложени у 
учионицама, на изложбеним  таблама као и у холу школе. 
 
МАРТ 
Ученици су обележили Дан заштите шума и вода 21. и 22. март прављењем паноа и Power 
Point презентација, као и читањем новинских исечака. 
Наставница биологије Тијана Морић одржалеје јавни час са темом „Шумски огласи“. 
Ученици шестог  разреда су у име  становника шума  писасли огласе који су садржали 
примедбе или похвале  на рачун услова у којима живе. 
 
Тим за заштиту животне средине је и ове године активно узео учешће у светској кампањи 
„Сат за нашу планету“. Ученици су израдили едукативне паное којима су слали поруке о 
важности штедње енергије и чувања планете. 
Обележавање дана школе кроз пројекат – „Хербаријум мога краја“. Наставнице биологије 
Наша Јановић Тијана Морић су са својим ученицима направили изложбу на којој је 
приказан хербарски материјал биљака нашег краја. 
 
Пред Ускрс, ученици млађих разреда су са учитељима од природних материјала и 
материјала за рециклажу правили ускршња јаја и честитке. Ученици V4 са одељењским 
старешином Бобаном Красић и наставницом биологије Тијаном Морић такође су 
учествовали у овој акцији. У кабинету биологије направили смо изложбу и изабрали 
најлепше јаје и честитку. Изложбу су могли да посете и родитељи за време Отворених 
врата. 
 
Четврти састанак Тима за екологију и заштиту животне средине, 28.03.2018. 
Састанку су присуствовали сви чланови Тима  
Чланови тима договорили су се како да обележе  Дан планете Земље 22. април и Дан 
заштите животне средине, 5. јун. Користећи различите методе и технике ученици треба да 
рециклирају старе и неупоптребљиве предмете и да од њих направе нове. Радови ће бити 
изложени у учионицама, на изложбеним  таблама као и у холу школе. 
 
АПРИЛ 
Наставнице биологије Наташа Јановић и Тијана Морић и наставница географије Бобана 
Красић са својим ученицима обележиле су Дан планете Земље 22. април. Ученици су 
добили задатак да тог дана обуку нешто зелено ( мајицу, шал, панталоне... ) као 
асоцијација на зелену планету. Направили смо заједнички пано у кабинету биологије„ Ја 
сам дете зелене - најлепше планете“ на који су лепили еколошке поруке које  су сами 
осмислили. Исте еколошке поруке, у виду летака, делили су и својим другарима на 
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великом одмору. Био је то прелеп, едукативан, зелени, еколошки дан.  Мислим да је 
планета Земља била поносна на нас. Ја свакако јесам на своје ученике. 
У кабинету биологије тог дана реализован је и „Еко квиз“ – Колико  познајем своју 
планету? 
Ученици су добили задатак, да напишу поруке ЈКП Градско зеленило, општини Нови 
Београд и кинеској амбасади са молбом у виду песме, кратке приче, техничког нацрта или 
цртежа у којима им се обраћају за помоћ у уређењу школског дворишта које је пространо 
и пружа много могућности. Идеја која нам се највише допала је да се у школском 
дворишту поставе дрвене клупе и столови са дрвеним надстрешницама како би смо 
наставу биологије могли да држимо и у природном амбијенту. 
МАЈ 
Овог месеца ученици, који су били најуспешнији на такмичењима из биологије, као 
награду за свој рад, посетили су ботаничку башту „Јевремовац“. У пратњи стручног 
водича обишли су, поред саме баште и стакленик, библиотеку, Јапански врт и  хербар, где 
су сазнали много информација о домаћим и страним биљним врстама, становницима 
баште. Захваљујући срдачности професора Петра Марина и Пеђе Јанаћковића обишли су и 
лабораторије у којима се врше најновија научна истраживања из области Молекуларне и 
биохемијске систематике биљака.  
„Инсектаријум мога краја“ – ученици шестог разреда, са наставницом биологије Тијаном 
Морић, су на паноу у холу школе направили изложбу фотографија инсеката које су 
фотографисали у свом окружењу. 
ЈУН 
Одељењске старешине, учитељи и чланови тима са својим ученицима обележили су Дан 
заштите животне средине, 5. јун. са циљем да скрену пажњу на бројне еколошке проблеме 
и потребу очувања животне средине. Ове године смо овај важан датум посветили здравој 
храни. Наставнице биологије Наташа Јановић и Тијана Морић осмислиле су и реализовале 
креативну радионицу у оквиру које су ученици резели слике здраве хране из разних 
новина,  часописа и реклама из супермаркета и правили пирамиду исхране. Доносили су 
омоте од производа и проучавали адитиве који се у њима налазе. Правили табелу 
најчешћих адитива и разврставали их према штетности. На крају овог истраживања 
ученици су направили пано који смо одштампали и залепили у изложбеној витрини 
биолошког кабинета како би и остали ученици у школи могли да се увере у постојање 
штетних адитива и направе прави избор при куповини хране. 
Наставница биологије Наташа Јановић организовала је и са својим ученицима реализовала 
акцију уређења школског дворишта кроз акцију сађења цвећа. 
Ученици су добили задатак да током летњег распуста саставе листу тема којима би желели 
да се баве у оквиру  Заштите животне средине следеће школске године. Такође су добили 
задатак да током лета фотографишу екосистеме које буду обишли ( море, реку, језеро, 
шуму, ливаду, бару.....  ) и у оквиру њих забележе основне карактеристике. 
Пети састанак Тима за екологију и заштиту животне средине, 25.06.2018. 
Састанак стручног тима коме су присуствовали сви горе наведени чланови као и 
руководилац тима. Анализирали смо оствареност плана рада за 2017/2018 годину  и 
направили план рада стручног тима за школску 2018/2019 годину. 
План рада Тима за заштиту животне средине је готово у потпуности реализован и веома 
смо задовољни како самом реализацијом , радом и међусобном комуникацијом чланова 
тима тако  и великим одзивом,  учешћем и доприносом деце комплетној реализацији. 
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Ученици су схватили значај уређења и заштите животног простора у коме бораве као и 
животне средине као дома свих нас. Радо и са лакоћом су се укључивали у сваку акцију и 
својим радом допринели остваривању овогодишњег плана рада.Посебно желим да 
истакнем учешће свих ученика  у школи, њихових родитеља, одељењских старешина, 
чланова тима, као и свих запослених у хуманитарној акцији „Чеп за хендикеп“ коју је 
покренуло Друштво параплегичара и квадриплегичара Војводине у циљу прикупљања 
новца, продајом пластичних чепова, за скупа ортопедска помагала онима којима је то 
најпотребније. 
                                                                                              Руководилац тима: Тијана Морић 
 
 
 
