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''РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ''
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за школску 2018/2019. годину

Београд
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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 2018/2019. години одвијао према предвиђеном плану
и програму, уз стално праћење актуелних законских регулатива и новина
предлаганих од стране Министарства просвете, науке и техмолошког
развоја.
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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. Највећи број 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 година 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 76 радника . Наставу је реализовало 52
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 наставника у две или више школа
радило је њих 4 . У боравку је ангажовано пет наставника разредне наставе, плус два 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.
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III ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА

Стање на крају школске 2018/19
Укупан број ученика
У Основној школи „Радоје Домановић“ на крају школске 2018/19. било је 945 ученика.
Табела 1 Укупан број ученика
РАЗРЕД
I
II
III
IV
I-IV
V
VI
VII
VIII
V-VIII
I-VIII

УКУПНО
152
158
141
99
550
112
88
107
88
395
945

Из представљене табеле уочава се да је најмањи број ученика у шестом (три одељења) и у
осмом разреду ( четири одељеља), док је највећи број у другом разреду( шест одељења).
Упоређујући разредну и предметну наставу, већи број ученика је у разредној и то за 155
ученика. Школска година завршена је са 35 одељења. У четири разреда било је четири
одељења, док је у шестом најмањи број тј. три, а највећи у другом- шест, док је у првом и
трећем 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, а школеске 2017/18 883, ову
школску годину завршавамо са 170 ученика више него 2015/16., а са 146 ученика више
него 2016/17. И 62 ученика више него 2017/18., 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
II
III

Одличан
Врлодобар
155(98,73%) 2(1,27%)
127(90,07%) 13(9.22%)

Добар
/
1(0,71%)

Довољан
/
/

Недовољан
/
/

Укупно
158 (157*)
141
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IV
II-IV
V
VI
VII
VIII
V-VIII
II-VIII

88(88,88%)
370(93,20%)
84(75%)
55(62,50%)
63(58,87%)
57(64,77%)
259(65,56%)
629(79,42%)

11(11,11%)
26(6,55%)
23(20,53%)
25(28,40%)
33(3,84%)
25(28,40%)
106(26,83%)
132(16,67%)

/
1(0,25%)
5(4,46%)
8(9,09%)
10(9,34%)
6(6,81%)
29(7,34%)
30(3,79%)

/
/
/
/
1(0,93%)
1(0,25%)
1(0,13%)

/
/
/
/
/
/
/
/

99
398 (397)
112
88
107
88
395
793( 792)

Највише је одличних ученика 629(79,42%). У овој школској години за разлику од прошле
школске године нема недовољних, док је један ученик довољан 1(0,13%), одељење 7/1. Ове

школске године се појављује и ученик са добрим школским успехом од II-IV разреда, у одељењу
3/3.

*Укупан број ученика у другом разреду био је 158, али у 2/4 одељењу постоји ученица
чији успех није утврђен због пресељења ван Републике Србије.

Табела 3 Упоредна анализа броја одличних ученика школске 2013/14., 2014/15., 2015/16.,
2017/18., 2018/19.
Генерација Школска
2013/14
2011/12.
/
2010/11.
/
2009/10.
/
2008/09.
/
2007/08.
I
/
2006/07.

II

2005/06.

III

Школска
2014/15
/
/
/
I
/
II
95,23%
92,24% III 92,85
%
82,02% IV 75,80%

Школска
2015/16
/
/
I
/
II 85,96%
III
94,38%
IV 89,28
%
V 71,74
%

Школска
2016/17
/
/
II 100%
III 83,19%
IV

Школска
2017/18
/
II
94,16%
III 92,78%
IV 85,71%
V
89,29%
65,91%
71,74% VI 60,18%

Школска
2018/19
II
98,73%
III
90,07%
IV
88,88%
V
75%
VI
62,50%
VII

58,87%

V
56,04% VII

60,23% VIII 64,77%

VI

Посматрајући табелу, приметно је да напретком у наредни разред, долази до пада броја
одличних ученика, док је у осмом разреду дошло до повећања броја одличних за 4,54 %.
Па, тако у генерацији 2010/11. имамо пад од 4,09%, 2009/10. имамо пад од 3,90%, до
највећег пада дошло је на преласку из другог у трећи разред, гледајући разредну наставу.
У генерацији 2008/09. на преласку из четвртог у пети дошло је до пада од 10,71%; у
генерацији 2007/08. дошло је до пада од 3,41%. За разлику од претходне школске године
када је на преласку из четвртог у пети био приметан пад од 23,38%, ове школске године то
није случај; у генерацији 2006/07. Неприметан је пад одличних ученика, за 1,31%.
Посматрајући податке уочава се пад у броју одличних ученика у свим генерацјама на
преласку из четвртог у пети разред.
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Посматрајући овако представљене генерације, уочава се да се највећа промена у броју
одличних догодила на преласку из четвртог у пети разред, за 10,71%.
Просечне оцене ученика по разредима и одељењима 2018/19.

Табела 4 Просечне оцене

Разред

II

III

IV

V

VI

VII

Одељење
II-1
II-2
II-3
II-4
II-5
II-6
III-1
III-2
III-3
III-4
III-5
IV-1
IV-2
IV-3
IV-4
V-1
V-2
V-3
V-4
VI-1
VI-2
VI-3
VII-1
VII-2
VII-3
VII-4

Просечна оцена по
одељењима
15/16 16/17 17/18
4,87
4,93
4,91
4,90
4,89
4,91 4,91
4,96 4,95
4,95 4,84
4,94 4,74
4,8
4,79 4,81
4,89
4,87 4,89
4,66
4,68 4,60
4,83
4,84 4,78
4,37
4,67
4,41
4,81
4,58 4,46
4,88
4,54 4,42
4,7
4,45 4,15
4,88
4,49 4,29

Просечна оцена по
разредима
18/19 15/16 16/17 17/18 18/19
4,92
4,96
4,90
4,73
4,92
4,89
4,93
4,81
4,91
4,81
4,87
4,83
4,90 4,85
4,86
4,91
4,84
4,73
4,94 4,86 4,84
4,59
4,68
4,41
4,79 4,85 4,77 4,59
4,66
4,29
4,56
4,90 4,87 4,48 4,37
4,25
4,52
4,38
4,38
4,82
4,20
4,51 4,33 4,37

7

VIII

VIII-1
VIII-2
VIII-3
VIII-4
Укупна просечна
оцена

4,75
4,78
4,36
4,46

4,50 4,48
4,66 4,63
4,21 4,19
4,41 4,46

4,61 4,56 4,55

Легенда
Укупна просечна оцена
Највиша просечна оцена
Најнижа просечна оцена

Графикон 1 просечне оцене по одељењу

4,54
4,61
4,21
4,56
4,63

4,59

4,4

4,44

4,48
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Укупан број одељења који се бројчано оцењује био је 30. Укупна просечна оцена, на
нивоу школе била је 4,63. У поређењу са школском 2017/18., просечна оцена порасла је за
0,08.
Највиша просечна оцена по разредима:
Други разред- 4,89, а најуспешније одељење 2/2(4,96).
Најнижа просечна оцена по разредима:
Шести и седми разред - 4,37; најнижу просечну оцену има 7/4 одељење (4,20).

Изостанци
Табела 5 Упоредна анализа изостанака ученика, по разредима школске 2015/16., школске 2016/17.,
2017/18. и 2018/19.

I

II

III

IV
V

Оправдани
Неоправдани
Укупно изостанака
Укупан број ученика
Укупно изостанака по ученику
Оправдани
Неоправдани
Укупно изостанака
Укупан број ученика
Укупно изостанака по
ученику
Оправдани
Неоправдани
Укупно изостанака
Укупан број ученика
Укупно изостанака по
ученику
Оправдани

2015/2016

2016/17

/

5418
1( 1-4)
5419
135
40,14

3930
0
3930
101
38,91
4178

Неоправдани
Укупно изостанака
Укупан број ученика
Укупно изостанака по ученику
Оправдани

12 (2-1)
4190
114
36.75
3258

Неоправдани

1 (3-4)

3852
0
3852
99
38,91
4475
32( 3/1, 3/3)
4507
113
39,89
4130
0

2017/18
6442
0
6442
162
39,77
5069
0
5069
137
37

2018/19
6142
4
6146
152
40,43
6229
0
6229
158
39,42

4174
0
4174
97
43,03

3291
1
3292
141
23,35

4418
16(4/314)
4434
112
39,59
5649
201(5/1-

3490
14
3504
141
24,85
8104
77

9

91)

VI

VII

VIII

збирн
о

Укупно изостанака
Укупан број ученика
Укупно изостанака по ученику
Оправдани

3259
89
36.61
4825

4130
88
46,93
7885

Неоправдани
Укупно изостанака
Укупан број ученика
Укупно изостанака по ученику
Оправдани

0
4825
112
43.08
4771

146 (5/3-110)
8031
114
70,45
6466

Неоправдани
Укупно изостанака
Укупан број ученика
Укупно изостанака по ученику
Оправдани

28 (5/1)
4799
92
52.16
6876

90 (6/2-7)
6556
89
73,66
8171

Неоправдани
Укупно изостанака
Укупан број ученика
Укупно изостанака по ученику
Оправдани

321 (6-1)
7197
91
79.08
42377

551(7/1-243)
8722
86
101,42
48471

770
10786
86
125,42
51109

7711
88
87,63
52194

1350( без
другог и
четртог
разреда)
49821
799
62,35

1505(
без
првог,
другог и
трећег)
52614
883
57,88

996( без
другог
разреда)
53190
945
56,29

Неоправдани
Укупно изостанака
Укупан број ученика
Укупно изостанака по ученику

1064
43441
775
56.05

5850
88
66,48
9402
311(6/3127)
9713
113
85,96
5939
207(7/1126)
6146
88
69,84
10016

8181
112
73,05
6947
356
7303
88
82.99
10437
387
10824
107
101,16
7554
157

Упоређујући просечан број изостанака по ученику школске 2015/16. ( 56) и 2016/17. (62)
долази до повећања за шест изостанка по ученику, 2017/18. (57) се смањио за 4,47 у
односу на 2016/17. У овој школској години наставља се опадање изостанака, па је
просечан број изостанака по ученику нижи за 1,59.
Највише изостанака имају ученици седмог разреда, а најнижу просечну оцену школског
постигнућа имају такође ученици седмог разреда. Најмањи број изостанака је у трећем
разреду.
У школској 2018/19. укупан број изостанака је 53190, од тога 52194 оправданих и 996
неоправданих.
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Завршни испит
На завршни испит у јуну 2019. изашли су сви ученици осмог разреда, 88 њих. Просечан
број бодова из српског језика био је 16,78; из математике 14,56; из комбинованог теста
14,63. Просечни број бодова био је 15,32. Сви ученици уписали су средњу школу у првом
уписном кругу. 46 ученика уписало је школу која им је била прва жеља. Од укупног броја
ученика, 56 њих је уписало Гимназије, 11 ученика приватне средње школе, 21 ученик
уписао је средњу стручну школу. Због лошијих резултата на завршном испиту у школској
2017/18, ПП служба је у сарадњи са наставницима израдила детаљну анализу и направила
план. Исти је реализован у овој школској години. Успешност ученика је знатно повећана,
а у прилог томе говоре просечни бодови ученика по предметима. Па су ове школске
године ученици из српског језика имали 2,89 бодова више него прошле године, из
математике 1,65 више, а из комбинованог 1,1. Што се тиче просечног броја бодова, ове
године је виши за 1,88.

Сања Вратоњић Стевановић- педагог
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).
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.
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IV ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ОРГАНА УПРАВЉАЊА И РУКОВОЂЕЊА

Извештај о раду Школског одбора у школској 2018/2019.години
Имена чланова новог сазива Школског одбора који је конституисан на седници од
28.августа 2018.године су: Драгана Јакшић (нов члан), Јелена Јеринић нов члан),, ,Ален
Анђелковић , Бојана Милутиновић,Марина Ђорђевић нов члан), и Горан Дмитровић,
Бранка Рајчевић, Ирена Пауновић и Оливера Миловановић-председник. 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 28.08.2018. до 02.07.2019.године. Планирана је још једна (9) редовна седница
крајем августа 2019.год.
су:

Активности којима се бавио Школски одбор у складу са његовим надлежностима
•

конституисао је нови сазив на период од четири године;

•

изабрао је председника и потпредседника у новом сазиву;

•
•

бавио се избором закупаца школског простора у школској 2018/2019.год.;
усвојио је Извештај о раду директора ОШ ,,Радоје Домановић`` за школску
2017/2018.год.;
усвојио Извештај о остваривању Годишњег плана рада школе за школску
2017/2018. годину

•
•

усвојио Извештај о самовредновању

•

усвојио Извештај о остваривању Развојног плана за период 2015-2018.год.

•

донео Годишњи плана рада школе за школску 2018/2019. годину

•

донео Развојни план за период 2018-2023.год.

•

одлучио по жалби на решење директора о утврђивању послова и радних
задатака наставника у оквиру 40-часовне радне недеље наставника
француског језика Соње Петрушић.

•

усвојио Извештај о извршеном попису за 2018. годину;

•

донео Финансијски план школе за 2019. годину;
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•

донео План јавних набавки за 2019. годину;

•

усвојио Завршни рачун за 2018. годину;

•

донео Измене и допуне Статута школе;

•

донео Правилник о васпитно-дисциплинкој одговорности ученика;

•

усвојио Извештај о раду директора и раду установе;

•

донео План надокнаде наставе;

•

донео Одлуку о расписивању конкурса за избор директора;

•

упознао се са Извештајем Комисије за избор директора;

•

бавио се састављањем образложене листе кандидата који испуњавају услов
за избор директора Основне школе „Радоје Домановић“ на период од
четири године;
дао мишљење о предлогу за избор директора Основне школе „Радоје
Домановић“ на период од четири године;
формирао Комисију за спровођење поступка утврђивања запосленог за
чијим је радом престала потреба;
донео Одлуку о формирању групе за продужени боравак;

•
•
•
•

донео Одлуку о условима издавања школског простора у школској
2019/2020.год.;

•

упознао чланове Школског
инспекцијском надзору;

•

упознат је са информацијама о завршном испиту ученика 8.разреда школске
2018/2019.год.;

одбора

са

Записником

о

ванредном

Председник Школског одбора:
Оливера Миловановић
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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.
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 2018/2019. године, одржано је 13 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. 2018/2019. године одржана је 13. 9. 2018. год.
На седници су разматрани Извештај о раду школе за школску 2017/2018. годину и
Извештај о раду директора за школску 2017/2018. годину. Чланови Наставничког већа
упознати су са Годишњим планом рада школе за школску 2018/2019. годину и са
Школским развојним планом. Усвојен је распоред писмених провера.
На седници Наставничког већа одржаној 13. 11. 2018. 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 рекао свим колгама да напишу детаљне
извештаје са излета и екскурзија по већима, како би се адекватно реаговало, у вези са што
професионалнијом организацијом од стране агенција. Дискутовало се и о анонимним
пријавам родитеља и извештајима инспектора који су вршили надзор.
Трећа седница одржана је 10. 1. 2019. године. На састанку се говорило о стручном
усавршавању, оцењивању другог страног језика у петом разреду, скренута је пажња да се
електронски дневник редовно попуњава. Подељена су задужења за прославу Савиндана.
Најављена је обука прве помоћи и обавештени запослени који ће проћи обуку. Директор је
обавестио чланове Наставничког већа, да ће разредне старешине добити таблете на
коришћење, како би имали могућност сталног приступа електронском дневнику.
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На Наставничком већу одржаном 1. 2. 2019. 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. Причало се о организацији припремне наставе за
ученике осмог разреда и терминима часова.
На седници одржаној 27. 2. 2019. године усвојен је Пословник о раду Наставничког већа,
чланови су упознати са новим општим актима школе. Утврђен је план надокнаде часова
који нису одржани због продужења школског распуста ради спречавања ширења
епидемије грипа. Подељена су задужења у вези са организацијом приредбе за пријем
будућих првака и у вези са организацијом Дана школе. Разговарало се о анонимној
пријави против директора школе и извештају инспектора (нису утврђене неправилности у
раду). Директор је прегледао електронске дневнике и скренуо пажњу на грешке.
Прочитане су измене у вези са члановима и руководиоцима Тимова.
Шеста седница Наставничког већа од 12. 3. 2019. год. била је посвећена избору уџбеника
за први разред за школску 2019/ 2020. годину и организацији Општинског такмичења из
српског језика.
На ванредној седници Наставничког већа, одржаној 11. 4. 2019. године спроведено је
гласање за кандидате за избор директора школе.
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 16. 4. 2019. год. На осмом
састанку говорило се о реализацији пробног завршног испита и постигнутим резултатима
по предметима.
Седница Наставничког већа од 30. 5. 2019. год. била је посвећена избору уџбеника за
други и шести разред за школску 2019/2020. годину. Под тачком разно говорило се о
организовању полагања разредних испита за ученика који је у току ове школске године
имао велики број изостанака, о организацији матурске вечери за ученике осмог разреда,
као и организацији традиционалног концерта коме је ове школске године претходила
продајна изложба хуманитарног карактера, коју су припремили ученици наше школе са
својим учитељима.
На 10. седници Наставничког већа, чланови Наставничког већа су упознати и са успехом и
владањем ученика осмог разреда, као и о кандидатима за Ученика и Спортисту генерације.
На Наставничком већу одржаном 25. 6. 2019. године говорило се о реализацији Наставног
плана и програма и осталих активности према Годишњем плану и програму рада школе на
крају другог полугодишта. Извршена је анализа успеха и владања ученика на крају другог
полугодишта, као и анализа изостанака ученика и сарадња одељењских старешина и
предметних наставника са родитељима. Извршена је анализа резултата завршног испита.
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На 12. седници Наставничког већа говорило се о подели часова у шк. 2019/2020. год.
Подељена су задужења за израду Годишњег извештаја о раду школе и Годишњег плана
рада школе. Причало се о стручном усавршавању и прикупљеним бодовима, с обзиром на
то да се завршава период од пет година, након ког ће наставници који имају довољан број
сакупљених бодова добити потврде о томе и започети ноци циклус усавршавања.
Директор је прочитао извештај ванредног инспекцијског надзора по пријави родитеља
ученика другог разреда. Говорило се и о организовању припремне наставе за ученицу која
је упућена на поправни испит из математике.
Последња седница Наставничког већа одржана је 8. 7. 2019. године и на њој су договорени
рокови за предају Годишњих извештаја о раду школе за шк. 2018/2019. годину и
Годишњих планова рада школе за шк. 2019/2020. годину.
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,
8. 7. 2019.