Извештај о раду Тима за обележавање значајних датума и уређење школе 
 
Тим за обележавање значајних датума и уређење школе је одржао три састанка (29.VIII 
2017., 26.I 2018. и 22.VI 2018.) у току школске 2017/2018.године на коме је био присутaн 
директор, Горан Шоботовић, као и  сви чланови Тима за обележавање значајних датума и 
уређење школе: Верица Милосављевић, Љиљана Крстић и Снежана Гарчевић.  
План Тима за обележавање значајних датума и уређење школе углавном је реализован 
упорним радом и ангажовањем директора, наставника, стручних сарадника, помоћног 
особља што се видети у тексту који следи.   
Добродошлица првацима - Приредба за прваке, одржана 01.09.2017. године у 17h у 
свечаној сали наше школе. Исту припремиле и реализовале учитељице II разреда са 
ученицима. Уређивање паноа, хола, дворишта и улаза урадиле учитељице ПБ и помоћно 
особље. Свечана сала, балкон као и улазни хол су били препуни ученика, родитеља и 
осталих посетилаца. 
Дан страних  језика 26.09. - није реализован као радио емисија, али му је посвећено пар 
минута на часовима енглеског, италијанског и француског језика.   
Дан учитеља 05.10. - обележен на различите начине: песмом, причом, цртежом, 
карикатуром на тему „Мој учитељ/учитељица“. Дечији радови су били изложени на 
паноима школе. 
Дечија недеља - је обележена шаренолико. ПБ I и II је организовао ликовну радионицу. 
Радови су били изложени у холу испред учионица. Ревија дечијег стваралаштва у СЦ - 
изложени ликовни радови наших ученика  II – VIII разреда које је одабрала и представила 
наставница ликовне културе М.Тодоровић.  
Месец књиге - Сајам књига су на часовима српског језика и књижевности најавиле 
наставнице и посетиле исти са групом заинтересованих ученика V – VIII разреда. 
Ослобођење Београда 20.10. - није реализован као радио емисија, али му је посвећено пар 
минута на часу историје  V – VIII разреда. 
Дан просветних радника 08.11. - је и рођендан Вука Караџића, те су наставнице српског 
језика и књижевности повезале исте и реализовале на редовним часовима српског језика и 
књижевности. 
Дан толеранције - 16.11. „Није тешко бити фин“ -  реализован на часу одељенског 
старешине са ученицима I – VIII разреда. 
Дан детета 20.11. - обележен 29.09.2017. године у Пионирском граду са ученицима I – IV 
разреда као Спортски дан. 
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Месец борбе против болести зависности – предавање „Болести зависности – Наркоманија“ 
одржала Поливалентна патронажна служба Дома здравља Нови Београд у свечаној сали,  
као и предавање „Болести зависности – Алкохолизам и пушење“.  
Новогодишњи и Божићни празници - Кићење јелки и сређивање паноа у холовима и у 
учионицама почело је почетком децембра 2017.године. Обавили  наставница ликовне 
културе М.Тодоровић са учитељима. Новогодишњи сајам, 29.12.2017. године у школским 
„ружама“ организовали учитељи I – IV разреда и учитељице I – II разреда ПБ. Био је веома 
посећен. Школа је била прави базар на коме су ученици продавили своје новогодишње 
радове посетиоцима (родитељима, бакама, декама, комшијама,  другарима...) 
Свети Сава 27.01. - Приредба одржана у свечаној сали у 12 часова. Приредби предходила 
свечана церемонија „Сечење славског колача“ коју је извео свештеник са вероучитељем, 
директором и ученицима. После исте одржан је час одељенског старешине на коме су се 
ученици послужили кољивом и поразговарали о „Школској слави“. У зборници је 
организована свечана трпеза за госте и запослене. 
Дан матерњег језика 21.02. - реализован као предавање на часовима српског језика и 
књижевности са ученицима V – VIII разреда. 
Дан жена 08.03. – обележен разноврсно: песмама, причама, цртежима, честиткама, колачи, 
балонима, сувенирима, приредбом.  
Дан школе – обележен свечаном Приредбом 9.3.2018. године у 12h у свечаној сали. 
Учесници приредбе ученици I – VIII разреда. Школа је била препуна гостију. Након исте 
одржан је час одељенског старешине на коме су се ученици послужили и поразговарали о 
нашем писцу Р. Домановићу. У зборници је организован коктел за госте и запослене. 
Представљање школе будућим првацима и њиховим родитељима – Отворена врата, 
27.3.2018. године у 17 и 30h у свечаној сали. Сем богатог програма који су извели ученици 
IV разреда и ученици II разреда ПБ, затим учитељице које су за њих припремиле ликовну 
радионицу, час у школској библиотеци. Док су се будући прваци забављали, директор је 
са психологом и педагогом упознао родитеље о раду и функционисању школе. Родитељи 
су на сва питања добили адекватне одговоре. 
Дан дечије књиге 02.04. – сви прваци су са учитељима имали ЧОС у библиотеци и добили 
чланску карту. 
Васкрс – „У сусрет Васкрсу“ обележен 28-30.3.2018. године у  холу школе. Васкршњи 
базар организовали учитељи I – IV разреда и учитељице I – II разреда ПБ. Ученици су 
продавили своје радове посетиоцима (родитељима, бакама, декама, комшијама, школском 
особљу, другарима...) 
Дан победе у II светском рату 09.05. - Радио емисија је емитована наведеног дана. 
„Летњи колаж“ – Приредбе одржане у ПБ: 
Први разред 31. маја. 2018. 
Други разред 06. јуна, 11. јуна и 12. јуна 2018. 
Ученици су показали шта су радили током школске 2017/2018.године са својим 
учитељицама и како су креативно провели време, родитељи са осмехом и аплаузом 
наградили труд. 
Спортски дан у Пионирском граду 07.06. од I до IV разреда. 
Испраћај осмака - Рок концерт одржан 14.6.2018. године у свечаној сали школе у 19 и 30h. 
Бенд “ProFunny” састављен од директора, наставника, учитеља, бивших и садашњих 
ученика подржали музичари групе 357 и браћа Јелић и глумица Драгана Мићаловић. На 
репертоару је било више од 20 домаћих и страних хитова. Ређали су се хитови EKV-a, YU 
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групе, Електричног оргазма, Психомодо попа, Guns`n`Roses, Hendriksa, S.A.R.S.-a, 
Animals-a и  других, а на крају су сви заједно отпевали химну школе „Нема повлачења, 
нема предаје“. Свечана сала је била мала да прими све матуранте, родитеље, предшколце, 
ученике других разреда, баке и деке, али и оне који су нашу школу завршили пре десет 
година и више... 
Уређење школе - Ђачки ормарићи спремно дочекали први септембар, проблеми који су се 
у међувремену дешавали са заглављивањем или пуцањем кључева благовремено 
отклањани. Панои су купљени постављени. У Свечаној сали постављено биоскопско 
платно, бим  пројектор и лаптоп. За бетонирање дворишта код клупица где се сакупља 
вода као и за мењање или пресвлачење столица у свечаној сали није било материјалних 
средстава. Одржавање хигијене школског дворишта је било задовољавајуће. Надам се да 
ће о томе детаљније написати Тим за екологију и  Еколошка секција у својим извештајима. 
Школски панои су били у складу са значајним датумима. Захваљујући учитељима, 
наставницима и стручним сарадницима који су вредне ученике усмеравали и организовали 
да се наведени датуми обраде, испоштују и обележе. Реконструкција и кречење фасаде, 
извођење грађевинских и столарских радова, сређивање крова није реализована због 
материјалних средстава, као ни израда билборда на фискултурној сали. Детаљније о 
сређивању, реновирању, опремању школе биће у директоровом извештају. Избор најбоље 
уређене учионице/кабинета организоваће се крајем августа. 
Тима за обележавање значајних датума и уређење школе се захваљује свим колегама на 
дивној сарадњи, подршци, помоћи.  
 