Марија Ристић

Извештај о раду Педагошког колегијума
Педагошки колегијум је конституисан у септембру и чинили су га сви руководиоци
тимова, 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.
Урађена је анализа реализованих активности планираних програмом инклузивног
образовања. Школа има евиденцију ученика коима је потребан неки вид додатне подршке,
као и планове рада са тим ученицима. ТИО се редовно састајао и покушавао да унапреди
рад школе по том питању. Настављена је сарадња са Основном школом за децу са
сметњама у развоју „ Нови Београд“. У току школске 2018/2019. године једна ученица је
полагала завршни испит по ИОП-у 2 и на колегијуму су, на предлог ТИО утврђене мере
прилагођавања завршног испита.
На састанцима се разговарало о учвршћивању сарадње између стручних већа, као и о
уједначавању критеријума оцењивања .
Праћена је анализа Школског развојног плана, који је реализован различитом динамиком,
у зависности од области. Разматрани су предлози развојног плана за наредни период.
Разматране су потребе за стручним усавршавањем запослених и наглашен значај
самовредновања сопственог рада.
Педагошки колегијум се бавио притужбама родитеља на рад појединих запослених и
доносио мере и предлоге за превазилажење проблема.

16

Анализирана је анкета спроведена међу ученицима седмог и осмог разреда о задовољству
ученика наставницима.
Праћена је реализација припремне наставе за ученике осмог разреда.
Утврђен је начин вођења евиденције већа, актива и тимова.
Направљен је предлог рада Педагошког колегијума за школску 2019/2020. годину

Директор,
Горан Шоботовић

Извештаји о раду Разредних већа

3.1. Извештај о раду Разредног већа 1. разреда
Разредни наставници:
I1 - Драгица Врвић
I2 - Данка Керић
I3 - Катарина Хајман
I4 - Љиљана Крстић
I5 - Верица Милосављевић
Предметни наставници:
Енглески језик: Милена Савић - I1 и Маја Ружић – I 2,3,4,5
Верска настава: Александра Ђорђевић (свих пет одељења- две групе)
Бројно стање ученика на крају школске године и структура по одељењима: укупно 152 ученикa,
(74 дечака и 78 девојчица).
I1 31 ученик (12 дечака и 19 девојчица)
I2 32 ученика (18 дечака и 14 девојчица)
I3 26 ученика (13дечака и 13 девојчица)
I4 32 ученика (17 дечака и 15 девојчица)
I5 31 ученик (14 дечака и 17 девојчица)
На почетку школске године уписано је 162 ученика (79 дечака и 83 девојчице).
I1 32 ученика (13 дечака и 19 девојчица)
I2 32 ученика (18 дечака и 14 девојчица)
I3 33 ученика (17 дечака и 16 девојчица)
I4 33 ученика (17 дечака и 16 девојчица)
I5 32 ученика (14 дечака и 18 девојчица)
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Од почетка школске године исписало се 10 ученика (5 дечака и 5 девојчица).
I1 1 дечак
I2 /
I3 4 дечака, 3 девојчице
I4 1 девојчица
I5 1 девојчица
Укупан број изостанака по одељењима за прво и друго полугодиште:
одељење

број оправданих
број неоправданих
изостанака
изостанака
I1
796
2
I2
1 454
/
I3
1 181
2
I4
1 323
/
I5
1 388
/
укупно
6 142
4
Реализација редовне, допунске наставе и слободних активности:

просек по ученику
25,74
45,44
45,50
41,34
44,77
40,56

*Број нереализованих часова :
Предмет
Српски језик
Математика
Свет око нас
Енглески језик
Физичко и здравствено васпитање
Ликовна култура
Музичка култура
Верска настава
Грађанско васпитање
Српски језик(допунски рад)
Математика (допунски рад)
Пројектна настава
Слободне активности
Час одељенског старешине
Укупно у 1.полугодишту:
Укупно у 2.полугодишту:
Укупно за целу школску годину:

I1
*
*
*
1
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
1
*
1

I2
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

I3
*
*
*
3
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
3
*
3

I4
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

I5
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Одељења су врло велика и веома је захтевно радити са тако великим бројем ученика. Ученици су
се током првог разреда добро адаптирали на школу, нову средину, све веће обавезе и услове рада.
Ипак, у сваком одељењу има ученика који спорије напредују.
Један ученик из I5 је упућен на процену Интерресорне комисије.
Ученик I4 који је на социјализацији показао је велики напредак и уклапа се у колектив.
У I1 један ученик спорије напредује, а у I2 два ученика.
Сви ученици имају примерно владање.

18

Ученици првог разреда су учествовали на међународном математичком такмичењу „Кенгур без
граница“ и остварили запажене резултате.
I1
I2
I3
I4
I5

5 похвала
8 похвала и 3. место на републичком такмичењу
2 похвале
2 похвале
3. место на републичком такмичењу

Један ученик I2 је освојио другу награду на руској математичкој олимпијади 2Х2, а прву
награду у Београду.
Сви ученици I2 и четири ученице I1 су учествовале на манифестацији „Читалачка значка“.
Прваци су такође учествовали на школском такмичењу у шаху, на такмичењу литерарних
и ликовних секција, такмичењу рецитатора, уређењу школског дворишта, имали су
систематски преглед и преглед зуба, предавање школског и саобраћајног полицајца и
ватрогасца, два спортска дана у Пионирском граду, излет у Пећинцима, рекреативну
наставу (сви сем ученика I3, I1,4 у Сокобањи, а I2,5 на Златибору), посећивали су
позориште и биоскоп, а ученици I4 су у оквиру пројектне наставе посетили Виминацијум.
Учествовали су у традиционалној новогодишњој хуманитарној акцији „Један пакетић,
много љубави“ и приредбама поводом Осмог марта (ученици I4) и краја школске године
(ученици I3). Ученици I 2,4 су имали продајне изложбе.
. У току школске 2018/2019. године ученици I-1 одељења су похађали часове секције
″Животне вештине″ . Одржано је 36 часова.
Ученици су се сусрели са неколико тема :
1. Сналажење у школи (10 часова)
2. Од куће до школе (7 часова)
3. Сам код куће (5 часова)
4. У гостима (5 часова)
5. У природи (9 часова)

Садржаји ових часова су били прилагођени узрасту ученика и новој ситуацији и средини у
којој су се нашли.
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На овим часовима ученици су научили да упознају себе и своје окружење и развију
способности за одговоран живот.
Такође су научили да слободно исказују запажања и предвиђања и одговорно и
самостално решавају једноставне проблем - ситуације.
Часови су им били занимљиви и животни и у великој корелацији са другим предметима

У току школске 2018/ 2019. године у одељењу 1/4 реализоване су слободне активности
Деца и медији, у оквиру којих су заступљени и остварени следећи садржаји:
1. Комуникација (појам и врсте)
2. Знакови, поруке
3. Видим, чујем, разумем, знам
4. Поруке спајају људе
5. Сазнавање, забављање, учење
6. Бојанке
7. Слагалице
8. Коцке
9. Фотографија
10. Цртани филм
11. Бајка
12. Часопис
13. Књига
14. Игрице
15. Самостална продукција (бојанка, слагалица, фотографија, бајка)
Наставни програм редовно је реализован, те су реализовани сви предвиђени садржаји.
Одржано је 36 часова.
Ученици су показали изузетно занимање за ове радионице.
Наставна јединица Коцке проширена је и на часове математике, те су ученици
доносили Лего коцке када су се реализовали часови математике. Часови Деце и медија
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одржавани су у корелацији са наставом света око нас, српског језика, ликовне културе,
чувара природе, а кроз бојанке, слагалице, фотографију, часопис, бајку, цртани филм.
Ученици су радо учествовали у самосталном продукцији истих. Садржаји овог предмета
у дубокој су вези и са садржајима Грађанског васпитања (Комуникација, Ја пре – ја
после и др.), као и садржајима часова одељењског старешине.
Реализовани су следећи оперативни задаци:
-

усвајање основних садржаја о појму и врстама комуникације,

-

усвајање основних појмова из уметности покретних слика,

-

развијање фине моторике и ликовног изражавања,

-

развој логичког мишљења,

-

неговање породичних и сарадничких односа,

-

неговање усменог и писаног изражавања,

-

увежбавање технике читања,

-

неговање креативности кроз самосталну продукцију бојанки, слагалица,
фотографија и бајки,

-

медијско описмењавање ученика,

-

првилна употреба медија,

-

формирање основних појмова из области културе,

-

усвајање знања о боји, простору и облицима одређеним ликовним техникама
и креативно – практичан рад са односима боја,

-

усклађивање медија,

-

поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за употребу
Интернета као извора знања,

-

примена медијске писмености у животу и раду.

До сада су одржана по 4 родитељска састанка, а пети је у плану при подели ђачких
књижица.
У току ове школске године од планираних 10, одржано је 8 седница Разредног већа. Разлог
за то је продужени зимски распуст и рекреативне наставе, па су неке седнице сажете.
Руководилац Разредног већа следеће школске године ће бити Данка Керић

Руководилац Разредног већа првог разреда Драгица Врвић
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Извештај о раду разредног већа 2. разреда
БРОЈ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2018/2019.
ОДЕЉЕЊЕ

БРОЈ
ДЕЧАКА
16
17
15
18
15
13
94

II-1
II-2
II-3
II-4
II-5
II-6
УКУПНО

ОДЕЉЕЊЕ

РАЗРЕДНИ
НАСТАВНИЦИ

БРОЈ
ДЕВОЈЧИЦА
13
9
8
11
12
10
63

УКУПАН
БРОЈ
29
26
23
29
27
23
157

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ
ВЕРСКА
ЕНГЛЕСКИ
НАСТАВА
ЈЕЗИК
Mаја Ружић

II-2

Маја
Дробњаковић
Милена Меденица

II-3

Снежана Шукара

II-4

Жељка Грбан

II-5

Слободанка
Лековић
Марина Суботић

Дубравка
Дошеновић
Дубравка
Дошеновић
Дубравка
Дошеновић
Mаја Ружић

II-1

II-6

Александра
Ђорђевић
Александра
Ђорђевић
Александра
Ђорђевић
Александра
Ђорђевић
Александра
Ђорђевић
Александра
Ђорђевић

Mаја Ружић

БРОЈ САСТАНАКА СТРУЧНОГ

ПЛАНИРАНО

ОРГАНА за овај период

10 састанaка

РЕАЛИЗОВАНО
8

састанaка
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Није реализован састанак у октобру, јер смо имали два састанка у септембру, па
није било потребе.
Поред тога, није реализован састанак у фебруару, јер је по плану била само једна
тачка дневног реда-прослава Дана школе и припрема приредбе за Дан школе, а на
наставничком већу је донета одлука да се не прави приредба тим поводом, већ само
приредба за будуће прваке.
Реализација стручних тема
Реализатор,
НАЗИВ

месец

АКТИВНОСТ

Учитељи

1. Свака учитељица ће направити распоред часова
за своје одељење. Потребно је уклопити распоред са
часовима енглеског језика, верске наставе и
физичког васпитања.
2. Потребно је наставити добру сарадњу са
предметним наставницима и учитељима продуженог
боравка.
3.Анализирани су оперативни планови и направљен
је план контролних вежби.
4. Постигнут је договор око коришћења прибора,
уџбеника, часописа и додатне литературе.
5. Допунска настава ће бити једне недеље из српског
језика, а друге из математике и тако наизменично.
Ваннаставне активности ће свака учитељица држати
свом одељењу једном недељно, у складу са планом
и програмом.
6. Договорено је да учитељи међусобно сарађују
приликом израде планова, контролних вежби...
7. Нема ученика који раде по ИОПу.
8. Родитељске састанке треба одржати што пре и
одредити представника у Савету родитеља.
9. Потребно је на време планирати посете биоскопу,
позоришту или музеју и благовремено о томе
обавестити родитеље. Родитељи треба да потпишу
сагласност да дете иде у посету.
10. Све учитељице су упознате са календаром
активности и такмичењима које организују
„Пријатељи деце“, а о тачном датуму такмичења
биће благовремено обавештене.

ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ
1. Израда распореда
часова
2. Сарадња са
предметним
наставницима и
сарадња са учитељима
продуженог боравка
3. Анализа
оперативних планова
4. Договор око
коришћења прибора,
уџбеника
5. Организација
допунске наставе,
ваннаставних
активности
6. Договор о тимском
раду учитеља
7. Препознавање
ученика којима је
потребна
индивидуализација
или ИОПа
8. Планирање
родитељских
састанака, договор
око општих
информација
9. Културни живот

разредног
већа другог
разреда,
предметни
наставници,
4. 9. 2018.
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ван школе(посета
биоскопу, позоришту,
музеју)
10. Упознавање са
активностима и
такмичењима које
организацују
„Пријатељи деце“
1.Учешће ученика на
такмичењима и
конкурсима.
2.Израда тестова у
циљу усклађивања
критеријума
оцењивања
3. Реализација излета
и наставе у природи
4. Реализација
редовне и допунске
наставе и слободних
активности
5. Стручно
усавршавање- размена
искустава,
евидентирање
похађаних семинара
6. Договор око
термина за огледне
часове
7. Анализа
оперативних планова
1. Утврђивање
укупног броја ученика
по одељењима; дечака
и девојчица
2. Утврђивање броја
изостанака
3. Утврђивање броја
ученика који иду на
верску наставу и
грађанско васпитање
4. Анализа
дисциплине и успеха
на крају првог
класификационог

Учитељи
разредног
већа другог
разреда,
26. 09. 2018.

Учитељи
разредног
већа
четвтрог
разред,
предметни
наставници
6. 11. 2018.

1. Потребно је мотивисати ученике да учествују на
такмичењима и конкурсима.
2. Потребно је да успоставимо бољу сарадњу
приликом израде тестова како бисмо ускладили
критеријум оцењивања
3. Још увек нема понуда за излет и наставу у
природи, тако да ћемо о томе накнадно одлучивати.
4. Сви планирани часови редовне наставе, допунске
наставе и слободних активности су реализовани.
5. Још није било семинара, али сви учитељи су се
изјаснили за које су заинтересовани. Вероватно ће
ускоро бити организован семинар.
6. Потребно је да сваки учитељ испланира да одржи
огледни час и да о томе благовремено обавести
колеге како би они који су заинтересовани могли да
присуствују том часу. За то се добијају бодови за
стручно усавршавање у оквиру установе.
7. Анализирани су оперативни планови.

1. Утврђивање укупног броја ученика другог
разреда по одељењима; дечака и девојчица
ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ ДЕЧАКА БРОЈ ДЕВОЈЧИЦА
УКУПАН
БРОЈ
II-1
16
13
29
II-2
17
9
26
II-3
15
8
23
II-4
18
12
30
II-5
15
12
27
II-6
13
10
23
УКУПНО
94
64
158
2.
Утврђивање
броја
изостанака
ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ ОПРАВДАНИХ ИЗОСТАНАКА
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периода
5. Анализа вођења
електронског
дневника: уписани
часови,
оцењени/неоцењени
ученици, родитељски
састанци, евиденција
о доласцима
родитеља, реализација
часова допунске
наставе, секције

БРОЈ НЕОПРАВДАНИХ ИЗОСТАНАКА УКУПАН
БРОЈ
ИЗОСТАНАКА
ПО
УЧЕНИКУ
II-1
189
0
189
6,52
II-2
211
0
211
8,12
II-3
207
0
207
9
II-4
242
0
242
8,07
II-5
120
0
120
4,29
II-6
228
0
228
9,91
УКУПНО
1197
0
1197
7,57
3. Утврђивање броја ученика који иду на верску
наставу
и
грађанско
васпитање
ОДЕЉЕЊЕ ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ ВЕРСКА
НАСТАВА
УКУПАН
БРОЈ
II-1
17
12
29
II-2
19
7
26
II-3
6
17
23
II-4
18
12
30
II-5
14
13
27
II-6
14
9
23
УКУПНО
84
74
158
4. Анализа успеха и дисциплине на крају првог
класификационог
периода
У току првог класификационог периода су ученици
другог разреда усвојили све предвиђене садржаје.
Нема недовољних ученика ни у једном одељењу.
Поједини ученици имају мале тешкоће у учењу, али
ће их временом уз труд и залагање савладати.
Само у одељењу II-1 је изречена васпитна мера
једном ученику-укор одељењског старешине.
5. Анализа вођења електронског дневника: уписани
часови, оцењени/неоцењени ученици, родитељски
састанци, евиденција о доласцима родитеља,
реализација часова допунске наставе, секције
Родитељски састанци, као и доласци родитеља нису
евидентирани у електронским дневницима следећих
одељења: II-1, II-2, II-4.
Постоји неки проблем када је у питању уписивање
секција у електронски дневник. Часови су уписани,
али се то не види у извештају за веће.
II-3 нису евидентирани неки часови из ликовне
културе, грађанског васпитања и часови допунске.
II-4 нису планирани часови допунске из српског
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језика и математике
II-5 нису планирани часови за све предмете
II-6 направљене су подгрупе за грађанско васпитање
и верску наставу, не треба.

13
9
7
11
12
10
64

УКУПАН
БРОЈ

16
17
16
18
15
13
94

II-1
II-2
II-3
II-4
II-5
II-6
УКУПНО

29
26
23
29
27
23
158

2. Утврђивање броја изостанака
Укупно има 3494, што је 22,25 по ученику
3. Анализа дисциплине и успеха на крају првог
полугодишта периода
НЕДОВО
ЉАН
УКУПАН
БРОЈ
ПРОСЕЧ
НА
ОЦЕНА

31. 01. 2019.

БРОЈ
ДЕВОЈЧИЦ

наставници

ДОВОЉА

предметни

ДОБАР

разреда,

БРОЈ
ДЕЧАКА

Већа другог

ОДЛИЧА
Н
ВРЛОДОБ

разредног

1. Утврђивање укупног броја ученика другог
разреда по одељењима; дечака и девојчица
ОДЕЉЕЊЕ

Учитељи

ОДЕЉЕЊ
Е

1. Утврђивање
укупног броја ученика
по одељењима; дечака
и девојчица
2. Утврђивање броја
изостанака
3. Анализа
дисциплине и успеха
на крају првог
полугодишта
4. Анализа вођења
електронског
дневника: уписани
часови,
оцењени/неоцењени
ученици, родитељски
састанци, евиденција
о доласцима
родитеља, реализација
часова допунске
наставе, секције
5. Сарадња са
родитељима

II-1
2
1 0 0
0
29
4,88
II-2
26 0 0 0
0
26
4,96
II-3
22 1 0 0
0
23
4.85
II-4
28 1
0
0
29
4,89
II-5
25 2 0 0
0
27
4,91
II-6
23 0 0 0
0
23
4,93
УКУП 15 5 0 0
0
15
4,90
НО
2
7
Изречене су две васпитне мере-опомена
одељењског старешине у одељењу II-6.
У току првог полугодишта су ученици другог
разреда усвојили све предвиђене садржаје. Нема
недовољних ученика ни у једном одељењу.
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4. Анализа вођења електронског дневника: уписани
часови, оцењени/неоцењени ученици, родитељски
састанци, евиденција о доласцима родитеља,
реализација часова допунске наставе, секције.
Сви часови су уписани и реализовани. Сви
ученици су оцењени.
Родитељски састанци, као и доласци
родитеља су евидентирани у електронским
дневницима свих одељења: II-1 три родитељска
састанка, II-2 два родитељска састанка, II-3 три
родитељска састанка, II-4 два родитељска састанка,
II-5 два родитељска састанка и II-6 два родитељска
састанка.
5. Сарадња са родитељима
Солидна је сарадња са родитељима.
1. Реализација
редовне, допунске
наставе и слободних
активности
2. Анализа
оперативног плана
3. Културни живот
ван школе(посета
биоскопу, позоришту,
музеју)
4. Договор око
представљања школе
5. Такмичење
„Кенгур“

Учитељи

1. Успех и

Учитељи

дисциплина ученика

разредног

на крају трећег

већа

клсификационог

четвтрог

периода

разред,

2. Утврђивање

предметни

разредног
већа
четвтрог
разред,
предметни
наставници
19. 03. 2019.

укупног броја ученика наставници

1. Сви часови редовне и допунске наставе су
реализовани, као и часови слободних активности.
2. Оперативни планови су направљени у складу са
надокнадом часова (због продужетка зимског
распуста за недељу дана-због грипа)
3. О томе ће бити накнадно обавештење
4. Планирано је представљење школе будућим
првацима у свечаној сали наше школе 28.марта
2019. у 18:00. Приредбу припремају учитељице
четвртог разреда са својим ђацима, а помоћи ће им и
учитељице из боравка.
5. Такмичење "Кенгур" ће бити у 10 учионица на
приземљу. На вратима сваке учионице ће бити
списак са именима ученика који раде тест у тој
учионици и који учитељ/учитељица у тој учионици
дежура. Ове године је пријављено око 300 ученика
наше школе. Организатор овог такмичења у нашој
школи је учитељица Марина Суботић.
1. Ученици су по питању успеха постигли завидне
резултате. Учествовали су на бројним такмичењима:
"Златна сирена", "У част Драгана Лукића",
такмичење рецитатора, "Позоришне игре деце и
младих"... Градиво су савладали без већих
проблема.
У одељењу II-1 су изречене васпитне мере-опомена
одељењског
старешине.
2. ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ ДЕЧАКА БРОЈ ДЕВОЈЧИЦА
УКУПАН
БРОЈ
II-1
16
13
29

27

по одељењима; дечака

15. 04. 2019.

и девојчица
3. Васкршњи
изложбени сајам

1. Излет и настава у
природи
2. Родитељски
састанци- анкета за
изборне предмете
3. Извештај са
такмичења
4.Анализа
оперативних планова

Учитељи
разредног

II-2
17
9
26
II-3
16
7
23
II-4
18
11
29
II-5
15
12
27
II-6
13
10
23
УКУПНО
94
64
158
3. Свака учитељица ће са својим ученицима
приредити Васкршњу изложбу и радови ће бити
изложени у холу школе
1. Излет је већ реализован 29. октобра 2018. Били
смо у Сремској Митровици и Засавици.

већа

Настава у природи: Сокобања од 14-21. маја 2019. и

четвтрог

Гоч од 18-25.маја 2019.

разред,
предметни
наставници
10. 05. 2019.

2. Потребно је да се спроведе анкета за изборне
предмете на родитељским састанцима у наредном
периоду, како би то било спремно за следећу
школску годину.
3. Ученици другог разреда су учествовали у
следећим такмичењима:
•

ЧИТАЛАЧКА ЗНАЧКА

•

„КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА“

•

„ВИТЕЗ“

•

„ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ“„ЛУКИЋЕВ ЛИСТ“

•

„ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ“ РЕЦИТОВАЊЕ

•

„ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ“ “ЂАЧКИ ПЕСНИЧКИ
СУСРЕТИ“

•

„ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ“
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„ЗЛАТНА СИРЕНА“
•

„ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ“
„ТАКМИЧЕЊЕ ЛИКОВНИХ СЕКЦИЈА“

•

„ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ“
„ТАКМИЧЕЊЕ ЛИТЕРАРНИХ СЕКЦИЈА“

•

„ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ“„МОЈ КРАЈ ПРИЧЕ“

•

„ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ“
„ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ ДЕЦЕ И МЛАДИХ“

•

„ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ“ „ПТИЦЕ“

•

„ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ“ „УСКРШЊЕ
ЛИКОВНЕ ЧАРОЛИЈЕ“.
Постигли су запажене резултате.

4. Оперативни планови су направљени у складу
са одласком на рекреативну наставу, како би
садржаји били усклађени
1. Утврђивање броја
ученика; дечака и
девојчица
2. Анализа успеха и
дисциплине на крају
другог полугодишта
3. Изостанци
4. Реализација часова
редовне, допунске
наставе, слободних
активности
5. Такмичења

Учитељи
разредног
већа
четвтрог
разред,
предметни
наставници
24. 06. 2019

1.
БРОЈ
УЧЕНИКА
ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ ДЕЧАКА БРОЈ ДЕВОЈЧИЦА
УКУПАН
БРОЈ
II-1
16
13
29
II-2
17
9
26
II-3
15
8
23
II-4
18
11
29
II-5
15
12
27
II-6
13
10
23
УКУПНО
94
63
157
2. УСПЕХ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊИМА
ОДЕЉЕЊЕ ОДЛИЧНИ ОДЛИЧНИ СА СВИМ
ПЕТИЦАМА ВР.ДОБРИ ДОБРИ ДОВОЉНИ
НЕДОВОЉНИ

29

II-1
29
II-2
26
II-3
23
II-4
29
II-5
26
II-6
22
УКУПНО

155

20
23
16
18
21
17

115

0
0
0
0
1
1

0
0
0
0
0
0
2

0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0

ПРОСЕЧНА
ОЦЕНА
ОДЕЉЕЊА
ОДЕЉЕЊЕ
ПРОСЕЧНА
ОЦЕНА
II-1
4,92
II-2
4,98
II-3
4,90
II-4
4,89
II-5
4,92
II-6
4,93
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА ЦЕЛОГ ДРУГОГ РАЗРЕДА
4,92
ВЛАДАЊЕ
II-1
Појачан васпитни рад има 6 ученика због
непримерених речи изговорених другарима, односа
према обавезама и непримереног понашања према
другарима : Виктор Ђуричић , Врачевић Реља,
Шљивић Филип, Банковић Стефан, Алексић Новак
и
Борић
Стеван.
II-6
Појачан васпитни рад има 2 ученика због
непримереног понашања: Новак Пандуревић и
Василије
Думић.
3.ИЗОСТАНЦИ
ОДЕЉЕЊЕ
ОПРАВДАНИ
НЕОПРАВДАНИ
УКУПАН
БРОЈ
ПО
УЧЕНИКУ
II-1
1414
0
1414
48,76
II-2
847
0
847
32,58
II-3
780
0
780
33,91
II-4
1268
0
1268
42,27
II-5
982
0
982
36,37
II-6
938
0
938
40,78
УКУПНО
6229
0
6229
39,67
4. РЕАЛИЗАЦИЈА РЕДОВНЕ И ДОПУНСКЕ
НАСТАВЕ
И
СЛОБОДНИХ
АКТИНОСТИ
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Укупно није реализовано 12 часова у другом
разреду.
5. OСВОЈЕНА МЕСТА НА ТАКМИЧЕЊИМА
ОДЕЉЕЊЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА МЕСТО
/ТАКМИЧЕЊЕ
НИВО
II-1 Петра Михановић прво
ЗЛАТНА
СИРЕНА“
Петра Михановић прво место
СИРЕНА“
Петра Михановић прво место
СИРЕНА“
Исидора Солујић прво место
СИРЕНА“
Исидора Солујић прво место
СИРЕНА“
Исидора Солујић друго место
СИРЕНА“

место „ДЕМУСшколско
„ДЕМУС-ЗЛАТНА
општинско
„ДЕМУС-ЗЛАТНА
градско
„ДЕМУС-ЗЛАТНА
школско
„ДЕМУС-ЗЛАТНА
општинско
„ДЕМУС-ЗЛАТНА
градско

II-2 Јелена Илић треће место на такмичењу
рецитатора
школско
Андреј Иконић треће место на такмичењу „Ђачки
песнички
сусрети“
општинско
Сара Рисовић треће место на такмичењу „Ускршње
ликовне
чаролије“
општинско
Катарина Барбара друго место на такмичењу
литерарних
секција
општинско
II-3 Јовановић Ивана Друго место екипно
Пионирска лига Београда са школом Нестор
градско
Јовановић Ивана Прво место на Кадетском
првенству Београда на убрзаном шаху за девојчице
до
8.
Год.
градско
Јовановић Ивана Прво место на Кадетском
првенству Београда на стандардном шаху за
девојчице
до
8.
Год.
градско
Јовановић Ивана Друго место на Кадетском
првенству Србије у убрзаном шаху за девојчице до
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8.
Год.
републичко
Јовановић Ивана Прво место на Кадетском
првенству Србије у стандардном шаху за девојчице
до
8година
републичко
Јовановић Ивана Треће место на републичком
такмичењу ученица 2.р. у Пироту.Пласман
(август2019.г.) на Европско првенство у Братислави
и Светско првенство у Кини. републичко
II-5 Анастасија Јерковић друго место на такмичењу
литерарних
секција
општинско
Павле Николић прво место на такмичењу
рецитатора
школско
II-6 Андреј Срећковић друго место на такмичењу
рецитатора
школско
Драмска група „Змајеви“ треће место на такмичењу
„Позоришне игре деце и младих“ општинско
Андреј Срећковић најбоља мушка улога на
такмичењу „Позоришне игре деце и младих“
општинско
Андреј Црнадак похвала на такмичењу „Мој крај
приче“
општинско
Андреј Срећковић треће место на такмичењу „Мој
крај
приче“
општинско
Новак Пандуревић треће место „ДЕМУС-ЗЛАТНА
СИРЕНА“
општинско
Давид Томић похвала на такмичењу „Птице“
општинско
Давид Томић похвала на такмичењу „Кенгур“
међународно
Андреј Деура похвала на такмичењу „Кенгур“
међународно
Андреј Црнадак похвала на такмичењу „Кенгур“
међународно
РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ
II-1
7 родитељских састанака
II-2
4 родитељскa састанка
II-3
6 родитељских састанака
II-4
6 родитељских састанака
II-5
5 родитељских састанака
II-6
6 родитељских састанака
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ТЕМЕ

Реализатор,

АКТИВНОСТ

месец
1.родитељски састанак

Одељењске

1.Школски програм за

старешине,

2018/2019.год.

Почетак

2.Календар обр.-васп.рада за

септембра

шк.2018/2019.
3.Избор представника родитеља
одељења за Савет родитеља
школе
4.Распоред часова, шк.прибор
5.Избор дечје штампе
6.Разно

2.родитељски састанак

Одељењске

1.Анализа реализације редовне,

старешине

допунске наставе и слободних

термин:

активности за први

15.новембар

класификациони период

2018.

2.Успех и дисциплина на крају
првог класификационог
периода

1.Родитељи упознати са садржајима
рада по предметима. ,
2.Сви родитељи добили копиран
материјал – Шк.календар 2018/19.,
измене и допуне календара као и
информације о распустима, празницима
и важним датумима.
3.Присутни родитељи
једногласно
изабрали својепредставнике за Савет
роситеља школе,
4.Родитељи упознати са распоредом
часова
по
сменама,
терминима
коришћења
сале
за
физичко,
наставником енглеског језика, као и
потребним
школским
прибором.
5.Одабран
часопис,,Витез’’
за
коришћење ове шк.године.
6.Изнет је предлог активности за
шк.2018/
2019.годину
–
посете
позоришту,
биоскопу,
путујуће
учионице,
екскурзија,
настава
у
природи и два спортска дана – јесењи и
пролећни као могуће активности за
реализацију.
Родитељи упознати са планом писмених
провера за пrво полугодиште.
1.Извршена аналза реализације редовне,
допунске, додатне наставе, слободних
активности за први класификациони
период. Родитељи упознати са
корекцијом редоследа наставних
садржаја у складу са реализацијом
једнодневног излета.
2.Сви ученици имају позитиван успех и
примерно владање.
3.Родитељи упознати са све четири
понуде за наставу у природи.
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3.Настава у природи

3.родитељски састанак

Одељењске

1.Информисање родитеља о

старешине

активацији електронског

Друга седмица

дневника

децембра

2.Подела листића са адресом
родитељског портала,
корисничког имена и лозинке
за први приступ електронском
дневнику
4.родитељски састанак

Одељењске

1. Анализа успеха и

старешине,

дисциплине на крају трећег

половина

класификационог периода

априла

2. Анализа реализације редовне,

1.Прикупљање попуњених захтева,
уношење података родитеља у контакте
за сваког ученика појединачно.
2.Родитељи упућени у адресу портала
преко кога ће приступити коришћењу
података о свом детету из електронског
дневника.
Добили и своја корисничка имена и
лозинке које су једнократног карактераза први приступ, а затим ће даље
пратити упутства за коришћење.
Прикупљена сва потребна
документација која је омогућила
активацију родитељског приступања
увиду у електронски дневник.
1.Извршена анализа успеха и
дисциплине на крају трећег
класификационог периода.
2.Извршена анализа реализације
редовне, допунске, додатне наставе,
слободних активности за трећи
класификациони период.

допунске,додатне наставе и
слободних активности

5.родитељски састанак

Одељењске

1. Рекреативна настава

старешине, у

2. Успех и дисциплина

току маја

1. Рекреативна настава-родитељи су
добили и на мејл и у штампаној форми
списак потребних ствари, лекарску
листу. Препорука је да ствари пакују
заједно са децом како би дете знало где
се шта налази, да не купују нове ствари,
да им пошаљу посебно велику кесу за
прљав веш и да им скрену пажњу да то
одмах тамо одлажу, да у несесер
спакују лекове и напишу шта дете пијеу које време и коју дозу. На посебном
папиру написати податке-бројеве
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телефона родитеља-за сваки случај. О
распореду ученика по собама ћемо
знати када стигнемо и видимо какве су
собе-двокреветне, трокреветне...
2. Успех и дисциплина-Успех је на
завидном нивоу, али дисциплина може
да буде боља, јер поједини ученици
немају код куће постављене границе
6.родитељски састанак
1.Анализа реализације редовне,
допунске, додатне наставе,
слободних активности за друго
полугодиште
2.Анализа успеха и дисциплине
на крају другог полугодишта
3. Информације које се односе
на 3.разред

Одељењске
старешине,
28.06.2019.

1. Извршена анализа успеха и
дисциплине на крају другог
полугодишта
2. Извршена анализа реализације
редовне, допунске, додатне
наставе, слободних активности
за друго полугодиште.
3. Родитељи добили све потребне
информације које се односе на
трећи разред.

ИЗОСТАНЦИ НА КРАЈУ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2018/2019.

ОДЕЉЕЊЕ
II-1
II-2
II-3
II-4
II-5
II-6
УКУПНО

БРОЈ
ОПРАВДАНИХ
ИЗОСТАНАКА
814
502
567
543
460
608
3494

БРОЈ
НЕОПРАВДАНИХ
ИЗОСТАНАКА
0
0
0
0
0
0
0

УКУПАН БРОЈ
ИЗОСТАНАКА

ПО
УЧЕНИКУ

814
502
567
543
460
608
3494

28,07
19,31
24,65
18,72
17,04
26,43
22,25

ИЗОСТАНЦИ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2018/2019.

35

ОДЕЉЕЊЕ
II-1
II-2
II-3
II-4
II-5
II-6
УКУПНО

ОПРАВДАН
И
1414
847
780
1268
982
938
6229

НЕОПРАВДАН
И
0
0
0
0
0
0
0

УКУПАН
БРОЈ
1414
847
780
1268
982
938
6229

ПО
УЧЕНИКУ
48,76
32,58
33,91
42,27
36,37
40,78
39,67

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ/ВЕРСКА НАСТАВА- БРОЈНО СТАЊЕ НА КРАЈУ
ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2018/2019.