Руководилац Верица Милосављевић 
                                                                                                          Београд, 22.јун 2018.године 
 
Извештај комисије за културне активности школе за школску 2017/2018. годину 
 
У току школске 2017/2018. планиране активности Тима за културне активности су 
углавном успешно реализоване. 
      Тим је пратио школске и ваншколске  активности, по потреби  разговарао и уважавао  
мишљења осталих тимова, иницирао активности и начин организовања активности у циљу 
што квалитетнијег рада.. Чланови ове комисије су и сами учествовали у активностима. 
      Активности које је спроводио Тим за културне активности школе реализоване су 
током целе школске године,. 
Обавештења о реализованим активностима су била на месечном нивоу. 
      Реализоване/нереализоване активности којима је је координирао Тим за културне 
активности школе, у овој школској години биле су следеће : 
сарадња са Дечијим културним центром (новогодишње и јесење представе за старије и 
млађе разреде), до сарадње са Музичком омладином није дошло због одсуства техничко – 
оранизацијских услова, ревија дечијег стваралаштва није одржана у Сава Центру, сарадња 
са Пријатељима деце Новог Београда спроведена је у доброј организацији и организовању 
доделе диплома за најуспешније радове, приредбе ( представљање будућим првацима, 
пријем првака, приредбе у оквиру одељенских заједница и боравка), школска слава Свети 
Сава, као и Дан школе обележени  су  у свечаној сали школе, уз пригодан програм, такође 
у свечаној сали школе организовано је матурско вече за ученике осмог разреда, концерт 
поводом краја школске године организован је у сали и пропраћен од стране медија, Сајам 
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науке посетило је једно одељење четвртог разреда  са својим разредним старешином, 
посећени су многобројни музеји( Музеј афричке уметности, Педагошки музеј, Музеј Вука 
и Доситеја, Музеј позоришне уметности, Музеј ФК „Црвена звезда“ и ФК „ Партизан“, 
Музеј Југославије, ПТТ музеј), два спортска  дана у току школске године ( Пионирски 
град), као и  летњи и зимски камп због дугогодишње сарадње са Пионирским градом, 
посета Калемегдану и Ботаничкој башти, организована је посета Дечијем филмском 
фестивалу као и прослава Нове године у ДКЦ.  
Тим је задовољан реализацијом активности у току школске године. Организација свих 
активности је била на високом нивоу.  
 
                                                                               Тим за културне активности  школе:  
                                                                                Бранка Рајчевић             
                                                                                Марина Суботић 
                                                                                Гордана Живковић 
                                                                                Данка Пештерац 
                                                                 
 
                 
     XI РЕАЛИЗАЦИЈА ОСТАЛИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА 
 
 
 
Извештај о aжурирању сајта  
 
 
Реализатор: Драгана Станисављевић 
 
На сајту школе www.osradojedomanovic.edu.rs могу се добити све најновије и најважније 
информације у вези са школом.  Школски сајт је уређиван перманентно у току целе 
школске године на основу информација које се добијају од чланова колектива и од 
ученика.  
У септембру је постављен школски календар за школску 2017/18. годину,  распоред 
пријема родитеља, измењен је списак запослених, постављене су информације у вези са 
одабраним школским уџбеницима. 
Највише измена било је на страници Актуелно. Она је испратила већину дешавања у току 
школске године. Нека од њих су: облежавање новогодишњих и божићних празника, 
обележавање школске славе Свети Сава, спортске манифестације и турнири, активности у 
току обележавања Дана школе, извештај о иновативном часу историје „Skype in the 
classroom“, радионице и играонице одељења III4, смотра рецитатора, награђени такмичари 
на такмичењу „Кенгур“,  рок концерт бенда „ПроФани“ за испраћај матураната... 
Потребне информације, како за ученике тако и за њихове родитеље, постављане су на 
страници Информације. Тако су се између осталих ту нашли следећи подаци: 
Списак одабраних уџбеника за школску 2017/18. годину које родитељи купују, 
План писмених провера од 2. до 8. разреда за прво и друго полугодиште, 
Термини одржавања додатних, допунских и секција млађих разредa, 
Календар такмичења, 
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Правилник о оцењивању ученика основне школе,  
Правилник о правима, обавезама и одговорности ученика 
Информације и документација за све јавне набавке, 
Страница Школски часопис  садржи сва досадашња електронска издања школског 
часописа “Детелина”. Страница Наше наде представља талентоване ученике наше школе 
у ваншколским активностима па је ажурирање подразумевало уклањање текстова и слика 
које су се тицале бивших ученика и додавањe нових података. Страница Куда после 
осмог… освежена је новим подацима и линковима које могу да буду од користи 
ученицима осмог разреда. Страница Библиотека је мењана по потреби и углавном је 
информисала ученике у вези са Читалачком значком. Најчешће посећиване странице биле 
су: Упис првака, Актуелно  и  Информације. 
Преглед посећености сајта по месецима показује да је највећа посећеност била у месецу 
марту. Табела бр. 1. приказује месечну посећеност за период јул 2017 - јун 2018. 
 
Табела бр.1. Преглед посећености сајта по месецима за период јул 2017 – јун 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

месец број посета 
јун 2018. 2178 
мај 2018. 2222 
април 2018. 2819 
март 2018. 5509 
фебруар 2018. 2459 
јануар 2018. 3025 
децембар 2017. 2567 
новембар 2017. 2715 
октобар 2017. 3141 
септембар 2017. 3132 
август 2017. 3032 
јул 2017. 1313 
укупан број посета 34112 



120 
 

 
 
 
 