одељење

Грађанско васпитање

Верска настава

2/1

17 ученика

12 ученика

2/2

19 ученика

7 ученика

2/3

6 ученика

17 ученика

2/4

18 ученика

12 ученика

2/5

14 ученика

13 ученика

2/6

14 ученика

9 ученика

УКУПНО

88 ученика

70 ученика

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ/ВЕРСКА НАСТАВА- БРОЈНО СТАЊЕ НА КРАЈУ
ШКОЛСКЕ 2018/2019.
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ОДЕЉЕЊЕ
II-1
II-2
II-3
II-4
II-5
II-6
УКУПНО

ГРАЂАНСКО
ВАСПИТАЊЕ
17
19
5
18
14
14
87

ВЕРСКА
НАСТАВА
12
7
18
11
13
9
70

УКУПАН БРОЈ
29
26
23
29
27
23
157

УСПЕХ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊИМА НА КРАЈУ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА
ШКОЛСКЕ 2018/2019.
Сви ученици имају позитиван успех .
Ученици са недовољним оценама: нема недовољних оцена.
Неоцењени ученици:нема неоцењених ученика
ОДЕЉЕ
ЊЕ

ОДЛИЧ
АН

ВРЛО
ДОБ
АР

ДОБ
АР

ДОВОЉ
АН

НЕДОВОЉ
АН

УКУП
АН
БРОЈ

II-1
II-2
II-3
II-4
II-5
II-6
УКУПН
О

28
26
22
28
25
23
152

1
0
1
1
2
0
5

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

29
26
23
29
27
23
158

ПРОСЕЧ
НА
ОЦЕНА
ОДЕЉЕ
ЊА
4,88
4,96
4.85
4,89
4,91
4,93
4,90

УСПЕХ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊИМА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2018/2019.
Сви ученици имају позитиван успех .
Ученици са недовољним оценама: нема недовољних оцена.
Неоцењени ученици:нема неоцењених ученика
ОДЕЉЕЊ

ОДЛИЧ

ОДЛИЧ

ВРЛОДО

ДОБ

ДОВОЉ

НЕДОВО

ПРОСЕ
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Е

НИ

II-1
II-2
II-3
II-4
II-5
II-6
УКУПНО

29
26
23
29
26
22
155

НИ СА
СВИМ
ПЕТИЦА
МА
20
23
16
18
21
18
115

БРИ

РИ

НИ

ЉНИ

ЧНА
ОЦЕНА

0
0
0
0
1
1
2

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

4,92
4,98
4,90
4,89
4,92
4,93
4,92

ВЛАДАЊЕ
II-1 Појачан васпитни рад има 6 ученика због непримерених речи изговорених другарима,
односа према обавезама и непримереног понашања према другарима : Виктор Ђуричић ,
Врачевић Реља, Шљивић Филип, Банковић Стефан , Алексић Новак и Борић Стеван.
II-6 Појачан васпитни рад има 2 ученика због непримереног понашања: Новак
Пандуревић и Василије Думић.

*
*
+1
*
*
*
+1

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
-1
*
*
*
-1

*
*
*
*
*
*

*
-1
-1
+1
-2
-1
+1/5

*
-1
-1
-1
*
*
-3

Укупно нереализованих часова у 2.разреду : 12
СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ
ОДЕЉЕЊЕ

СЛОБОДНА АКТИВНОСТ

БРОЈ УЧЕНИКА

ДОПУНСКА
(СРПСКИ
ЈЕЗИК)
ДОПУНСКА
(МАТЕМАТИК
А)

СЕКЦИЈА
СЛОБОДНЕ
АКТИВНОСТИ

ГРАЂАНСКО
ВАСПИТАЊЕ
ВЕРСКА
НАСТАВА

ЕНГЛЕСКИ
ЈЕЗИК

*
*
*
*
*
*

ФИЗИЧКО
ВАСПИТАЊЕ
ИЗБОРНИ
ПРЕДМЕТ
ЧУВАРИ

*
*
*
*
*
*

СВЕТ ОКО
НАС
ЛИКОВНА
КУЛТУРА
МУЗИЧКА
КУЛТУРА

МАТЕМАТИКА

II-1
II-2
II-3
II-4
II-5
II-6
УКУПНО

СРПСКИ

ОДЕЉЕЊЕ

РЕАЛИЗАЦИЈА РЕДОВНЕ И ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ И СЛОБОДНИХ
АКТИНОСТИ

-1
*
*
*
*
*
-1

*
*
-1
-1
*
*
-2
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II-1

ДРАМСКА СЕКЦИЈА

10

II-2

РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА

13

II-3

ИГРАОНИЦА-РАДИОНИЦА

23

II-4

ПРИЧЕ И ЗАДАЦИ ЗА

29

ПАМЕТНЕ ГЛАВЕ
II-5

ДЕЦА И МЕДИЈИ

27

II-6

ДРАМСКА СЕКЦИЈА

18

ДРАМСКА СЕКЦИЈА 2/1

ОСТВАРЕНО:

и 2/6
ТЕМЕ
ТЕКСТ, УЛОГА
ПОКРЕТ, МИМИКА, ГЕСТ
ДРАМАТИЗАЦИЈА
СЦЕНА , СЦЕНОГРАФИЈА
КОСТИМИ,
КОСТИМОГРАИЈА

Ученици су у сарадњи са учитељицама одабирали теме,
прерађивали сценарио, осмишљавали кореографије, плесне
игре, израђивали костиме, маске и реквизите, постављали
сценографију, увежбавали драмске текстове по улогама,
обављали вежбе артикулације и дикције.
Развијали су стваралачко и дивергентно мишљење.
Схватили су значаја сарадње и залагања како би се дошло
до постављеног циља .

ПРЕДСТАВА

2/1 Припремили и извели представе:
• „Гусари“
• „Зоолошки врт“ и
• „Другари“ .
2/6 Припремили и извели представе:
•

„Ко је најбољи?“,

•

драматизација басне „Лав и миш“,

Ове две краће представе су изведене два пута. Први пут
на родитељском састанку 19. 11. 2018, а други пут
24.новембра 2018. на мултиконгресу Serbian Visions у
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хотелу „Радисон“.
•

„С Деда Мразом око света“ – новогодишња
представа је изведена у свечаној сали наше школе
за родитеље и другаре

•

„БЕО ЗУБ-ЗДРАВ ЗУБ“-представа траје 40минута.
Изведена је два пута. Први пут на општинском
такмичењу „Позоришне игре деце и младих“ у
ДКСГ, а други пут у свечаној сали наше школе за
родитеље и другаре.

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ „ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ
ДЕЦЕ И МЛАДИХ“ - Представа „Бео зуб – здрав зуб“
ТРЕЋЕ МЕСТО
НАГРАДА ЗА ДРАМСКО-ПЕДАГОШКИ РАД: Марина
Суботић, проф. разр.наставе
НАГРАДА ЗА ПОРУКУ ПРЕДСТАВЕ: Марина Суботић,
проф. разр.наставе
НАГРАДА ЗА КОСТИМ: Марина Суботић, проф.
разр.наставе
НАГРАДА ЗА МУШКУ УЛОГУ „Вук“: Андреј Срећковић
РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА 2/2
ТЕМЕ
УВОЂЕЊЕ УЧЕНИКА У
ПРОГРАМ РЕЦИТАТОРСКЕ
СЕКЦИЈЕ
ВЕЖБЕ ПРАВИЛНЕ
ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ
ПЕСАМА И ПРИПРЕМЕ ЗА
ТАКМИЧЕЊА
ПРИПРЕМА ТЕМАТСКИХ
ТЕКСТОВА И ЈАВНИХ
НАСТУПА НА
ПРИРЕДБАМА
ТЕХНИКА ИЗВОЂЕЊА
РЕЦИТАЛА У
ЗАТВОРЕНОМ И

ОСТВАРЕНО
Ученици овладали језичком, уметничком, говорном
културом, уз поштовање основних правила, акцентуације,
ритма песме и технике, интерпретације текста уз
коришћење правилне дикције.
Ученици овладали добром интерпретацијом строфа
успели да низом стихова обједине емоционалне, ритмичке
и мисаоне нијансе у песми.Упознали поезију као
књижевну врсту, као песнике других земаља и њихову
поезију.
Систематски и доследно реализована програмирана
вежбања у говору који прате текст. Реализоване припреме
јавних наступа, подстакнуте квалитетним извођењем
научених рецитација са жељом да се ова врста талента и
вештина пренесу другима. Развијање љубави према
матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује
као и такмичарског духа.
Усавршена техника читања текста у себи, у функцији
тумачења садржаја како би се касније читањем наглас, и
интерпретацијом постигао склад емотивног доживљаја и
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ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ

ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ

правилне технике говора и мимике. Емотивним
доживљајем песме, успешно преносили садржај и поруку
на квалитетан начин гледаоцу и слушаоцу.Неговање
такмичарског духа кроз тимски рад.
Ученици узели учешће у многобројним активностима и
такмичењима:
19.10.2018.Tематска радионица - рецитаторска,ликовна:
Јесењи мотиви-успешна реализација на нивоу одељења.
24.12.2018.-Школско такмичење рецитатора – учествовала
два ученика. Освојено 3.место.
11.1.2019. Тематска радионица-рецитаторска и ликовна:
Зимски мотиви.Успешна реализација на нивоу одељења.
8.3.2019. Креативна радионица посвећена Дану жена.
Успешна реализација на нивоу одељења.
29.3.2019. Тематска радионица посвећена Дану школе.
Успешна реализација на нивоу одељења.
12.6.2019. Свечана приредба поводом завршетка
2.разреда. Веома успешно реализован јавни наступ у
свечаној сали школе. Учествовали сви ученици одељења
са појединачним и групним тачкама. Изведена и
драматизација песме А.Пушкина,,Бајка о рибару и
рибици''.
Приредби присуствовали сви родитељи.

ИГРАОНИЦА-

ОСТВАРЕНО:

РАДИОНИЦА 2/3
ТЕМЕ
Ликовна радионица

Спортске игре

Максимално ангажовање стваралачких потенцијала
ученика у областиликовног стваралаштва.
Сарадња и залагање у реализацији изложби радова како би
што боље до изражаја дошла ученичка креативност и
оригиналност
Схватање значаја сарадње и залагања како би се дошло до
постављеног циља
Значај бављења спортом и тимске сарадње

Рецитаторска секција

Ангажовање стваралачких потенцијала и припрема за

Музичка радионица
Драмске игре

учешће на такмичењима
ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ

Ученици узели учешће у многобројним активностима и
такмичењима:
1. Ускршњи изложбени сајам ликовних радова.
2. Учешће на активностима у организацији
„Пријатељи деце Новог Београда“(рецитатори)
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3. Учешће у свим хуманитарним акцијама у школи
4. Драмске и музичке тачке употребљене за програме
приредби поводом Св.Саве
5. Уређене три изложбе у холу школе на различите
теме
6.Учешће на општинскомтакмичењуЛитерарни конкурс,,Мој крај приче''
7. Учешће на пролећном кросу РТС-а.

ПРИЧЕ И ЗАДАЦИ ЗА
ПАМЕТНЕ ГЛАВЕ II4
ТЕМЕ

Слушам,гледам,размишљам

Танграм
Имам кефало

ОСТВАРЕНО
Реализујући ове теме деца су вежбала
пажњу,концентрацију,памћење,уочавање детаља који чине
целину,сарадњу у групи или пару као и логичко
размишљање.
Ученици су решавали асоцијације ,ребусе и ,,детективске
задатке,,Учили су да праве план и стратегију решавања
проблема али и да сами направе асоцијацију ,ребус или
проблемску причу за другу групу у одељењу
Деца решавала задатке помоћу танграм фигурица по
нивоима
У оквиру ове теме деца су решавала задатке који захтевају
логичко промишљање,учили смо и откривали земље света
њихове грбове,заставе и остале карактеристике.

ДЕЦА И МЕДИЈИ 2/5
ТЕМЕ
КОМУНИКАЦИЈА

ОСТВАРЕНО:
Ученци разумеју појам комуникације, покретне слике и
разликују врсте комуникације.

БОЈИМО СЛАЖЕМО
ЧИТАМО

Ученици су критички пратили дечје емисије, цртане
филмове, игрице, дечје часописе...Ликовно и литерарно
креативно изражавање ученика.

САМОСТАЛНА

Ученички креативни радови кроз самосталну продукцију

ПРОДУКЦИЈА

бојанки, слагалица, бајки, фотографија.

ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ

Такмичење литерарних секција- општински ниво –
2.место.
Учешће на општинском такмичењу ликовних секција.
Изложбе ликовних радова – изложбени сајам поводом
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Нове године.
Хуманитарна изложба ученичких радова поводом
завршетка школске године у школском дворишту
ДОПУНСКА НАСТАВА
ОДЕЉЕЊЕ

ДОПУНСКА

ДОПУНСКА

-МАТЕМАТИКА-

-СРПСКИ ЈЕЗИК-

II-1

3

1

II-2

2

2

II-3

3

3

II-4

5

4

II-5

2

2

II-6

4

6

УКУПНО

19

18

ДОПУНСКА НАСТАВА

ОСТВАРЕНО

-СРПСКИ ЈЕЗИКЈЕЗИК/граматика,правопис,
ортоепија/

ОСНОВЕ ЧИТАЊА И ПИСАЊА

-Извршено систематично упознавање граматике
и правописа српског језика
Читање латинице и ћирилице, разумевање
прочитаног, као и усвајање књижевних појмова
-Ученици усвојили основе методологије и
израде писмених састава -развијање смисла и
способности за правилно течно и уверљиво
усмено и писмено изражавање,богаћење
речника, језичког и стилског израза.
-Ученици схватили реченице као основне
језичке категорије.
-Препознају и разумеју главне реченичне
делове.
-Савладали су нове програмске захтеве из
правописа
-Овладали техником читања и писања
латиницом. ---Ученици описмењени на
темељима ортоепских и ортографских
стандарда
-Увежбано читање наглас и усавршавање
читања у себи у функцији тумачења текста.
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КЊИЖЕВНОСТ

-Ученици оспособљени за самостално тумачење
књижевног текста (одређивања
теме,ликова,места...)

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

Мотивисање, подстицање и усмерење на читање
лектира.
Сви ученици обухваћени допунским радом су
остварили позитиван успех.

Од 1 до 6 ученика
ДОПУНСКА НАСТАВА
-МАТЕМАТИКА-

ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ ДО 100

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ

ГЕОМЕТРИЈСКА ТЕЛА И ФИГУРЕ

Од 1 до 4 ученика

ОСТВАРЕНО
-Ученици оспособљени за примену стечених
знања: (решавање) бројевних израза,
једноставних текстуалних задатака, сабирање и
одузимање до 100; множење као сабирање
једнаких сабирака;
косристе термине и знак (∙) множење;
-савладали таблицу множења једноцифрених
бројева и одговарајуће случајеве дељења;
-савладали множење и дељење до 100;
- упознали функцију заграде и редослед
извођења рачунских операција;
- упознали употребу слова као замену за неки
број у примерима сабирања, одузимања,
множења и дељења.
-Ученици усвојили и примењују мере за дужину
(m, dm, cm) и време (час,минут, дан, седмица,
месец).
-Ученици оспособљени да именују геометријске
фигуре и тела, разликују их,схватају разлике
између геометријских фигура и тела.
- Стекли су спретност у цртању праве и дужи
као и разих кривих и изломљених линија, цртају
правоугаоник и квадрат на квадратној мрежи.
Сви ученици обухваћени допунским радом
остварили позитиван успех

УКУПНО
учешћа
ученика
другог
разреда на
свим
такмичењима
II-1
5
16
II-2
4
11
II-3
5
11
II-4
0
8
II-5
13 15
II-6
13 12
УКУПНО
40 73
Укупно на такмичењима
„Пријатеља деце“
0
5
0
0
0
0
5
0
5
0
0
4
6
15
2
2
2
2
2
2
12
0
10
0
0
1
2
13
2
2
1
0
5
4
19
1
1
1
1
1
1
6

244
1
1
1
1
1
1
6

126

„ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ“
„ПТИЦЕ“
„ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ“
„УСКРШЊЕ ЛИКОВНЕ

0
4
0
0
0
10
14

„ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ“
„ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ ДЕЦЕ И
МЛАДИХ“

„ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ“
„ТАКМИЧЕЊЕ ЛИКОВНИХ
СЕКЦИЈА“
„ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ“
„ТАКМИЧЕЊЕ ЛИТЕРАРНИХ
СЕКЦИЈА“
„ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ“
„МОЈ КРАЈ ПРИЧЕ“

„ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ“
„ЗЛАТНА СИРЕНА“

„ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ“
ЛУКИЋЕВ ЛИСТ“
„ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ“
РЕЦИТОВАЊЕ
„ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ“
“ЂАЧКИ ПЕСНИЧКИ

„ВИТЕЗ“

„КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА“

ЧИТАЛАЧКА ЗНАЧКА

ОДЕЉЕЊЕ
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ТАКМИЧЕЊА-БРОЈ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊИМА КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ
НА ШКОЛСКОМ, ОПШТИНСКОМ ИЛИ ГРАДСКОМ ТАКМИЧЕЊУ

0
0
0
0
0
18
18
0
2
0
0
2
6
10
2
4
0
0
3
4
13
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ОДЕЉЕЊЕ

OСВОЈЕНА МЕСТА НА ТАКМИЧЕЊИМА У ТОКУ ШКОЛСКЕ 2018/2019.
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
УЧЕНИКА
Петра Михановић
Петра Михановић
Петра Михановић
II-1
Исидора Солујић
Исидора Солујић
Исидора Солујић
Јелена Илић
Андреј Иконић
II-2

Сара Рисовић
Катарина Барбара
Јовановић Ивана

МЕСТО /ТАКМИЧЕЊЕ

НИВО

прво место „ДЕМУС-ЗЛАТНА
СИРЕНА“
прво место „ДЕМУС-ЗЛАТНА
СИРЕНА“
прво место „ДЕМУС-ЗЛАТНА
СИРЕНА“
прво место „ДЕМУС-ЗЛАТНА
СИРЕНА“
прво место „ДЕМУС-ЗЛАТНА
СИРЕНА“
друго место „ДЕМУС-ЗЛАТНА
СИРЕНА“
треће место на такмичењу рецитатора
треће место на такмичењу „Ђачки
песнички сусрети“
треће место на такмичењу „Ускршње
ликовне чаролије“
друго место на такмичењу литерарних
секција
Друго место екипно Пионирска лига
Београда са школом Нестор

школско
општинско
градско
школско
општинско
градско
школско
општинско
општинско
општинско
градско

Јовановић Ивана

Прво место на Кадетском првенству
Београда на убрзаном шаху за девојчице
до 8. Год.

градско

Јовановић Ивана

Прво место на Кадетском првенству
Београда на стандардном шаху за
девојчице до 8. Год.

градско

Јовановић Ивана

Друго место на Кадетском првенству
Србије у убрзаном шаху за девојчице до
8. Год.
Прво место на Кадетском првенству
Србије у стандардном шаху за
девојчице до 8година

републичко

Треће место на републичком такмичењу

републичко

II-3

Јовановић Ивана

Јовановић Ивана

републичко
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II-5

Анастасија Јерковић
Павле Николић
Андреј Срећковић
Драмска група
„Змајеви“
Андреј Срећковић

II-6

Андреј Црнадак
Андреј Срећковић
Новак Пандуревић
Давид Томић
Давид Томић
Андреј Деура
Андреј Црнадак

ученица 2.р. у Пироту.Пласман
(август2019.г.) на Европско првенство у
Братислави и Светско првенство у
Кини.
друго место на такмичењу литерарних
секција
прво место на такмичењу рецитатора
друго место на такмичењу рецитатора
треће место на такмичењу „Позоришне
игре деце и младих“
најбоља мушка улога на такмичењу
„Позоришне игре деце и младих“
похвала на такмичењу „Мој крај приче“
треће место на такмичењу „Мој крај
приче“
треће место „ДЕМУС-ЗЛАТНА
СИРЕНА“
похвала на такмичењу „Птице“
похвала на такмичењу „Кенгур“
похвала на такмичењу „Кенгур“
похвала на такмичењу „Кенгур“

општинско
школско
школско
општинско
општинско
општинско
општинско
општинско
општинско
међународно
међународно
међународно

РЕАЛИЗОВАНЕ ПОСЕТЕ И ИЗЛЕТИ
ОДЕЉЕЊЕ

II/1

II/2

II/3

II/4

II/5

II/6

АКТИВНОСТ

Датум

спортски дан

19. 09. 2018.

27

26

0

25

23

22

"Ревија дечјег

8.октобра

0

0

0

0

0

23

стваралаштва"

2018.

Екскурзија: Сремска

29. октобра

27

26

21

26

20

22

Митровица, Засавица

2018.
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Принцеза и змај

23. 11.

28

25

18

23

25

23

2018.

Serbian Visions

24.11.2018.

0

0

0

0

0

18

ДКЦ-ПРЕДСТАВА

25. 12. 2018.

26

26

18

22

21

17

23. 01. 2019.

27

25

20

24

19

20

13.03.2019.

27

26

23

0

0

0

Општинско
такмичењеПозоришне игре деце
и младих у ДК
СТУДЕНТСКИ ГРАД,

15.04. 2019.

0

0

0

0

0

18

Рекреативна

Сокобања

21

0

18

26

21

16

Сокобања

14-21. маја

Гоч

2019.

28

24

19

19

16

18

Нова година
„Барони Ди
Макарони“,
„Аладин и летећи
ћилим“

18-25.маја
2019.
спортски дан

6. јун 2019.

У Новом Београду 2.јула 2019
Руководилац Разредног већа другог разреда :
Марина Суботић
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3.3.Извештај о раду разредног већа 3. разреда
1. У 3. разреду је 141 ученик, од тога 76 дечака и 65 девојчица. Одличан успех има 127,
врлодобар 13 ученика, добар 1 ученик. Просек 5,00 има 87 ученика. Средња оцена ученика
3. разреда је 4.85.
УСПЕХ ПО ОДЕЉЕЊИМА:
3-1: одличних 26, врло добрих 4; средња оцена одељења 4.81;
3-2: одличних 28, врло добрих 2; средња оцена одељења 4.91;
3-3: одличних 25, врло добрих 1; добрих: 1; средња оцена одељења 4.81;
3-4: одличних 23, врло добрих 2; средња оцена одељења 4.87;
3-5: одличних 25, врло добрих 4; средња оцена одељења 4.83.
Сви ученици имају примерно владање.
Ученици су изостали оправдано са 4401 часова (по ученику 31.21) и неоправдано са 2
часа.
ИЗОСТАНЦИ СА ЧАСОВА ПО ОДЕЉЕЊИМА:
3-1: оправданих 1 048, неоправданих 1;
3-2: оправданих 817, неоправданих 0;
3-3: оправданих 946, неоправданих 0;
3-4: оправданих 480, неоправданих 0;
3-5: оправданих 1 110, неоправданих 1;
2. Сви часови редовне, допунске наставе и ваннаставних активности су реализовани, осим
5 часова енглеског језика.
3. Ученици су учествовали на Општинском такмичењу из математике са следећим
резултатима: 7 првих награда, 3 друге и 6 трећих.
На Међународном такмичењу ''Кенгур без граница'' ученици су освојили 1 трећу награду и
14 похвала.
На Општинском такмичењу соло певача ДЕМУС 2019, освојено је 1 треће место.
На литерарном конкурсу освојено је 2. место на нивоу општине.
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Реализована је Настава у природи, и то:
- одељења 3-1 и 3-3 у Соко бањи у периоду од 14. до 21. маја 2019. год.;
- одељења 3-2 и 3-4 на Златибору у периоду од 25.5. до 1.6.2019. год;
- одељење 3-5 на Гочу у периоду од 18. до 25. 5.2019. год.
Сва одељења реализовала су је један целодневни излет на релацији Београд - Вршац Делиблатска пешчара - Београд дана 29.10.2018.год.
Реализована су два спортска дана у СРЦ ''Пионирски град''.
Ученици су гледали 3 позоришне представе и 2 биоскопске пројекције.
Сва одељења учествовала су у хуманитарној акцији прикупљања слаткиша за децу без
родитеља дана 21.12.2018. год.
Сав одељења учествовала су у радионици ''Пчелар и пчеле у вашој школи'' дана 8.11.2018.

3.4. Извештај о раду разредног већа 4. разреда
Бројно стање ученика и структура: укупно 99 ученикa, од тога 54 дечака и 45 девојчица.
Разредни наставници:
IV1 - Тијана Братић
IV2 - Недељка Дидулица
IV3 - Мирна Комненић
IV4 - Лидија Вранић
Предметни наставници:
Енглески језик: Оливера Миловановић - IV1, IV2, IV4 и Милена Савић - IV3
Верска настава: Александра Ђорђевић ( сва четири одељења- две групе )
БРОЈ САСТАНАКА СТРУЧНОГ
ОРГАНА за овај период

ПЛАНИРАНО

РЕАЛИЗОВАНО

5 састанaка

5 састанaка

1. Реализација стручних тема
Реализатор,
НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ

месец

АКТИВНОСТ
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1.Израда плана надокнаде часова због продужетка

Учитељи

зимског распуста у трајању од 7 дана

разредног

2.Обележавање Дана школе

већа четвртог

3. Планирање еколошке акције у сарадњи са

разреда,

родитељима

предметни

4.Распоред и учешће на такмичењима

наставници,
председници
одељенских
Савета
родитеља
25.фебруар
2019.

1. Дан школе

Учитељи

2. Предавање МУП-а у оквиру пројекта Основи

разредног већа

безбедности деце- Теме: Заштита од техничко-

четвртог

технолошких опасности и природних непогода;

разреда,

Заштита од пожара.

председници

3. Акција чишћења и уређења школског дворишта

одељенских

у сарадњи са Саветом родитеља школе

Савета

1.Извршен договор и
консултације о изради
плана
надокнаде
часова
редовне
наставе и слободних
активности у сиљу
надокнаде недељног
фонда часова због
продужетка зимског
распуста .
2.
Планиране
активности
за
обележавање
дана
школе-ликовне,
драмске, литерарне и
спортске радионице,
као и израда паноа.
3.Дпбијена
информација о могућој
реализацији еколошке
акције која се планира
за
април.
4.Истакнуте
онформације о плану
даљих
такмичења
ученика- општинска
такмичења
из
математике,
,,Читалачка значка'', у
шаху,међународном
математичком
такмичењу
,,Кенгур
без
граница'',
окружном такмичењу
из математике.
1.Реализоване
активности поводом
обележавања
Дана
школе- радионице ликовне,
литерарне,
драмске,
спортске,
израђен пано у холу
школе.
2. Одржана предавања
у оквиру пројекта
Основи безбедности
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4.Активности везане за маркетинг школе –

родитеља

плакати за упис првака , посета будућих првака

представници

школи, свечана приредба за будуће прваке

МУП-а,

5. Међународно тестирање ученика четвртог

педагог

разреда TIMSS

11.март2019.

6. Учешће у такмичењима

деце - Заштита од
техничкотехнолошких
опасности
и
природних непогода;
Заштита од пожара.
3.Реализована
еколошка акција у
сарадњи са Саветом
родитеља школе –
уређење и чишћење
школског дворишта.
4.Реализоване следеће
активности везане за
будуће
прваке:
израђена
четири
плаката
са
обавештењима
о
приредби и упису
првака у нашу школу,
израђене честитке за
будуће прваке које ће
добијати
на
тестирању, два пута
угошћени
будући
прваци из околних
вртића-израђени
листићи за цртање и
бојење, припремљена
и
реализована
приредба за будуће
прваке у свечаној сали
школе.
5.Реализовано
Међународно
тестирање
ученика
четвртог
разреда
TIMSSтестирани
ученици
IV4
из
области математике и
природних наука.
6.Реализовано учешће
на такмичењима општинска такмичења
из
математике,
,,Читалачка значка'', у
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1. Анализа реализације редовне, допунске,

Учитељи

додатне наставе и слободних активности за трећи

разредног већа

класификациони период

четвтрог

2. Анализа успеха и дисциплине на крају трећег

разред,

класификационог периода

предметни

3. Предавање МУП-а у оквиру пројекта Основи

наставници

безбедности деце-Заштита деце од опојних дрога

12.април

и алкохола

2019.

4. Здравствена култура ученика - предавање о
здравој храни
5.Учешће на такмичењима

1. Стручно усавршавање

Учитељи

шаху,међународном
математичком
такмичењу
,,Кенгур
без
граница'',
окружном такмичењу
из математике.
1.Извршена
анализа
реализације допунске,
додатне наставе и
слободних активности
за
трећи
класификациони
период. 2. Анализиран
успех и дисциплина
ученика
на
крају
трећег
класификационог
периода.
3. Одржано предавање
у оквиру пројекта
Основи безбедности
деце - Заштита деце од
опојних дрога и
алкохола
4. Одржано предавање
о здравој храни представник
апотеке,,Бену'
у
оквиру
реализације
области здравствене
културе ученика.
5. У електронском
дневнику
евидентирано учешће
ученика
на
такмичењима као и
остварени резутати.
Извршен договор и
пријава
учешћа
ученика
на
општинском
такмичењу-литерарни
конкурс,,Мој
крај
приче''
1.Добијена
информација
и
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2. Анкета за избор изборних предмета у 5.разреду

разредног

3.Угледни или јавни час ( договор, реализација )

већа четвртог

4.Настава у природи

разреда,
предметни
наставници
7.мај 2019./
27.мај2019.

направљен распоред о
стручног усавршавања
учитеља 4.разреда –
програм
обуке
за
1.циклус- остваривање
програма наставе и
учења оријентисаних
на процес и исходе
учењаучитељи
IV1,2,3 иду на обуку
11./12.4.2019.,
a
наставник
IV4
накнадно,
због
одсуства – реализације
наставе у природи у
термину
11.5.2019.18.5.2019.
2.Спроведена анкета
за избор изборних
предмета у 5.разреду –
за Верску наставу и
Грађанско васпитање,
као и за други страни
језик.
Комплетан
анкетни
материјал
предаг
задуженом
наставнику за обраду
података.
2.Одељење
IV3
реализовало представу
– јавни час за јун под
називом,,Путовање
кроз маштање''.
4.Реализација наставе
у природи планирана
је следећом ритмом:
IV4-11.5.-18.5.2019.Гоч,
одмаралиште
,,Добре
воде'',
агенција,,Viatours
Petrović’’
IV1,2 -18.5.-25.5.2019.Гоч,
одмаралиште,,Добре
воде'',
агенција,,Viatours
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Petrović’’
IV31.6.-8.6.2019.Златибор
,дечје
одмаралиште
“Голија”,
агенција
“Grand tours d.o.o.”
1. Анализа реализације редовне, допунске,

Учитељи

додатне наставе и слободних активности за друго

разредног већа

полугодиште

четвртог

2. Анализа успеха и дисциплине на крају другог

разреда,

полугодишта

предметни

3. Сарадња са предметним наставницима

наставници

4. Извештаји о реализацији посета, излета,

24.јун2019.

наставе у природи, такмичења , реализације
јавних часова и стручног усавршавања
5.Избор руководиоца Разредног већа за наредну
школску годину
6. Активности учитеља на завршном испиту за
ученике 8.разреда

1.Извршена
анализа
реализације редовне,
допунске,
додатне
наставе и слободних
активности за друго
полугодиште.
2. Анализиран успех и
дисциплина ученика
на
крају
другог
полугодишта.
3.Реализована сарадња
са
предметним
наставнициманаставница физичког
васпитања
Татјана
Тасић
реализовала
часове у сва четири
одељења
током
шк.године, наставница
Италијанског
језика
Милена
Савић,
такође.
Наставница историје
Ирена
Пауновић
одржала је час у 4/4 и
наставница
математике
Јасмина
Мијатовић одржала је
час такође у 4/4 током
јуна месеца.
4. Извршена анализа
реализације
посета,
излета,
наставе
у
природи, такмичења,
као и реализације
јавних
часова
и
стручног
усавршавања.Писани
извештаји
о
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реализацији
посета,
излета,
наставе
у
природи достављени
ПП
служби
електронским путем.
5.Изабран
руководилац
Разредног већа за
наредну
школску
годину- Тијана Братић,
IV1.
6.На завршном испиту
дежурале:
Мирна
Комненић и Лидија
Вранић,
СУПЕРВИЗОР
–
Недељка Дидулица.

2. Родитељски састанци

БРОЈ САСТАНАКА

ПЛАНИРАНО

РЕАЛИЗОВАНО

3/4 састанка

3/4 састанка

ТЕМЕ

Реализатор, месец

АКТИВНОСТ

1.родитељски састанак

Одељењске старешине,

1.Анализа реализације редовне,

Термин:прва седмица марта

допунске, додатне наставе,

2019.год.

1.Извршена анализа
реализације
редовне, допунске,
додатне наставе,
слободних
активности за прво
полугодиште.
Родитељи упознати
са корекцијом
редоследа
наставних садржаја
у складу са
реализацијом

слободних активности за прво
полугодиште
2.Анализа успеха и дисциплине на
крају првог полугодишта
3.Садржаји рада, план писмених
провера за друго полугодиште
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надокнаде часова.
2. Извршена
анализа успеха и
дисциплине на
крају првог
полугодишта.
3.Родитељи
упознати са
садржајима рада по
предметима за
друго поугодиште
као и са планом
писмених провера.
4. Представљен
план активности за
месец март- у вези
посете будућих
првака, тестирања
TMSS, такмичења и
предавања МУП-а.
5.Реализоване
појединачне
консултације са
родитељима.

4.План активности за март месец
5.Појединачне консултације са
родитељима

2.родитељски састанак

Одељењске старешине

1.Анализа реализације редовне,

Термин: прва или друга

допунске,додатне наставе и

седмица маја

слободних активности
2.Анализа оствареног успеха и
дисциплине
3.Настава у природи

1.Извршена анализа
реализације
редовне, допунске,
додатне наставе,
слободних
активности за трећи
класификациони
период.
2. Извршена
анализа успеха и
дисциплине на
крају трећег
класификационог
периода.
3.Родитељи добили
све потребне
информације у вези
реализације наставе
у природи.
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3.родитељски састанак

Одељењске старешине

1.Анализа реализације редовне,

28.6.2019.

допунске, додатне наставе,
слободних активности за друго
полугодиште
2.Анализа успеха и дисциплине на
крају другог полугодишта
3. Информације које се односе на
5.разред

4.Ванредни родитељски састанак
одржан у одељењу IV4:
Активност : Прослеђивање
материјала за родитеље потребног за
обраду података у вези TIMSS
тестирања ( листић о пријему
материјала и ковертирана анкетна
брошура ) као и објашњења сврхе
истог.

Одељенски старешина IV4
11.3.2019.год.