Извештај о реализацији активности у оквиру школског маркетинга 
 
      У току школске 2017/2018. планиране активности Тима за маркетинг су углавном 
успешно реализоване. 
      Тим је пратио школске и ваншколске  активности, по потреби  разговарао и уважавао  
мишљења осталих тимова, иницирао активности и начин организовања продајних 
изложби, презентација, прослава, у циљу што квалитетнијег и успешнијег представљања 
школе јавности. Чланови ове комисије су и сами учествовали у активностима. 
      Активности које је спроводио Тим за маркетинг школе реализоване су током целе 
школске године,. 
Обавештења о реализованим активностима су била на месечном нивоу. 
      Реализоване/нереализоване активности којима је је координирао Тим за маркетинг 
школе, у овој школској години биле су следеће : 
информације на сајту школе, актуелности, активности, занимљивости( школа има нови, 
савременији сајт који омогућава бољу прегледност и маркетинг), приредба поводом  
пријема првака ( свечани пријем првака), Ревија дечијег стваралаштва у Сава Центру није 
одржана, јесења сусретања у виду представа, зимска сусретања,  продајна изложба пред 
Нову годину, уз одељенске представе,  пролећна сусретања ( путовања кроз годишња 
доба, представљање одељења кроз представе и приредбе), тематске изложбе радова 
ученика у холу школе ( јесењи мотиви, новогодишњи сајам и ускршњи сајам) , 
новогодишња хуманитарна акција сакупљања слаткиша за децу без родитеља, прослава 
Светог Саве уз пригодан програм, летњи и зимски колаж у виду приредби ученика из 
боравка, представљање школе будућим првацима (посета будућих првака школи, 
приредба..), прослава Дана школе уз пригодан програм, уређење школског дворишта у 
сарадњи са наставницима, многобројни успеси на такмичењима, концерт поводом краја 
школске године и припрема првака за полазак у школу,  у виду једнодневног извођења 
реативне радионице.  
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Тим је задовољан изведбом свих активности. Организација свих активности је била на 
високом нивоу. Припрема деце за први разред се из године у годину показује као  
ефикасна и корисна деци. Надамо се да ће трајати  и да ће се допуњавати новим 
учесницима и новим идејама. . Завршни концерт је доста добро прошао. Подржан је од 
стране јавних личности и сматрамо да је ове године допринео одличном маркетингу. 
Залагање учитеља у вези са  приредбама је максимално орагизовано и  креативно.  
 
                                                                               Тим за маркетинг школе:  
                                          Горан Шоботовић , Милена Савић и Данка Пештерац                           
                                                                                                                                                  
Извештај о сарадњи са породицом 
 
 
Укљученост родитеља у различите аспекте школског живота представља важну 
компоненту образовно-васпитног процеса и у непосредној је вези са квалитетом тог 
процеса. Будући да је добробит детета главни интерес и родитеља и школе, њихово 
партнерство је важан предуслов за подржавање и подстицање детета.Током школске 
2017/2018. одвијала се континуирана сарадња школе са родитељима, кроз дане отворених 
врата, родитељске састанке, индивидуалне разговоре и предавања. 
Све одељењске старешине су организовале родитељске састанке најмање пет пута у току 
школске године, а неки од њих у складу са потребама и чешће. Комуникација се одвијала 
и кроз индивидуалне разговоре родитеља и одељењских старешина или педагога и 
психолога. 
 Отворена врата (када сви предметни наставници и други запослени имају термин за 
посету родитеља у послеподневним часовима) реализована су према утврђеном распореду 
једанпут  месечно у два дана . О популарности оваквог вида сарадње школе са ротељима 
сведочи велика посећеност и интересовање родитеља. 
Наставници су организовали угледне часове о чему су родитељи обавештавани путем 
школског сајта, али већа посета родитеља није забележена.   
У складу са потребама родитеља организовано је Представљање средњих школа 
ученицима и родитељима. 
Сарадња са Саветом родитеља одвијала се у складу са планом рада Савета родитеља. 
Савет родитеља је редовно информисан о свим значајним питањима. 
Већина родитеља задовољна је бројем родитељских састанака и начином организовања 
отворених врата. Највећи број родитеља није заинтересован за присуствовање угледним 
часовима, или ако и јесте наглашава да због посла не би био у могућности да таквим 
активностима присуствује. Као што је већ поменуто највеће интересовање родитеља 
постоји за заштиту деце од насиља и васпитне поступке у формирању радних навика и 
одговорног понашања ученика. 
 
 
Раелизација програма  социјалне заштите ученика 
 
 
Социјална заштита  ученика подразумева  систем  различитих мера и  активности чији је 
циљ пружање најбоље подрше ученицима са социјалним проблема тј. ученицима који 
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припадају осетљивим групама као што су: 
 
материјално угрожене породице 
деца без родитељског старања 
једнородитељске породице 
ромска национална мањина 
лица са инвалидитетом 
лица са хроничним болестима 
избегла и расељена лица 
деца са сметњама у развоју и поремећајима у понашању. 
 
Циљеви и задаци програма: 
 
пружање помоћи ученицима са поремећајима у понашању, 
пружање помоћи васпитно запуштеним или угроженим ученицима, ученицима који долазе 
из дефицијентних породица или породица са проблематичним односима, 
сарадња са установама и организацијама које се бави социјалним питањима, 
упознавање и праћење социјалних прилика ученика / упућивање у остваривање социјално-
заштитних мера, 
утврђивање социоекономског статуса родитеља, 
упућивање родитеља на остваривање права, 
развијање вредности пријатељства, солидарности и колегијалности. 
ПП служба је уз помоћ наставника разредне и предметне наставе у току школске 
2017/2018. године континуирано радила на овим задацима, трудећи се да пружи подршку 
како ученицима, тако и њиховим породицама. За три ученика пп служба се обратила 
Градском центру за социјални рад, одељење Нови Београд. 
 
 
ПОМОЋ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА 
 
Идентификација ученика са одређеним социјалним проблемима  врши се стално, те је тако 
рађена и током школске 2017/2018. Године. Одељенске старешине, пп служба и директор 
школе, на почетку сваке школске године анализирају социјално стање ученика и на основу 
њега раде план деловања. Током године, свака нова ситуација бива опсервирана.  
Школа уочене проблеме покушава да реши сарадњом са родитељима (службеним 
позивима у школу и инфомативним разговорима), а уколико нема резултата, у току 
школске године укључују се установе и организације социјалне заштите. 
 
ПОМОЋ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА 
 
Идентификација ученика који се налазе у тешкој материјалној ситуацији обавља се како 
на почетку, тако и током целе године. Школа израђује план помоћи овим ученицима у 
виду: 
 
бесплатне екскурзије, излета 
бесплатне позоришне представе, концерта 
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бесплатних уџбеника 
 
Школа периодично и по потреби организује акције прикупљања одеће, обуће и школског 
материјала  за ученике тешког материјалног стања.  
  
Носиоци активности сем одељењских старешина, педагога и директора школе, су и 
чланови тима за заштиту деце од насиља као и чланови тима за инклузију.  
 