1.Извршена анализа
реализације
редовне, допунске,
додатне наставе,
слободних
активности за друго
полугодиште.
2.Извршена анализа
успеха и
дисциплине на
крају другог
полугодишта.
3.Родитељи добили
све потребне
информације које се
односе на пети
разред.
Сви родитељи
преузели материјал
и на време предали
попуњен акетни
материјал и
брошуру.
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3. Реализација редовне, допунске наставе и слободних активности:
*Број нереализованих часова :
Предмет
Српски језик
Математика
Природа и друштво
Енглески језик
Физичко васпитање
Ликовна култура
Музичка култура
Верска настава
Грађанско васпитање
Српски језик( допунски рад )
Математика (допунски рад )
Математика (додатни рад )
Слободне активности
Час одељенског старешине
Укупно у 1.полугодишту:
Укупно у 2.полугодишту:
Укупно за целу школску
годину:

одељењ
е
4/1
*
*
*
*
*
*
*
1
*
*
*
*
*
*
2
1
3

ој

Бр
4/2
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
2
*
2

час
4/3
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
1
*
*

ова
4/4
*
*
*
1
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
2
1
3

Укупно нереализованих часова у 4.разреду : 8
* Допунском наставом која се редовно одвијала обухваћени ученици:
4/1- један ученик- српски језик и математика
4/2 – један ученик- српски језик и математика
4/3 – два ученика- српски језик и математика
4/4 – два ученика- српски језик и математика
Реализовано 36 часова у току школске године.
ДОПУНСКА НАСТАВА-СРПСКИ
ЈЕЗИК

ОСТВАРЕНО

4/1, 4/2, 4/3, 4/4
ЈЕЗИК/граматика,правопис,
ортоепија/

-Ученици описмењени на темељима
ортоепских и ортографских стандарда
-Извршено систематично упознавање граматике
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КЊИЖЕВНОСТ
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

4/1, 4/2, 4/3, 4/4

и правописа српског језика
-Ученици оспособљени за самостално тумачење
књижевног текста (одређивања
теме,ликова,места...)
-Ученици усвојили основе методологије и
израде писмених састава -развијање смисла и
способности за правилно течно и уверљиво
усмено и писмено изражавање,богаћење
речника, језичког и стилског израза.
Сви ученици обухваћени допунским радом
остварили позитиван успех ( ниво знања за
оцене добар и врлодобар).

ДОПУНСКА НАСТАВАМАТЕМАТИКА

ОСТВАРЕНО

4/1, 4/2, 4/3, 4/4
СКУП ПРИРОДНИХ БРОЈЕВА

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ

ПОВРШИНА

4/1, 4/2, 4/3, 4/4

-Ученици оспособљени за примену стечених
знања(решавање) бројних израза,једноставних
текстуалних задатака, једначина, неједначина,
задатака са разломцима.
-Ученици усвојили систем јединица мера за
површину и примењивали их при израчунавању
површине квадрата,правоугаоника, коцке,
квадра.
-Ученици оспособљени да именују геометријске
фигуре и тела, разликују их,схватају разлике
између геометријских фигура и тела, користили
мреже геометријских тела као помоћ при
схватању појма површине- фигуре – две
димензије, и тела – три димензије. Знају помоћу
образаца да израчунају тражене вредности –
површине фигура и тела и примењују систем
јединица мера за дужину и површину.
Сви ученици обухваћени допунским радом
остварили позитиван успех ( ниво знања за
оцене добар и врлодобар).

*У оквиру Слободних активности – сви ученици су обухваћени секцијом. Реализовано
36 часова у току школске године.
IV1- Драмска секција (радионица)
IV2- Креативне(а) радионице(а)
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IV3- Драмска секција (радионица)
IV4-Креативне(а) радионице(а)
ДРАМСКА СЕКЦИЈА 4/1,

ОСТВАРЕНО:

4/3
ТЕМЕ

Ученици одабирали теме, прерађивали сценарио,
осмишља-

ТЕКСТ, УЛОГА

вали кореографије,плесне игре, израђивали костиме,маске
и

ПОКРЕТ, МИМИКА, ГЕСТ

реквизите, постављали сценографију, увежбавали драмске

ДРАМАТИЗАЦИЈА

текстове по улогама, обављали вежбе артикулације и
дикције

СЦЕНА , СЦЕНОГРАФИЈА

,изводили мелодије на више страних језика. Развијали

КОСТИМИ,
КОСТИМОГРАИЈА

стваралачко и дивергентно мишљење, асертивност и

ПРЕДСТАВА

Припремили и извели представе:

креативност.
4/1: 1.полугодиште – представа – јавни
час,,Крокодокодил''. Иста представа приказана и на
Фестивалу кратких драмских форми где је освојено
3.место на нивоу општине. За представу употребљен и
адаптиран текст Д.Радовића.
4/3: 2.полугодиште- представа-јавни час,,Путовање кроз
маштање''. Представа веома успешно изведена на крају
школске године.
*Обе представе – одломци – употребљени за програм
приредбе за будуће прваке.

КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА 4/2, 4/4
ТЕМЕ
СЛИКЕ ПРИРОДЕ И ПРАЗНИЦИ –
ЛИКОВНЕ РАДИОНИЦЕ
ИЗЛОЖБЕ

ОСТВАРЕНО
Максимално ангажовање стваралачких
потенцијала ученика у области ликовног
стваралаштва.
Сарадња и залагање у реализацији изложби
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КВИЗОВИ
СПОРТСКЕ ИГРЕ
ВОЛИМО ПРИРОДУ
ИНТЕРНЕТ И МИ
ДРУШТВЕНЕ ИГРЕ
ПРИПРЕМЕ ЗА УЧЕШЋЕ У
ТАКМИЧЕЊИМА
ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ

радова како би што боље до изражаја дошла
ученичка креативност и оригиналност
Схватање значаја сарадње и залагања како
би се дошло до постављеног циља
Значај бављења спортом и тимске сарадње
Развијање способности за одговоран живот
у природном окружењу
Користи и опасности при коришћењу
рачунара и Интернета
Значај дружења кроз игру која омогућава
унапређење односа са друговима и
развијање умења и вештина
Ангажовање стваралачких потенцијала.
Ученици узели учешће у многобројним
активностима и такмичењима:
4/2: Ликовни конкурс ,,У част Д.Лукића''–
општински ниво – 1.место
Такмичење литерарних секција- општински
ниво – 3.место
Учешће на дечјем ликовном конурсу
ЈП,,Градско стамбено''-Мој зграда
Учешће на општинском такмичењу ,,дечји
песнички сусрети''
Учешће на такмичењу СББ фондације,,Не
прљај, немаш изговор''
Учешће на ликовном конкурсу,,Моје је
право да живим срећно и здраво''
ДЕМУС-такмичење соло певачаопштински ниво -1.место, градски ниво –
1.место
Учешће на општинском такмичењу
ликовних секција.
Изложбе ликовних радова – изложбени
сајмови поводом Нове године и Ускрса.
Учешће на пролећном кросу РТС-а.
Учешће на Ревији градских победника соло
певача – ДЕМУС.
Драмске и музичке тачке употребљене за
програме приредби поводом Св.Саве и
приредбе за будуће прваке.
4/4: Ликовна радионица и изложба
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ликовних радова рађених угљеним
штапићима у холу школе
Израда и представљање презентација о
националним парковима Србије
Пројекат –Ја познајем и волим Србију израда и представљање презентација
Учешће на општинском такмичењу,,У част
Д.Лукића'', ликовни конкурс- освојено
2.место
Учешће на општинском такмичењу,,У част
Д.Лукића'', литерарни конкурс- освојено
3.место
Ликовна радионица и изложба ликовних
радова –Обоји свет око себе у холу школе
Изложба ликовних радова - у сусрет
Школској слави у холу школе
Учешће на општинском такмичењулитерарни конкурс,,Мој крај приче''
Ликовна радионица и изложба ликовних
радова под слоганом: Разиграно и весело ширимо радост пролећа и у априлу! У холу
школе
Ускршњи изложбени сајам ликовних радова
Пројекат- Наше четворогодишње путовањеизложба у холу школе
Учешће на пролећном кросу РТС-а.
Хуманитарна изложба ученичких радова
поводом завршетка школске године у
школском дворишту
Музичке и плесне тачке употребљене за
програм приредбе за будуће прваке.
Ученици сва четири одељења учествовала у
4/1, 4/2, 4/3, 4/4
драмским, спортским, ликовним и
музичким радионицама поводом Дечје
недеље -1.полугодиште и недеље Дана
школе- 2.полугодиште.
*Додатном наставом из Математике обухваћени ученици:
4/1- седам ученика
4/2 – петнаест ученика
4/3 – десет ученика
4/4 –дванаест ученика
Реализовано 36 часова у току школске године.
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ДОДАТНА НАСТАВА-МАТЕМАТИКА
4/1, 4/2, 4/3, 4/4
СКУП ПРИРОДНИХ БРОЈЕВА

ПОВРШИНА

ПРОБЛЕМСКИ ЗАДАЦИ

4/1, 4/2, 4/3, 4/4

ОСТВАРЕНО
Ученици усвојили поступке решавања
математичких ребуса, укрштеница,
магичних квадрата, нумерације,
текстуалних задатака преко једначина и
неједначина као и са употребом разломака,
текстуалних задатака са више рачунских
операција. Решавали задатке са претходних
такмичења.
Ученици усвојили поступке решавања
комбинованих задатака, задатака са
јединицама за површину и површином
фигура и тела.Решавали задатке са
претходних такмичења.
Ученици оспособљени за решавање
проблемских задатака преко
једначина,таблица, графикона, логичких
проблема, сложених текстуалних проблема
са више операција. Решавали задатке са
претходних такмичења.
Школско такмичење из математике:
4/1:учествовало 6 ученика – пласман на
општину-3 ученика.
4/2: учествовало 12 ученика – пласман на
општину-2 ученика.
4/3: учествовало 11 ученика – пласман на
општину-7 ученика.
4/4: учествовало 10 ученика – пласман на
општину 3 ученика.
Општинско такмичење из математике:
4/1:учествовала 3 ученика- једно 2.и једно
3.место- 2 ученика се пласирала на окружно
такмичење
4/2:учествовала 2 ученика-1 ученик се
пласирао на окружно такмичење
4/3:учествовало 7 ученика- два 3.места – 2
ученика се пласирала на окружно
такмичење
4/4:учествоивала 3 ученика- једно 3.место1 ученика се пласирао на окружно
такмичење
Окружно такмичење из математике:
4/1:учествовала 2 ученика-1 ученик
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похваљен
4/2:учествовао 1 ученик – једно 3.место
4/3:учествивала 2 ученика – 2 ученика
похваљена
4/4:учествивао 1 ученик-једно 3.место
Међународно математичко
такмичење,,Кенгур без граница'':
4/1: учествовало 9 ученика – 3 ученика
похваљена
4/2: учествовало 16 ученика – 1 ученик
похваљен
4/3: учествовало 14 ученика – 2 ученика
похваљена
4/4:учествовало 15 ученика – 3 ученика
похваљена

* Изостанци по одељењима за 1. полугодиште:
одељење
4/1

4/2
4/3
4/4
укупно

број оправданих
изостанака
628- од тога један
ученик има 125
нерегулисаних
изостанака
595
437
476
2 136

број неоправданих
изостанака
*

просек по ученику

*
1
2
3

23,8
18,25
19,12
21,57

25,12

2139

* Изостанци по одељењима за 2. полугодиште:
одељење
4/1
4/2
4/3
4/4
укупно

број оправданих
изостанака
504
482
167
198
1351

број неоправданих
изостанака
*
*
11
*
11
1362

просек по ученику
24,14
19,28
7,41
7,92
14,69
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* Укупан број изостанака по одељењима за прво и друго полугодиште:
одељење
4/1
4/2
4/3
4/4
укупно

број оправданих
изостанака
1132
1077
604
674
3483

број неоправданих
изостанака
*
*
12
2
15

просек по ученику
45,28
43,08
25,66
27,04
35,26

3501

4. Успех и дисциплина ученика на крају другог полугодишта шк. 2018 /2019.
године:

Сви ученици имају позитиван успех .
Ученици са недовољним оценама: нема недовољних оцена.
Неоцењени ученици: нема неоцењених ученика
Ученици којима су изречене васпитно-дисциплинске мере у 2.полугодишту: *
Владање ученика: 99 ученика има примерно владање.
*Табеларни приказ општег успеха ученика:
Разред и
одељење
4/1
4/2
4/3
4/4
укупно

одличних

врлодобрих

23
25
22
18
88

2
*
2
7
11

средња оцена
одељења
4,86
4,91
4,84
4,73
4,83

5. Реализоване активности ученика, предaвања, угледни , јавни часови:

датум

Активност

одељење

15.2.2019.

Бесплатан зимски ученички камп у
Пионирском граду

4/4
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16.2.2019.
17.2.2019.
23.3.2019.

18.3-22.3.2019.
26.3.2019.
28.3.2019.
27.3.2019.

28.3.2019.

Бесплатан зимски ученички камп у
Пионирском граду
Бесплатан зимски ученички камп у
Пионирском граду
Еколошка акција – чишћење и уређивање
школског дворишта

Ликовне радионице- израда плаката за упис
будућих првака и честитики за будуће прваке
Посета будућих првака – ликовне и музичке
радионице
Међународно тестирање ученика 4.разреда
TIMSS из области математике и природних
наука
Приредба за будуће прваке

4/4
4/4
4/1- група родитеља
и ученика
4/2- група родитеља
и ученика
4/4-група родитеља
и ученика
реализовала сва 4
одељења
реализовала сва 4
одељења
тестирани ученици
4/4
реализовала сва 4
одељења
реализовала сва 4
одељења
4/4

19.4.2019.

Обележавање Дана школе-ликовне,
литерарне, драмске и спортске радионице
Ликовна радионица и изложба ликовних
радова Разиграно и весело – ширимо радост
пролећа и у априлу!
Фестивал кратких рдамских формипредтава у организацији,,Пријатеља деце''
Предавање о здравој храни – представник
апотеке,,Бену'' у оквиру реализације садржаја
из области здравственог васпитања
Ускршњи изложбени сајам ученичких радова

20.5.-27.5.2019.

Пројекат- Наше четворогодишње путовање.

4/4

12.6.2019.

Јавни час-представа,,Путовање кроз
маштање''
Хуманитарна изложба ученичких радова
поводом завршетка школске године.
Предавања МУП-а у оквиру пројекта Основи
безбедности деце-Теме предавања:

4/3

29.3.2019.
3.4.2019.

15.4.2019.
17.4.2019.

13.6.2019.
Током целе
школске
године

1.Насиље, како га препознати, реаговати и
коме се обратити за помоћ
2. Насиље као негативна друштвена појава
3. Основи безбедности деце у саобраћају
4. Полиција у служби грађана

4/1
4/1, 4/2, 4/3, 4/4

4/1, 4/2, 4/4

4/1, 4/4
4/1, 4/2, 4/3, 4/4
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5. Безбедно коришћење интернета и
друштвених мрежа
6. Заштита од техничко-технолошких
опасности и природних непогода
7. Заштита од пожара
8. Заштита деце од опојних дрога и алкохола

6. Реализоване посете, излети, настава у природи:

датум

посета, излет,настава у природи

Одељење

15./16./17.2.201

Бесплатан зимски ученилки камп у

4/4

9.

Пионирском граду

13.3.2019.

4/1, 4/2 , 4/3 и 4/4

11.5.-18.5.2019.

Биоскопска пројекција цртаног филма
,,Аладин и чаробни ћилим'' у Културном
центру Палилула
Плесна представа за децу и младе ,,Царево
ново одело’’Битеф театар
Настава у природи - Гоч

18.5.-25.5.2019.

Настава у природи - Гоч

4/1,4/2

1.6.-8.6.2019.

Настава у природи - Златибор

4/3

22.5.2019.

Спортски дан у Пионирском граду

4/3

6.6.2019.

Спортски дан у Пионирском граду

4/1, 4/2 и 4/4

8.4.2019.

4/1,4/3
4/4

7. Учешће на спортским манифестацијама, такмичењима, конкурсима:

АКТИВНОСТ

учествовали / реализовали

Ниво

Такмичење у шаху

4/4 -8 ученика

Школски

Такмичење из
математике

4/1, 4/2 , 4/3 и 4/4

општински
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,,Читалачка значка''

4/1, 4/2 , 4/3 и 4/4

Општински

Ђачка песничка
сусретања
SBB фондација, акција
"Не прљај немаш
изговор"
Такмичење соло певача
ДЕМУС
Такмичење соло певача
ДЕМУС
Дечји ликовни конкурс,
ЈП "Градско стамбено"
Ликовни конкурс "У
част Драгана ЛукићаЛукићев лист"
Такмичење у шаху

4/2

Општински

4/2

Републички

4/2

Општински

4/2

Градски

4/2

Градски

4/2

Општински

4/4- 5 ученика

општински

,,Кенгур без граница''

4/1, 4/2 , 4/3 и 4/4

Међународни

Такмичење из
4/1, 4/2 , 4/3 и 4/4
математике
Литерарни
конкурс„Мој крај
4/4
приче“- ,,Пријатељи
деце''
Ревија победника
градског такмичења
4/2
,,Златна сирена''
Спортска
4/1, 4/2 , 4/3 и 4/4
манифестација: Крос
РТС-а
Такмичење ликовних
4/2
секција
Такмичење литерарних
4/2, 4/3
секција
8. Резултати учешћа на такмичењим, конкурсима:

Окружни

АКТИВНОСТ
Школско такмичење у шаху

учествовали / реализовали
4/4 -8 ученика

Општинско такмичење из
математике

4/1- 3 ученика
4/2- 2 ученика
4/3- 7 ученика

ниво, резултат, пласман
4/4-на општину се пласирало
6 ученика
4/1- 1.уч.2.место,1.уч.3.место
и пласман на окружно
такмичење

Општински

Градски
Општински
Општински
општински
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4/4- 3 ученика

Општинско
такмичење,,Читалачка
значка''

4/1- 1 ученик
4/2- 5 ученика
4/3- 1 ученик
4/4- 10 ученика

4/2-1 уч.пласман на окружно
4/3-2 уч.3.место и пласман на
окружно такмичење
4/4- 1 уч.3.место и пласман
на окружно такмичење
4/1- 1 ученик
4/2- 5 ученика похвала
4/3- 1 ученик похвала
4/4-10 ученика похвале

Општинско такмичење у
шаху
Ликовни конкурс "У част
Драгана Лукића- Лукићев
лист"
Такмичење соло певача
ДЕМУС
Такмичење соло певача
ДЕМУС
Међународно математичко
такмичење,,Кенгур без
граница''

4/4- учествовало 5 ученика

*

4/2

4/2- 1 уч. прво место

4/2

4/2- 1 уч. прво место,
општина
4/2- 1 уч. прво место, град

Окружно такмичење из
математике
„Трка за срећније
детињство“
- Црвени крст Србије
„Фестивал кратких
драмских
форми“,,Пријатељи деце''
Литерарни конкурс„Мој
крај приче“- ,,Пријатељи
деце''
Такмичење литерарних
секција

4/2
4/1- 9 ученика
4/2- 16 ученика
4/3- 14 ученика
4/4- 15 ученика
4/1- 2 ученика
4/2- 1 ученик
4/3- 2 ученика
4/4- 1 ученик
4/1- 1 ученик

4/1- 3 ученика похвала
4/2- 1 ученик похвала
4/3- 2 ученика похвале
4/4- 3 ученика похвале
4/1- 1 ученик похвала
4/2- 1 ученик 3.место
4/3- 2 ученика похвале
4/4- 1.ученик 3.место
4/1- 1 ученик 3. место
општина

4/1- 11 ученика

4/1- 3. место на општини

4/4- учествовало 5 ученика

*

4/2

4/2- 1 уч. 3.место на општини
4/3- 1 уч. 3.место на општини

У Новом Београду,
дана,28.6.2019.год.
Руководилац Разредног већа четвртог разреда за шк.2018/19.год. : Лидија Вранић
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3.5.Извештај о раду разредног већа 5. Разреда
Чланови одељењског већа 5. разреда:
Анжур Роналд – V1
Јелена Милојевић – V2
Марта Тодоровић – V3
Драгана Тодоровић Јовановић – V4
Руководилац одељењског већа 5. разреда
Јелена Милојевић
Прва седница Разредног већа одржана је 30.8.2018.године
Дневни ред:
1.
2.
3.
4.
5.

Упознавање календара за школску 2018/2019. годину
Усвајање распореда часова
Распоред писмених , контролних узадатака и тестова
Организација првог радног дана 03.09.2018.
Разно

1. Наставници су упознати како изгледа календар за школску 2018/2019. годину и
које су промене. Направљен је договор у вези поподневног пријема родитеља, који
се одржава једном месечно, што ће бити истакнуто на сајту школе.
2. Распоред часова је усвојен.
3. Наставници су упознати да током једне радне недеље не може бити више од две
писмене провере знања, на огласној табли су стављене табеле по недељама да се
писмене провере упишу и у законском року да се та информација стави на сајт
школе
4. Први радни дан почиње 03.09.2018. у 08:30. Часови ће трајати 30 минута. Први час
ће одржати одељењски старешина, а затим се настава одвија по утврђеном
распореду.
5. Спортски дан и једнодневни излети биће реализовани током месеца октобра.
На почетку школске године потребно је одржати родитељске састанке за ученике 5.
разреда како би се упознали родитељи са планом и програмом рада за ову школску
годину.
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Друга седница Разредног већа 5. разреда одржана је 13.11.2018. године
Дневни ред:
1.Реализација редовне, додатне и допунске наставе и слободних активности
2.Утврђивање успеха и владања ученика
3.Разно
1.Реализација редовне, допунске, додатне наставе дате у табелама из еДневника.
2.Успех и владање по одељењима приказано у табелама из еДневника.
3.Реализован је Спортски дан 20.09.2018. године у Кошутњаку.
Реализован је једнодневни излет 25.10.2018. године.
Наставници ученика петог разреда су констатовали да су ученици спремни дошли у
пети разред и да су се добро адаптирали на наставу у вишим разредима.
Трећа седница разредног већа 5. разреда одржана је 01.02.2019. године
Дневни ред:
1.Реализација редовне, додатне и допунске наставе и слободних активности
2.Утврђивање успеха и владања ученика
3.Један пакетић много љубави
4.Прослава Светог Саве
5.Разно
1.Реализација редовне, допунске и додатне наставе дата у табелама из еДневника
2.Успех и владање ученика дати у табелама из еДневника.
3.Ученици су узели учешће у хуманитарној акцији Један пакетић – много љубави.
4.Прослава Школске славе – Светог Саве прошла је у доброј организацији ученика и
наставника српског језика који су спремили програм.
Четврта седница Разредног већа 5. разреда одржана је 27.02.2019. године
Дневни ред:
1. Уредно вођење еДневника
2. План надокнаде часова
3. Разно
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1. Одељењске старешине обавестиле су све чланове одељењског већа о запажањима
директора о прегледу дневника и замолиле их да уклоне све наведене недостатке. Већина
наставника је већ одрадила свој посао.
2. На Наставничком већу усвојен је план надокнаде часова због продужетка распуста. У
наредних седам недеља сваког дана по један час трајаће 60 минута, па ће се тако
надокнадити часови.
3. Распоред писмених провера је промењен након продужетка зимског распуста.Тестови
који су били планирани за прву недељу пребачени су у недеље које су слободне. Родитељи
и ученици ће о овоме бити обавештени.
Пета седница разредног већа 5. разреда одржана је 15.04.2019. године
Дневни ред:
1.Реализација редовне, додатне и допунске наставе и слободних активности
2.Утврђивање успеха и владања ученика
3.Разно
1.У прилогу су дате табеле са реализацијом редовне, додатне и допунске наставе из
еДневника.
2.У прилогу су дате табеле са успехом и владањем ученика по одељењима из
еДневника.
3.Одржани су сви планирани родитељски састанци.
Шеста седница Разредног већа 5. разреда одржана је 24.06.2019. године
Дневни ред:
1.Реализација редовне, додатне и допунске наставе и слободних активности
2.Утврђивање успеха и владања ученика
3.Разно
1.У прилогу су дате табеле са реализацијом редовне, додатне и допунске наставе из
еДневника.
2.У прилогу су дате табеле са успехом и владањем ученика по одељењима из
еДневника.
3.Спортски дан у Пионирском граду успешно је реализован 21.05.2019.
Похваљен је велики број ученика петог разреда који су посигли изузетне резултате
на такмичењима из математике (општинско, окружно, Кенгур финале, такмичење
„Математика будућности“ у организацији БИГЗ-а), српски језик, историја, ликовна
култура, физичко.
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3.6. Извештај о раду Разредног већа 6. рaзреда
У шестом разреду је укупно 88 ученика у три одељења. Одличних у сва три
одељења је укупно 55, врло добрих 25 и 7 добрих. Једна ученица је упућена на поправни
испит из математике. Један ученик има изречен укор одељењског старешине тј. смањену
оцену из владања, док три ученика имају изречен укор одељењског већа. Изостанака има
укупно у целој школској години 7303, 6947 оправданих и 356 неоправданих.
Нереализованих часова има укупно 58. Допунска, додатна и ваннаставне активности су
такође реализоване током школске године. У одељењу 6/1 има 30 ученика, у 6/2 има 30
ученика и у 6/3 28 ученика. укупно је 88 ученика у шестом разреду.Средња оцена 6/1
одељења је 4,29, 6/2 је 4,55, а 6/3 је 4,25. Средња оцена сва три одељења је 4,36.
Освојене награде на такмичењима по одељењима су:
општинска такмичења
градска такмичења
6/1
6/2
6/3
укупно:

републичка такмичења

1.награда

2.награда

3.награда

1.награда

2.награда

3.награда

1.награда

2.награда

3.награда

1
0
4
5

0
2
4
6

0
0
1
1

0
0
2
2

2
0
3
5

0
0
1
1

0
0
1
1

0
0
2
2

0
0
0
0

Укупно има 23 награда у шестом разреду на свим нивоима такмичења.
Ученица Павлекић Софија је имала завидан успех на информатичком такмичењу „Дабар“
и пласирала се на државни ниво такмичења.
Екскурзија/излет
Једнодневна екскурзија за ученике шестог разреда изведена је 29. октобра 2018.
године. Чланови Савета родитеља определили су се за агенцију "Луксим" из
Београда..
На излет је ишло 80 ученика (1 ученик гратис по одељењу).
Маршрута Београд – Смедеревска тврђава – Виминацијум – Љубичево – Београд.
Разно (спортски дан, хуманитарне акције, посете, трибине...)
Сва три одељења су учествовала у два реализована „спортска дана“.
Велики број ученика је учествовао у хуманитарној акцији „Један пакетић-много
љубави“.
Реализовано је 7 предавања МУП-а у току целе школске године.
Руководилац већа 6. разреда
Драгана Станисављевић

3.7 Извештај о раду Разредног већа 7. разреда
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Чланови већа: Гордана Живковић 7/1, Бранка Рајчевић7/2, МирјанаАранђеловић 7/3,
Ивана Коцић Мирјанић 7/4. Веће 7. разреда одржало је 5 састанака у току школске године
на којима се разговарало о тачкама из плана рада већа.
У седмом разреду има 107 ученика: девојчица 54; дечака 53. Сви ученици су оцењени и
завршили су седми разред.
Часови редовне наставе држани су по плану и програму. На крају другог полугодишта
број неодржаних часова је 65 због честих боловања предметних наставника.
По предметима:
- српски језик 1 час
- математика 10 часова
- енглески језик 7 часова
- физика 11 часова
- географија 6 часова
- биологија 1 час
- хемија 2 часа
- италијански језик 3 часа
- француски језик 5 часова
- немачки језик 6 часова
- ликовна култура 5 часова
- музичка култура 4 часа
- информатика и рачун. 1 час
- верска настава 3 часа
Одржавана је додатна, допунска настава из српског језика, математике, страних језика,
физике, биологије, историје, хемије, као и ваннаставне активности: новинарска секција,
биолошка секција. Часови су евидентирани у електронском дневнику.
Ученици су учествовали на такмичењима из математике, српског језика, географије,
физике, хемије...
Математика:
- из одељења 7/1, 7/2 по два ученика је освојило 3. награду на општинском
такмичењу;
- из одељења 7/3 ученик је освојио 3. награду на општинском такмичењу.
Географија:
- из одељења 7/1 ученица је освојила 2. место на општинском такмичењу
Хемија:
- из одељења 7/3 један ученик је освојио 1. место на градском такмичењу.
Физичко васпитање:
- ученик из 7/1 освојио је из атлетике 2. место на градском такмичењу.
Једнодневни излет организован је крајем октобра. Маршрута излета: Београд – Јагодина –
Крушевац – Жича – Београд. У току школске године реализивана су у два спортска дана,
један у првом и један у другом полугодишту, у Пионирском граду.
Ученици 7/1 су на крају децембра извели представу Где сте Срби поводом 100 година од
завршетка Првог светског рата.
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У току децембра и јануара инспектори МУП-а одржали су предавања о опасностима на
интернету на часовима одељењског старешине.
У оквиру акције коју организује Црвени крст поводом Нове године, ученици су сакупљали
слаткише за децу без родитеља. Сакупљено је око 10 килограма.
На крају седмог разреда ученици су постигли следећи успех:
- одличан успех има 63 ученика (22 ученика са просеком 5,00);
- врлодобар успех има 33 ученика;
- добар успех има 10 ученика и
- довољан успех има 1 ученик.
Средња оцена на нивоу 7. разреда је 4,36.
Примерно владање има 99 ученика; врлодобро владање има 6 ученика; добро владање има
2 ученика.
Укупан број изостанака, у току целе школске године, јесте 10798 – оправданих 10411,
неоправданих 387.
Београд, 28. 6. 2019.

Руководилац већа
Мирјана Аранђелови

3.8.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 8.РАЗРЕДА
У школској 2018/2019. години наставу је похађало укупно 88 ученика, 40 дечака и 48
девојчица, у 4 одељења. Ученици су постигли следећи успех: 57 одличних, 25 врло добрих
и 6 добрих. Од тога успех 5,00 постигло је 23 ученика, њих 17 је остварило услов за
Диплому ,,Вук Караџић“. Средња оцена је 4,49. Ученик генерације је Весна Томашевић
8/2, а спортиста генерације је Марко Брајовић 8/4.
Ученици су укупно направили 7711 изостанака, од тога 7554 оправданих и 157
неоправданих. Није изречена ни једна васпитно дисциплинска мера и сви ученици имају
владање примерно (5).
Реализација часова – У школској 2018/2019. години није реализовано укупно 52 часа
редовне наставе. По одељењима: 8/1 – 10 часова (по 1 час ликовне културе и грађанског
васпитања и по 2 часа физике, верске наставе и информатике и рачунарства); 8/2 – 16
часова (по 1 час српског језика, географије, биологије, хемије, грађанског васпитања,
италијанског језика, кошарке и часа одељењског старешине и по 2 часа енглеског језика,
физике, математике и ликовне културе); 8/3 – 6 часова (по 1 час српског језика, енглеског
језика, историје, ликовне културе, верске наставе и грађанског васпитања); 8/4 – 20 часова
(по 1 час српског језика и музичке култура, по 2 часа физике, ликовне културе и верске
наставе и по 6 часова грађанског васпитања и енглеског језика).
У току ове школске године одржавана је додатна, допунска настава и слободне активности
што је евидентирано у електронском Дневнику рада. Припремна настава је одржавана из
свих наставних предмета који се полажу на Малој матури, осим физике у одељењима
8/1,2,4 због одласка наставника на боловање.
Тродневна екскурзија је реализована у периоду од 25 – 27.10.2018 године. Маршрута:
Београд – манастир Благовештење – етно село Сирогојно – Златибор – Тара (хотел Бели
бор) – Шарганска осмица – Дрвенград – манастир Рача – Бајина Башта – речица Врело –
Београд.
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Спотрски дан одржан је 20.9.2018. и 21.5.2019. године у Пионирском граду у Кошутњаку.
Руководилац Већа осмих разреда
Бобана Красић
4. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА
4.1. Извештај о раду Стручног већа разредне наставе
Стручно веће разрене наставе је имаоло укупно шест састанка у току школске
2018/19.год. а планирано је седам. Један састанак није одржан јер је је већи број чланова
био у истом периоду на реализацији Наставе у природи. Све што је планирано је и
реализовано.
Усаглашавање распореда часова(предметна настава) и организација рада
Сарадња са организацијом „Пријатељи деце“ и планирање учешћа на „Ревији дечјег
стваралаштва у Сава центру“
Сарадња са организацијом Друштво учитеља Београда
Сарадња са организацијом Црвеног крста
Избор радних свезака- помоћних наставних средстава и часописа за децу
Настава у природи, излети
Продужени боравак
Излези и наства у природи
Хигијена у школи
Електронски дневник
Избор дестинација за наставу у природи
Реализација редовне,допунске и додатне наставе
Анализа успеха и дисциплине на крају првог класификационог периода
Припрема за организовање школских такмичења у сарадњи са организацијом „Пријатељи
деце“
Приредба поводом представљања наше школе предшколским установама
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Такмичење „Кенгур“
Посете биоскопима
Анализа успеха и дисциплина на крају другог полугодишта школске 2018/19. год.
Анализа реализације редовне,допунске,додатне наставе и слободних активности
Анализа рада Стручног већа и предлог плана за следећу годину
Избор руководиоца Стручног већа за школску 2019/20. год.
Руководилац, Тања Дујовић

4.2.Извештај о раду Стручног већа историје и географије

Планиране активности у августу месецу су у потпуности реализоване. Требоване су
географске и историјске карте и замењене дотрајале (карта Европе, карта Србија у
Балканским ратовима). Није било ученика који су полагали поправни испит. Чланови већа
су сачинили глобалне и месечне планове рада по разредима. Ове школске године ученици
5. разреда раде по новом рограму. У координацији са осталим предметним наставницима
сачињен је распоред израде иницијалног , полугодишњег и тестова у току школске године.
У септембру месецу се приступило евидентирању ученика за додатну наставу, а допунску
наставу ће похађати ученици којима буде потребно да савладају градиво које им је нејасно
или су пропустили предавања. Урађени су планови за ове врсте активности које ће се у
ходу ревидирати у зависности од потребе ученика. Током новембра и децембра месеца
чланови већа су међусобно посећивали часове у својим слободним терминима. На крају
класификационих периода извршена је анализа успеха ученика и констатовано је да
ученици недовољно раде, а желе високе оцене. Примећено је да поједини ученици свесно
уз подршку родитеља избегавају израду тестова у већ унапред најављеним терминима.
Констатовано је да успех може бити много бољи када би ученици редовно и савесно
учили. Часови код ученика четвртог разреда су одржани из историје. У јануару и фебруару
чланиви већа су узели учешћа у прослави школске славе (зидне новине). Школско
такмичење је допринело да се изврши селекција ученика који ће ићи на општинско
такмичење. Ученица осмог разреда Г. П. је и ове године радила по ИОП-у. Чланови већа
су на почетку школске године сачини план рада по коме су радили са ученицом. Сарадња
са родитељима је била добра. Чланови већа су сачинили и пробни и коначни тест за
завршни испит за Г. П.. Пробни тест за завршни испит ученици су озбиљно схватили и
успешно урадили. Указано им је на часовима припремне наставе шта треба да дораде и
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нашта треба да обрате пажњу. На крају трећег класификационог периода извршена је
анализа успеха ученика. Закључак исти као и раније. Треба више да раде да би имали
боље резултате. Допунска настава се одржавала у 5.р. (историја и географија) и 6.р.
(географија), додатна у 5. р. (историја), додатна настава из оба предмета у седмом и осмом
разреду, а припремна настава у осмом разреду. Допунску наставу су похађали ученици од
5-8. р. који су показали недовољан успех и они који су сматрали да им је потребан такав
рад повремено. На Општинском такмичењу из историје ученици су освојили 2 друга и два
трећа места, а на граду једно треће место. На такмичењу из географије освојили су једно
друго и два трећа места. Један ученик се пласирао на градско такмичење. У јуну месецу је
извршена подела одељења за следећу школсу годину. Поправни испит из оба предмета
неће бити организован јер нема кандидата. На основу прелиминарних резултата , завршни
испит је добро урађен.
Ова генерација је боље урадила комбиновани тест од
прошлогодишње, а и у целини су бољи од прошлогодишње генерације. Чланови већа врше
све неопходне припреме за наредну школску годину (нови програм за шести разред,
тестови итд.)
Руководилац
Ивана Ж. Коцић