 
Програм здравствене заштите ученика 
 
 
Током целе године здравственој превенцији и заштити поклањана је дужна пажња на свим 
нивоима, од одељењских заједница, до Наставничког већа, и у свим сегментима рада - 
редовна настава, ВНА, сарадња са родитељима и значајним институцијама, активности 
ШБН и УП.  
Здравствена екипа предвођена школским лекаром и стоматологом,  обављала је сав 
предвиђен рад. Завршено је све што је по здравственој методологији планирано. 
У оквиру здравствених програма посебна пажња посвећена је здравственом просвећивању 
ученика и раду на превенцији и заштити здравља, са циљем формирања одговорног 
односа према сопственом здрављу и здрављу других, као и кроз стимулисање здравих 
стилова живота и развијање позитивних вредности. Посебно су разрађени циљеви, задаци 
и садржаји здравственог васпитања који су саставни део Школског програма.  
У склопу редовних активности на заштити здравља ученика, у школи су за ученике 
организована различита предавања, трибине, саветодавни рад, индивидуални и рад у 
малим групама, радионице едукативни филмови и др, а садржаји су били специфични за 
различите узрасте. Носиоци овог програма уз школског лекара, стоматолога и патронажну 
сестру, биле су и педагог и психолог школе. Са ученицима млађих разреда разговарало се 
и приказивани су им филмови о заштити здравља и значају личне хигијене, болестима 
прљавих руку, вашљивости, правилном држању тела, хигијени зуба и слично. У старијим 
разредима највише се говорило о здравим стиловима живота, пубертету и адолесценцији. 
Посебан део програма чинила је превенција болести зависности.  
Организовани су разговори, трибине, изложбе, плакати, видео пројекције, едукативне 
радионице и филмови о заштити од пушења, алкохолизма, наркоманије и СИДЕ. У 
реализацији ових програма учествовали су поред представника школе и ДЗ и 
представници МУП-а.  
Поред здравствено - васпитног рада са ученицима, у школи се води потпуни хигијенско - 
санитарни надзор и редовна брига о личној и општој хигијени, заштити од заразних и 
других болести.  
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Извештај о сарадњи са Амбасадом САД и Интернационалном школом Београда у оквиру 
пројекта ``LET`S READ TOGETHER`` 
 
 
Сарадња са Интернационалном школом Београда и Амбасадом САД-а у оквиру пројекта 
``LET`S READ TOGETHER`` ове школске 2017/2018.године нажалост није реализована 
јер контакт који смо имали са предавачем у тој школи више није могућ пошто се професор 
вратио у своју матичну земљу. Настојаћемо да од наредне школске године обновимо ову 
више него корисну, занимљиву и креативну сарадњу за ученике наше основне школе. 
Такође, настојаћемо да усталимо и спроведемо одласке наших ученика у Амерички кутак 
у Дому омладине Београд где су се у више наврата одржавала предавања и радионице са 
ученицима Интернационалне школе Београд. 
 
 
Наставник енглеског језика 
Јелена Нисић-Недељковић 
Оливера Миловановић  
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XII УЧЕШЋЕ И РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 
УЧЕНИКА 

Разред 
-  
одеље
ње 

ПРЕДМЕТ/ Конкурс/ 
Смотра 

Освојено место Похвале Предметни наставник 

У 
каталогу 
Министа-
рства 
просвете 

О
П ГР РЕ ИН О

П ГР РЕ ИН   

Миљковић Нева I - 1 МАТЕМАТИКА/Кенгур      Х   Маја Дробњаковић ДА 

Злоколица Душан I - 1 МАТЕМАТИКА/Кенгур      Х   Маја Дробњаковић ДА 

Штрбац Лана I - 1 МАТЕМАТИКА/Кенгур      Х   Маја Дробњаковић ДА 

Крстић Константин I - 2 МАТЕМАТИКА/Кенгур      Х   Милена Меденица ДА 

Павловић Виктор I - 2 МАТЕМАТИКА/Кенгур      Х   Милена Меденица ДА 

Кутлешић Јован I - 2 МАТЕМАТИКА/Кенгур      Х   Милена Меденица ДА 

Катарина Барбара I - 2 СРПСКИ ЈЕЗИК/ 
Литерарна секција 3        Милена Меденица ДА 

Петровић Гала I - 2 ЛИКОВНА КУЛТУРА 2        Милена Меденица ДА 

Вида Мрдак I - 2 
МУЗИЧКА 
КУЛТУРА/“Златна 
сирена“ 

3        Милена Меденица 
ДА 

Штрбац Михајло I - 2 СРПСКИ ЈЕЗИК/“Ђачки 
песнички сусрети“ 3        Милена Меденица ДА 

Крстић Константин I - 2 СРПСКИ ЈЕЗИК/“Ђачки 
песнички сусрети“ 2        Милена Меденица ДА 

Јовановић Ивана I - 3 ШАХ   2      Снежана Шукара ДА 
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Симовић Ђорђе I - 4 МАТЕМАТИКА/Кенгур   3      Грбан Жељка  

Ракић Невена I - 4 МАТЕМАТИКА/Кенгур      Х   Грбан Жељка  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 
УЧЕНИКА 

Разред 
-  
одеље
ње 

ПРЕДМЕТ/ Конкурс/ 
Смотра 

Освојено место Похвале Предметни наставник 

У 
каталогу 
Министа-
рства 
просвете 

О
П ГР РЕ ИН О

П ГР РЕ ИН   

Тешић Анђела I - 4 МАТЕМАТИКА/Кенгур      Х   Грбан Жељка  

Николић Павле I - 5 
СРПСКИ 
ЈЕЗИК/Рецитаторска 
секција 

 1       Лековић Слободанка 
ДА 

Ћетковић Мила I - 5 ЛИКОВНА КУЛТУРА 1        Лековић Слободанка ДА 

Нађа Ђорђевић II2 „Демус“-соло певачи 3.        Тања Дујовић  

Фрида Каличанин II2 Ликовни конкурс“Мој 
крај приче“ 3.        Тања Дујовић  

Андреј Секуловић II 2 Математика“Кенгур“        + Тања Дујовић  

Андрија 
Стаматовић II 2 Математика“Кенгур“        + Тања Дујовић  

Михаела Плавша II 2 Математика“Кенгур“        + Тања Дујовић  

Борис Боснић II 2 Математика“Кенгур“         
+ Тања Дујовић  

Иван Црногорац II 2 Математика“Кенгур“        + Тања Дујовић  
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Ања Ћировић II 2 Математика“Кенгур“        + Тања Дујовић  

Сергеј Пјанић 2/5 
Међународно 
математичко такмичење 
„Кенгур без граница” 

       * Марија Ристић + 

Илија Никитовић 2/5 
Међународно 
математичко такмичење 
„Кенгур без граница” 

       * Марија Ристић + 
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ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 
УЧЕНИКА 

Разред 
-  
одеље
ње 

ПРЕДМЕТ/ Конкурс/ 
Смотра 

Освојено место Похвале Предметни наставник 

У 
каталогу 
Министа-
рства 
просвете 

О
П ГР РЕ ИН О

П ГР РЕ ИН   

  Манифестација 
„Читалачка значка”     *    Марија Ристић  

Немања Стојковић 2/5 

Међународно 
математичко 
такмичење „Кенгур без 
граница” 

       * Марија Ристић + 

Лола Јовичић 2/5 

Општинско такмичење 
из ликовног основних 
школа Новог Београда 
на тему „Птице” 

3.        Марија Ристић  

Соња Маровић 2/5 

Општинско такмичење 
из ликовног основних 
школа Новог Београда 
на тему „Птице” 

3.        Марија Ристић  

Катарина Војновић 2/5 

Општинско такмичење 
литерарних секција 
основних школа Новог 
Београда 

2.        Марија Ристић  

Александар 
Ровчанин 2/5 Манифестација 

„Читалачка значка”        * Марија Ристић  

Лука Стојковић III 4 Математика 2.        Лидија Вранић  

Филип Здравковић  
III 4 

 
Математика 3.        Лидија Вранић  

Филип Здравковић  Ликовни 3.        Лидија Вранић  
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III 4 конкурс,,Ускршње 
чаролије'' 

Лена Гајић  
III 4 ,,Кенгур без граница''        * Лидија Вранић  

Данило Војновић  
III 4 ,,Кенгур без граница''        * Лидија Вранић  

Филип Здравковић  
III 4 ,,Кенгур без граница''        * Лидија Вранић  

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 
УЧЕНИКА 

Разред 
-  
одеље
ње 

ПРЕДМЕТ/ Конкурс/ 
Смотра 

Освојено место Похвале Предметни наставник 

У 
каталогу 
Министа-
рства 
просвете 

О
П ГР РЕ ИН О

П ГР РЕ ИН   

Крга Ива IV2 Математика  1.        Керић Данка ДА 

Живановић Лука IV2 Математика 1.        Керић Данка ДА 

Марковић Теодора IV2 Математика 1.        Керић Данка ДА 

Обренић Михаило IV2 Математика 1.        Керић Данка ДА 

Семиз Ива IV2 Математика 1.        Керић Данка ДА 

Шумић Филип IV2 Математика 1.        Керић Данка ДА 

Милосављевић 
Марта 

IV2 Математика 2.        Керић Данка ДА 

Читаковић Дуња IV2 Математика 2.        Керић Данка ДА 

Лукић Наталија IV2 Математика 2.        Керић Данка ДА 
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Вујић Виктор IV2 Математика 3.        Керић Данка ДА 

Крга Ива IV2 Математика  1.       Керић Данка ДА 

Семиз Ива IV2 Математика  1.       Керић Данка ДА 

Шумић Филип IV2 Математика  1.       Керић Данка ДА 
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ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 
УЧЕНИКА 

Разред 
-  
одеље
ње 

ПРЕДМЕТ/ Конкурс/ 
Смотра 

Освојено место Похвале Предметни наставник 

У 
каталогу 
Министа-
рства 
просвете 

О
П ГР РЕ ИН О

П ГР РЕ ИН   

Марковић Теодора IV2 Математика  3.       Керић Данка ДА 

Читаковић Дуња IV2 Математика    3.       Керић Данка ДА 

Живановић Лука IV2 Математика      1.   Керић Данка ДА 

Крга Ива IV2 „Кенгур без граница“ 
математика  1.       Керић Данка ДА 

Шумић Филип IV2 „Кенгур без граница“ 
математика  3.       Керић Данка ДА 

Крга Ива IV2 „Кенгур без граница“ 
математика   1.      Керић Данка ДА 

Томић Новак IV2 „Кенгур без граница“ 
математика      1.   Керић Данка ДА 

Лазић Нађа IV2 „Кенгур без граница“ 
математика      1.   Керић Данка ДА 

Марковић Теодора IV2 „Кенгур без граница“ 
математика      1.   Керић Данка ДА 

Милосављевић 
Марта 

IV2 „Кенгур без граница“ 
математика      1.   Керић Данка ДА 

Обренић Михаило IV2 „Кенгур без граница“ 
математика      1.   Керић Данка ДА 

Семиз Ива IV2 „Кенгур без граница“ 
математика      1.   Керић Данка ДА 

Симић Василије IV2 „Кенгур без граница“ 
математика      1.   Керић Данка ДА 
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Марковић Теодора IV2 Шах 2.        Керић Данка ДА 
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ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 
УЧЕНИКА 

Разред 
-  
одеље
ње 

ПРЕДМЕТ/ Конкурс/ 
Смотра 

Освојено место Похвале Предметни наставник 

У 
каталогу 
Министа-
рства 
просвете 

О
П ГР РЕ ИН О

П ГР РЕ ИН   

Марковић Теодора IV2 „Пангеа“-математичко 
такмичење  1.       Керић Данка НЕ 

Семиз Ива IV2 „Пангеа“, математичко 
такмичење  2.       Керић Данка НЕ 

Крга Ива IV2 „Пангеа“, математичко 
такмичење  3.       Керић Данка НЕ 

Шумић Филип IV2 Јуниорска  математичка 
олимпијада        1. Керић Данка ДА 

Крга Ива IV2 Јуниорска  математичка 
олимпијада        2. Керић Данка ДА 

Марковић Теодора IV2 Јуниорска  математичка 
олимпијада        2. Керић Данка ДА 

Нађа  Јовановић III3 математика 1.        Мирна  Комненић  

Ленка  Међак III3 математика 2.        Мирна  Комненић  

Алекса Божић III3 математика 2.        Мирна  Комненић  

Алекса Срејић III3 математика 3.        Мирна  Комненић  

Тијана  Цветковић III3 Кенгур без граница-
математика        *ди

пл. Мирна  Комненић  

Нина Богдановић 5/1 Српски језик 1.        Мирјана Аранђеловић  

Настасија Бунгин 5/1 Музичка култура,  
такмичење соло певача 

 
II/ / / / / / / / Весна Кнежевић У 

организац
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2 ији 
друштва 
„Пријате
љи деце“ 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 
УЧЕНИКА 

Разред 
-  
одеље
ње 

ПРЕДМЕТ/ Конкурс/ 
Смотра 

Освојено место Похвале Предметни наставник 

У 
каталогу 
Министа-
рства 
просвете 

О
П ГР РЕ ИН О

П ГР РЕ ИН   

Мина Бећировић 5/2   / / / / П / / / Весна Кнежевић 

У 
организац
ији 
друштва 
„Пријате
љи деце“ 

Ирина Кадић 5/1  III/
3 / / / / / / / Весна Кнежевић 

У 
организац
ији 
друштва 
„Пријате
љи деце“ 

Maгдалена 
Пајванчић 7/2  I / / / III / / / Весна Кнежевић 

У 
организац
ији 
друштва 
„Пријате
љи деце“ 

Марија Квашчев 7/2  III / / / / / / / Весна Кнежевић 
У 
организац
ији 
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друштва 
„Пријате
љи деце“ 

Андрија Митровић 7-1 Историја 3        Ирена Пауновић да 

Божидар Николић 8-3 Историја 3        Ирена Пауновић да 

Огњен Милошевић 7-1 Географија 3        Ивана Ж. Коцић да 

Андрија Митровић 7-1 Географија 1 2       Ивана Ж. Коцић да 
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ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 
УЧЕНИКА 

Разред 
-  
одеље
ње 

ПРЕДМЕТ/ Конкурс/ 
Смотра 

Освојено место Похвале Предметни наставник 

У 
каталогу 
Министа-
рства 
просвете 

О
П ГР РЕ ИН О

П ГР РЕ ИН   

Нина Богдановић V1 Математика 1     +  

+ 
Ке
нгу
р 

Драгана Тодоровић 

 

Барбара Веснић V2 Математика        

+ 
Ке
нгу
р 
+ 
Па
нге
а 

Драгана Тодоровић 

 

Алекса Јоцковић V3 Математика 2        Драгана Тодоровић  

Софија Павлекић V3 Математика 2   

2 
Па
нге
а 

 +  

+ 
Ке
нгу
р 

Драгана Тодоровић 

 

Весна Томашевић VII2 Математика 1 1 2 

1 
Па
нге
а 
1 
Кен
гур 
(фи

    Драгана Тодоровић  
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нал
но) 

Мирослав 
Милисављевић 62 Биологија 1 1   1 1   Тијана Морић да 

Игор Буњевачки 62 Биологија 1 3   1 3   Тијана Морић да 

Андреј Бабић 61 Биологија 1 2   1 2   Тијана Морић да 

Марта Кецкаревић 61 Биологија 3    3    Тијана Морић да 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 
УЧЕНИКА 

Разред 
-  
одеље
ње 

ПРЕДМЕТ/ Конкурс/ 
Смотра 

Освојено место Похвале Предметни наставник 

У 
каталогу 
Министа-
рства 
просвете 

О
П ГР РЕ ИН О

П ГР РЕ ИН   

Бранислав Вучић VI3 Математика 1.        Јелена Милојевић  

Игор Буњевачки VI2 Математика 2.        Јелена Милојевић  

Елена Каџибанов VI3 Математика 3.        Јелена Милојевић  

Мирослав 
Милисављевић VI2 Математика 3.        Јелена Милојевић  

Василије Лопичић VI3 Математика 3.        Јелена Милојевић  

Елена Каџибанов VI3 Математика – Пангеа 
финале  2.       Јелена Милојевић  

Лука Рајић VIII4 Математика – Пангеа 
финале  3.       Јелена Милојевић  

Бранислав Вучић VI3 Математика – Кенгур 
без граница       √  Јелена Милојевић  
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Лука Рајић VIII4 Математика – Кенгур 
без граница       √  Јелена Милојевић  

Елена Каџибанов VI3 Математика – Кенгур 
без граница       √  Јелена Милојевић  

Матеја Митровић VI1 Математика – Кенгур 
без граница       √  Јелена Милојевић  

Жарко Папић VI1 Математика – Кенгур 
без граница       √  Јелена Милојевић  
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ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 
УЧЕНИКА 

Разре
д -  
одељ
ење 

ПРЕДМЕТ/ Конкурс/ 
Смотра 

Освојено место Похвале 

Предметни наставник 

У 
каталогу 
Министа-
рства 
просвете 

ОП ГР РЕ И
Н 

О
П ГР РЕ И

Н 

Никола Бута 7/1 физика 2 1 2      Ранка Рајковић  

Никола Бута 7/1 математика 3        Јасмина Мијатовић  
Александар 
Вуковић 7/1 биологија 3        Наташа Јановић  

Теа Пантелић 7/1 Биологија-Пангеа 2 круг 
прошла 1        Наташа Јановић  

Симона Ћировић 7/2 биологија 1 2       Наташа Јановић  

Симона Ћировић 7/2 хемија 2 1       Љубица Дамљановић  

Симона Ћировић 7/2 физика 2 3 3      Ранка Рајковић  

Весна Томашевић 7/2 Српски језик 3        Бранка Рајчевић  

Весна Томашевић 7/2 хемија 1 1       Љубица Дамљановић  

Весна Томашевић 7/2 математика 1 1 2      Драгана Тодоровић  

Весна Томашевић 7/2 физика 1 1 3      Ранка Рајковић  

Весна Томашевић 7/2 Кенгур-1 круг-2 круг 3 1       Драгана Тодоровић  

Весна Томашевић 7/2 ликовно 3        Марта Тодоровић  
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ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 
УЧЕНИКА 

Разред 
-  
одеље
ње 

ПРЕДМЕТ/ Конкурс/ 
Смотра 

Освојено место Похвале 
Предметни наставник 

У каталогу 
Министа-
рства 
просвете 

О
П ГР РЕ И

Н 
О
П ГР РЕ И

Н 

Ивана Јовановић I3 Шах 1 1 2  1 1 2   ДА 

Миа Максимовић V2 Шах 1    1    Јово Боснић ДА 

Миа Максимовић V2 Историја 2    2    Јово Боснић ДА 

Илија Вујасиновић V1 Шах 3    3    Јово Боснић ДА 

Виктор Вујић IV3 Шах 3    3     ДА 

Нина Богдановић V1 Историја 3    2    Јово Боснић ДА 

Софиа Павлекић V3 Историја 2    2    Јово Боснић ДА 

Марко Чолић V2 Историја 3    3    Јово Боснић ДА 

Вук Благојевић V3 Историја 2    2    Јово Боснић ДА 

Аљоша Црногорац 8-2 Француски језик 1.        Ана Аничић  

Давид Бошковић 8-2 Француски језик 3.        Ана Аничић  

Невена Цветковић 8-2 Француски језик 3.        Ана Аничић  

Маша Додиг 8-3 Француски језик 2.        Ана Аничић  

Аљоша Црногорац 8-2 Енглески језик 2.        Јелена Нисић Недељковић  

Катарина Драгић 8-3 Енглески језик 2. 2.       Оливера Миловановић  
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Кристина Петричевић 8-1 Енглески језик 3. 2.       Оливера Миловановић  



0 
 

XIII ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА 
 
Годишњи План рада школе има вишеструку намену и представља оквир целокупне 
делатности школе. Урађен је према прописаним захтевима у складу са новим Законом, 
узимајући у обзир све услове у којима се одвија васпитно - образовна делатност у 
школи (кадровски, материјални, просторни и др.). Његов саставни део чине и посебни 
Школски програми од првог до осмог разреда. Континуирано праћење остваривања 
програмских задатака и послова вршено је са циљем да се правовремено сагледају 
обим извршења и квалитет обављених послова, открију недостаци и решавају уочени 
проблеми. На основу праћења нивоа и квалитета остварености резултата може се 
констатовати да су планирани задаци успешно реализовани и да су постигнути веома 
добри резултати, како у области образовања, тако и на васпитном плану.  
Унапређивање васпитно - образовног рада, залагање за шире коришћење савремених 
облика, метода и средстава рада и брига за безбедност ученика трајно су опредељење и 
стални задатак свих васпитно – образовних чинилаца тако да ће се с тим наставити и у 
току наредне школске године. Све ово предвиђено је и Школским развојним планом. 
Реализација послова и задатака зацртаних Годишњим програмом рада школе праћена 
је увидом и надзором од стране директора школе, педагога, психолога и руководилаца 
стручних тела, чланова школског одбора, стручних тимова, као и од стране стручних 
саветника Министарства просвете и науке и др. На седницама стручних тела и органа 
анализирани су постигнути резултати и давани предлози и сугестије за превазилажење 
искрслих тешкоћа, како би постојећи програм био што успешније реализован.  
Заједничким деловањем свих релевантних чинилаца, појачаним радом на васпитном 
плану и предузимањем потребних мера, настављен је рад на сузбијању непримереног 
понашања присутног код појединих ученика.  
Школа ће у наредној школској години наставити са осавремењавањем начина рада и 
унапређивањем рада у свим доменима и настојаће да се активно укључи у даље 
процесе реформе основног образовања, радиће на проширивању и унапређивању своје 
активности и на плану самовредновања, плану безбедности, примени образовних 
стандарда, реализацији ИО и др., и тежити да све предвиђене задатке што успешније 
оствари. 
Предлог задатака за наредну школску годину дат је на основу анализе и евалуације 
Годишњег плана рада и Школских програма, као и наших стремљења ка сталном 
постизању још бољих резултата у оквиру васпитно образовне праксе. 
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Предлог задатака за рад у школској 2018/19. години 
 
У циљу што бољег остваривања и даљег унапређивања свих васпитно -образовних 
задатака, како у редовној настави, тако и у свим другим облицима васпитно - 
образовног рада, потребно је у наредном периоду тежиште ставити на следеће 
активности: 
Наставак реализације васпитно - образовних  садржаја зацртаних у Школском 
развојном плану  
Реализација Плана унапређивања рада школе донетог на основу извештаја о 
спољашњем вредновању школе 
Стално унапређивање и осавремењивање наставе уз коришћење разноврсних облика 
рада који подижу на виши ниво интересовања ученика, а посебно подстицање примене 
часова активних метода рада као и њихова анализа 
Стална набавка и коришћење најсавременијих наставних средстава, стручне 
литературе и белатристике 
Продужетак активности у оквиру самовредновања рада школе у изабраној области 
Стручно усавршавање наставника укључивањем у редовне стручне семинаре и друге 
облике усавршавања, а на стручним већима саопштавање повратних информација са 
похађаних семинара, подузање стручног усавршавања наставника на виши ниво 
Иновирање насатве кроз тематско планирање, извођење угледних часова, коришћење 
наставних средстава 
Доследна примена образовних стандарда имплементираних у Школске програме по 
разредима и предметима и реализација стандардизованих писаних провера знања, 
праћење и анализа 
Доследно спровођење и унапређивање програма ИО 
Вођење бриге о безбедности ученика и радника школе, уз предузимање свих 
неопходних мера у случајевима угрожене безбедности 
Даље ангажовање на стварању бољих услова за рад, садржаја рада и оплемењавања 
простора у продуженом боравку  
Стално праћење, анализа и унапређивање начина вођења педагошке документације, 
посебно дневника рада и месечних планова рада наставника према прописаним 
обрасцима 
Праћење и анализирање ефеката рада у оквиру реформе школства у свим разредима 
Даље залагање на васпитном плану за развој позитивних вредности кроз неговање 
културе понашања, спортског духа, хуманизма и толеранције 
Доследна примена усвојених Правила понашања на нивоу школе за ученике, 
наставнике и родитеље  
Интензивирање свих облика рада ваннаставних активности с обзиром на предстојећа 
такмичења 
Припрема ученика седмог и осмог разреда кроз имплементацију радионица пројекта 
„Професионална оријентација на преласку у средњу школу“ за упис у средње школе, 
као и кроз часове припремне наставе и информисање родитеља и ученика о садржају и 
начину полагања Завршног испита. Укључивање родитеља ученика кроз „реалне 
сусрете“. 
Развијање различитих облика сарадње са родитељима и залагање за што разноврсније и 
непосредније учешће родитеља у животу и раду школе (заједничка ''Отворена врата'', 
трибине и предавања, родитељски састанци, Савет родитеља) 
Унапређење сарадње са породицом и друштвеном средином  
Интензивирање сарадње са родитељима ученика који имају непримерено понашање, 
неоправдане изостанке или већи број недовољних оцена (Тим за појачан васпитни рад) 
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Остваривање редовног педагошко - инструктивног увида и надзора, као и 
конструктивног праћења одвијања свих фаза васпитно - образовног процеса од стране 
ПП службе и директора школе 
Остваривање свеобухватног и синхронизиваног приступа радним задацима кроз рад 
стручних тела, органа, тимова и стручних већа за област предмета 
Анализа степена оптерећености ученика наставним и другим садржајима и рад на 
њиховом растерећивању 
Настојање да се обезбеде средства за даље инвестиционо одржавање објекта 
Допунском и додатном раду са ученицима посвећивати дужну пажњу 
Даље усавршавање рада слободних активности како би се развијале ученичке 
способности, афирмисале њихове вредности и подстицао васпитни моменат 
Оцењивању ученика посвећивати пуну пажњу тако што ће се ученик оцењивати 
благовремено, јавно и образложено, како би оцене биле реалније и оствариле своју 
подстицајну и васпитну функцију 
Вођење посебно рачуна о начину описног оцењивања у I разреду и анализа истог 
Стално оснаживање улоге и рада Педагошког колегијума, свих актива и тимова школе, 
како би се остварио свеобухватни и синхронизовани приступ радним задацима 
Даље унапређивање корелације између разредне и предметне наставе 
Залагање за стално повећавање одговорности према раду и ученика и наставника и 
осталих радника школе и томе посветити пуну пажњу 
У раду са ученицима настојати да наставници чешће примењују подстицајне мере 
(савет, похвале, подршка, награда) у односу на репресивне 
Доследно вођење рачуна о безбедности објекта, ученика и запослених у школи и 
благовремено предузимати све потребне мере у случају угрожене безбедности. У том 
циљу продужити са ангажовањем ФТО и остваривати пуну сарадњу са школским 
полицајцем 
Васпитну функцију школе јачати кроз све видове рада у школи, а посебно кроз часове 
одељенских заједница, слободних активности и рад Ученичког парламента 
Кроз рад Ученичког парламента настојати да се ученици што више мотивишу за 
активно учешће у животу и раду школе и остваривању својих права и одговорности, и 
подстицати развој позитивних вредности код ученика 
Водити сталну бригу о томе да ученици редовно похађају наставу, откривати узроке 
изостајања и предузимати све потребне мере у циљу смањења изостајања, нарочито 
неоправданог (уједначавање ставова разредних старешина при правдању изостанака и 
сл. 
На васпитном плану непрекидно стимулисати позитивне вредности - неговати 
толеранцију за различитости, подстицати хуманост, дружење и сарадњу, неговати 
културу понашања, осећај одговорности према обавезама, породици и школи и све 
друго што је у духу демократских стремљења и етичких принципа 
У оквиру здравствене едукације залагати се за формирање одговорног односа према 
сопственом здрављу и здрављу других, посебну пажњу посветити даљој реализацији 
програма борбе против болести зависности као и превенцији делинквентног понашања 
младих 
Развијати и јачати активности на плану заштите животне средине 
Остваривати и даље успешну сарадњу са стручним институцијама значајним за рад 
школе 
Развијати маркетиншку делатност, како би се што боље презентирале активности 
школе и остварени резултати (редовно ажурирање сајта школе, учешће у медијима и 
др.) 
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Доследно спроводити утврђене мере и закључке у вези са организацијом живота и рада 
у школи, уз обезбеђивање систематског сагледавања извршавања задатака преко 
одговарајућих тела и органа школе и предузимати потребне мере. 
Организовање и чување имовине  
Већина предложених задатака трајнијег је карактера. 
 
Београд, 11. септембар 2018. године    
 
                                                                                                              Директор школе 
                                                                                                            _________________ 
                                                                                                              Горан Шоботовић 
 