4.3. Извештај о раду Стручног већа за српски језик
У школској 2018/2019. Стручно веће за српски језик одржало је шест састанака на
којима је реализован садржај плана рада.
На састанцима је разговарано 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 завршног испита, о начину
оцењивања, потреби за појачањем часова допунске наставе, укључивањем ученика у
такмичење, обележавању важних датума итд.
Све четири наставнице похађале су јесењи семинар на Филолошком факултету у
Београду Ка савременој настави књижевости 2 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 и на Општинском и на Окружном такмичењу.
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Наставнице српског језика учествовале су у припремању приредбе поводом Дана
Светог Саве. Осим тога, Стручно веће је обележило Свечаном академијом стоту
годишњицу од краја Првог светског рата.
У осмом 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 6. разред, урађена је подела одељења за предстојећу школску годину, динамика
писмених и контролних задатака, као и задужења за ваннаставне активности.
Све четири наставнице су биле ангажоване на завршном испиту као прегледачи или
чланови окружне комисије за жалбе.
Руководилац Стручног већа за српски језик

Гордана Живковић

4.4. Извештај о раду Стручног већа страних језика
Чланови већа:
Оливера Миловановић - професор енглеског језика, Јелена Нисић Недељковић - професор
енглеског језика, Марија Михаиловић - професор немачког језика, Маја Ружић - професор
немачког језика, Ана Аничић - професор француског језика, Соња Петрушић - професор
француског језика, Дубравка Дошеновић - професор италијанског језика, Катарина
Димитријевић - професор немачког језика, Милена Савић - професор италијанског језика и
руководилац већа.
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. 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.
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 или италијанског 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.
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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 француског језика Јелена Милић освојила је друго место,
док су Марија Квашчев и Кристина Братић освојиле треће место.
Ученица Ана Гобељић учествовала је на такмичењу из италијанског језика и освојила
друго место на општинском, треће место на градском и четврто место на републичком
такмичењу.
Поводом Дана европских језика, као и поводом Недеље италијанског језика у свету
ученици су пригодним садржајем везаним за италијански језик и културу на редовним
часовима обележили датуме.
Стручно усавршавање:
Наставнице енглеског језика Оливера Миловановић и Јелена Нисић Недељковић су
учествовале на следећим семинарима: Обука наставника у ОШ за примену општих
стандарда постигнућа за крај основног образовања за страни језик, као и Data Status-ELT
конференција ММ Publications.
Наставница француског језика Ана Аничић похађала је следеће семинаре: 1. Обука
наставника у ОШ за примену општих стандарда постигнућа за крај основног образовања
за страни језик, 2. Обука запослених у средњим школама за примену општих стандарда
постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег стручног
образовања и васпитања у делу општеобразовних предмета, 3. Блог, инстаграм и фејсбук у
настави.
Наставница италијанског језика Дубравка Дошеновић похађала је семинар Обука
наставника у ОШ за примену општих стандарда постигнућа за крај основног образовања
за страни језик, као и Употреба онлајн игара у настави.
Наставница италијанског језика Милена Савић похађала је следеће семинаре: 1. Обука
наставника у ОШ за примену општих стандарда постигнућа за крај основног образовања
за страни језик, 2. Блог, инстаграм и фејсбук у настави, 3. Језичка култура на интернету.
Наставница немачког језика Марија Михаиловић похађала је семинар Обука наставника у
ОШ за примену општих стандарда постигнућа за крај основног образовања за страни
језик, као и Блог, инстаграм и фејсбук у настави.
Разредни испит - На крају школске 2018/2019. године организовани су разредни испити из
италијанског језика за шест ученика других школа. Ученици Иван Квашчев и Нина
Богдановић полагали су разредни испит из француског језика, а ученици Драгана
Дмитровић, Огњен Швабић и Огњен Радуловић полагали су разредни испит из немачког
језика.
Извршен је избор уџбеника за школску 2019/2020.годину и није било измена у односу на
претходну школску годину, осим уџбеника за шести разред из италијанског језика за који
је изабран Amici d’Italia (Data Status).
Oве године смо у оквиру стручног већа страних језика имали и приправницу Мају Ружић,
са ментором Јеленом Нисић Недељковић која је посетила 12 часова и у школској
2019/2020. години ће комисија коју решењем образује директор проверити савладаност
програма увођења у посао приправника.
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Наставни план и програм реализован је великим делом, као и план стручног већа. Нису
одржани угледни часови, а што се тиче часова за ученике 4.разреда, по плану је требало да
се одржи по један час француског, немачког и италијанског језика, а одржана су само
четири часа италијанског језика. Сви ученици су завршили школску годину са позитивним
успехом из предмета страни језици (подаци у дневницима рада сваког одељења).
Предложена је Маја Ружић за руководиоца Стручног већа страних језика за школску
2019/2020.годину. Чланови већа једногласно су прихватили предлог.

Руководилац већа,
Милена Савић
4.5. Извештај о раду Стручног већа математике, информатике и рачунарства , техничког и
информатичког образовања и технике и технологије
Руководилац: Јасмина Мијатовић
Чланови већа:
1.) Математика – Јасмина Мијатовић, Јелена Милојевић, Драгана Тодоровић
2.) Информатика и рачунарство, технике и технологије – Драгана Станисављевић,
Ивана Трајчевски
3.) Техничко и информатичко образовање – Бобана Красић, Александар Јовановић

Август - септембар

ВРЕМЕ

САДРЖАЈ РАДА
Израда глобалног и оперативног
плана за сваки предмет,
укључујући корелацију са другим
предметима
Израда плана додатне и допунске
наставе и секција
Усаглашавање критеријума
оцењивања
Израда и реализација иницијалног
теста из математике
Утврђивање распореда писмених
и контролних задатака и тестова
Разматрање облика и начина
корелације са активима од 2 – 4.
Разреда
Планирање одржавања по једног

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Индивидуално за сваки
предмет, договор за
усклађивање 29.08.
Индивидуално 29.08.
Договор 29.08.
Индивидуално 29.08.
Договор 29.08.
Договор са акт. разредне
наставе 29.08.
Договор са акт. разредне

Октобар - новембар
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часа математике у 4. разреду
Прављење плана стручног
усавршавања
Прављење плана угледних часова
Требовање наставних средстава и
пратеће опреме за извођење
наставе
Избор ученика за допунску и
додатну наставу и секцију
Анализа писмених и контролних
задатака и тестова
Анализа иницијалног теста
Анализа реализованог стручног
усавршавања
Анализа реализације редовне,
додатне и допунске наставе и
секција на крају првог
класификационог периода
Акција „Сат програмирања“ информатика

наставе 20.09.
Индивидуално 20.09.
Индивидуално 20.09.
Индивидуално 20.09.
Индивидуално
Анализа и међусобна
дискусија 24.10.
Анализа и међусобна
дискусија 24.10.
Анализа и међусобна
дискусија 24.10.
Анализа и међусобна
дискусија 24.10.
Индивидуално

Дабар – међународно такмичење
из информатике 15.12.

Индивидуално 18.01.
Анализа свих облика рада на крају Анализа и међусобна
1. Полугодишта
дискусија 24.01.
Анализа реализованог стручног
Анализа и међусобна
усавршавања
дискусија 24.01.
Анализа прилагођавања ученика
Анализа и међусобна
5.разреда (математика) и брзина
дискусија 24.01.
усвајања градива
Усаглашавање критеријума
Дискусија 24.01.
оцењивања
Избор уџбеника и збирки за
Индивидуално 24.01.
наредну школску годину
Припрема за завршни испит из
Индивидуално 24.01.
математике
Анализа резултата такмичења
Анализа и међусобна
дискусија 24.01.
Анализа реализованог стручног
Анализа и међусобна
усавршавања
дискусија 24.01.

Фебр
уар март

Децембар- јануар

Школско такмичење из математике

Скајп час историје - информатика
Избор стручне литературе,
часописа и књига
Избор прегледача за Општинско и

Индивидуално
Индивидуално
Анализа и међусобна

Април - мај
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Окружно такмичење из
математике
Припрема за међународно
такмичење „Кенгур“

дискусија 01.03.

Анализа реализације редовне,
додатне и допунске наставе и
секција на крају трећег
класификационог периода

Анализа и међусобна
дискусија 01.04.

Усаглашавање критеријума
оцењивања
Припрема за пробни завршни
испит из математике
Анализа резултата такмичења

Дискусија 01.04.

Јуни - јули

Анализа реализованог стручног
усавршавања

Анализа и међусобна
дискусија 21.03.

Индивидуално 12.04.
Анализа и међусобна
дискусија 15.04.
Анализа и међусобна
дискусија 15.04.

Државно такмичење из
математике, избор пратиоца
Финално такмичење „Кенгур“,
бирање пратиоца
Израда годишњег извешатаја о
раду актива и предлог програма за
наредну школску годину
Анализа реализације редовне,
додатне и допунске наставе и
секција на крају школске године

Индивидуално 09.05.

Подела одељења и задужења
наставника
Анализа завршног испита

Индивидуално 01.07.

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

Индивидуално 07.06.
Дискусија и договор 01.07.
Анализа и међусобна
дискусија 01.07.

Анализа и међусобна
дискусија 01.07.
Анализа и међусобна
дискусија 01.07.
Изабрана Јасмина
Мијатовић 01.07.

Руководилац већа,
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Јасмина Мијатовић

4.6. Извештај о раду Стручног већа биологије, физике и хемије
У септембу месецу чланови већа су се договорили да свако у оквиру свог предмета
припреми иницијалне тестове да би на основу резултата истих правили план реализације
наредних часова. На истом састанку чланови већа су дали предлоге за распоред писмених
провера ученичких знања што је Наташа Јановић касније ускладила са осталим
предметима. Уз доста потешкоћа начињен је распоред допунске и додатне наставе, али су
се неки часови морали преклапати, па је донешена одлука да се корекција изврши у
другом полугодишту.
У октобру месецу су анализирани резултати иницијалних тестирања; усаглашене су
наставне јединице из области биохемије у оквиру предмета хемије и биологије; коригован
је распоред обраде структуре атома оквиру предмета физике и хемије.
Чланови већа су из каталога министарства просвете за стручно усавршавање
одабрали семинаре које би желели да похађају. За кординатора стручног усавршавања
изабрана је Наташа Јановић.
У јануару месецу чланови већа су се озбиљно бавили анализом укључивања
ученика петог разреда на предметну наставу; ученика шестог разреда на нови наставни
предмет физику и ученика седмог разреда на нови наставни предмет хемију. Закључено је
да неким ученицима треба додатна помоћ у оквиру допунске наставе, али да има ученика
који су веома заинтересовани за такмичења те похађају и додатну наставу.
На крају прваог полугодишта извршена је анализа реализације редовне, допунске и
додатне наставе и постигнућа ученика. Часови су реализовани а успех ученика је
задовољавајући. Велики број ученика је похађао додатну наставу из физике и хемије
желећи да се спреми за такмичења која предстоје.
На општенском такмичењу из физике и хемије учествовао је велики број ученика и
постигнути су значајни резултати. Због измена правила такмичења у последњем тренутку
наставници биологије ове године нису извели ученике на такмичење.
Велик број ученика је учествовао и на градском такмичењу из физике и хемије и
постигли су значајне резултате. Једна ученица осмог разреда је представљала школу на
републичком такмичењу из хемије, девет ученика је представљало школу на републичком
такмичењу из физике. Из физике ученици су освојили следеће награде: три ученика су
освојила прве награде(по један ученик из шестог, седмог и осмог разреда), два ученика су
освојила друге награде(један ученик из шестог и један ученик из осмог разреда) и једна
ученица седмог разреда је освојила трећу награду.
Ученици осмог разреда су похађали припремну наставу, озбиљно се припремали за
завршни испит и веома добре резултате показали на завршном испиту из биологије,
физике и хемије.
Руководилац већа Ранка Рајковић
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4.7. Извештај о раду Стручног већа вештина
Руководилац: Весна Кнежевић, наставник МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ.
Чланови: Марта Тодоровић, наставник ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ;
Тања Тасић, Роналд Анжур и Драган Матић наставници ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ
ВАСПИТАЊА
АВГУСТ
Наставници ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА и ИЗБОРНИХ СПОРТОВА Тања Тасић, Роналд
Анжур и Драган Матић, 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 2018/2019.године.
Утврдили су програме рада:
СПОРТСКИХ СЕКЦИЈА: Тања Тасић, Роналд Анжур и Драган Матић
ХОРА СТАРИЈИХ РАЗРЕДА -додатни рад и ХОР – обавезна слободна активност:
Весна Кнежевић
ЛИКОВНЕ СЕКЦИЈЕ, ЦРТАЊЕ; СЛИКАЊЕ ВАЈАЊЕ – обавезна слободна
активност: Марта Тодоровић
СЕПТЕМБАР
•
•
•

Испланирано је учешће на такмичењима у оквиру система школског спорта (Тасић
и Анжур) и такмичења удружења „Пријатељи деце Новог Београда“ (Кнежевић и
Тодоровић).
Реализован је спортски дан у Пионирском граду, (Тасић, Анжур, Матић и
одељењске старешине).
Ученици учествовали на конкурсу "Мост пријатељства - међугенерацијска
повезаност", конкурс Министарства просвете, поводом 1.октобра, Дана старих лица
(Тодоровић)

ОКТОБАР
•

•
•
•

Утврђени су критеријуми и стандарди за појединачне оцене : (Тасић, Анжурпо
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. 2018.год. (Тодоровић).
Ученици учествовали на ликовном конкурсу „Лукићев лист“ у организацији
„Пријатељи деце“ Општине Нови Београд и и на конкурсу“сунчана јесен живота“ у
организацији Црвеног крста.
Учешће на 22. смотри дечјег стваралаштва у фоајеу Сава центра (Тодоровић).
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НОВЕМБАР
•

•
•

Утврђени су неопходни минимуми знања и елемената за позитивну оцену: Тасић,
Анжур 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 (Тасић, Анжур
Матић, Кнежевић и Тодоровић).
Учешће на ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ у КОШАРЦИ, девојчице и дечаци 5. и
6. Разреда (Анжур)

ДЕЦЕМБАР
•
•
•
•

Припремљена и постављена изложба поводом Новогодишњих и Божићних
празника (Тодоровић).
Анализирана је реализација редовне наставе; изборних предмета; хора старијих
разреда; ликовне и спортских секција на крају првог тромесечја (Тасић, Анжур,
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. 2019. год. (Тодоровић).
Хор старијих разреда је учествовао на приредби поводом ШКОЛСКЕ СЛАВЕ.

ФЕБРУАР
•
•
•

МАРТ

У току зимског распуста је организовано зимовање за ученике школе и у оквиру
истог школа скијања на Копаонику.
Чланови ликовне секције и ученици школе су учествовали на општинском
такмичењу дечије карикатуре „МАЛИ ПЈЕР“ у организацији удружења „Пријатељи
деце Новог Београда“.
Одржане су „ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ“, ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ
УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА НОВОГ БЕОГРАДА, ЗЛАТНА СИРЕНА“
СОЛО ПЕВАЧИ (Кнежевић).
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•

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).
• 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, Анжур,
Матић, Кнежевић и Тодоровић).
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“.
• Реализован је СПОРТСКИ ДАН у Кошутњаку за ученике старијих разреда, (Тасић,
Анжур, Матић 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, Анжур, Матић,
Кнежевић и Тодоровић).

У школској 2018/2019.години одржано је:
34 часа ЛИКОВНЕ СЕКЦИЈЕ (Тодоровић);
72. часа ХОРА СТАРИЈИХ РАЗРЕДА – додатни рад (Кнежевић);
76.часова спортских секција као припрема за општинска такмичења (Анжур,Тасић,
Матић,).
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•
•
•
•
•

Анализиран је рад СТРУЧНОГ ВЕЋА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА, МУЗИЧКЕ И
ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019.ГОДИНИ (Тасић, Анжур, Матић
и, Кнежевић и Тодоровић).
На седници Наставничког већа, одржаној 21.06.2019.год Весна 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 2018/2019.ГОДИНИ
(Кнежевић).
Извршена је подела одељења (Тасић, Анжур, Матић,) и задужења у оквиру 24 часа
непосредног рада са ученицима (Тасић, Анжур, Матић, Тодоровић и Кнежевић).
У договору са педагогом школе, на седници СТРУЧНОГ ВЕЋА направљен је план
и програм рада истог, за следећу школску 2019/2020.годину.

ЛИКОВНА КУЛТУРА
5/1 3.место на ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ „У СУСРЕТ УСКРСУ“ за ОСЛИКАНО
ДРВЕНО ЈАЈЕ, у организацији „Пријатеља деце“ општине Нови Београд.
5/2 1. место на ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ „ЛУКИЋЕВ ЛИСТ“, за портрет
ДРАГАНА ЛУКИЋА у организацији „Пријатеља деце“ општине Нови Београд.
5/3 1. место на ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ чланова ЛИКОВНИХ секција, за
тематски рад:“ ОРНАМЕНТ“ у организацији „Пријатеља деце“ општине Нови Београд.
2/2 место на ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ чланова ЛИКОВНИХ секција, за тематски
рад:“ ПЛАКАТ“ у организацији „Пријатеља деце“ општине Нови Београд.
5/4 3. место на ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ чланова ЛИКОВНИХ секција, за
тематски рад:“ ОРНАМЕНТ“ у организацији „Пријатеља деце“ општине Нови Београд
6-3 ПОХВАЛА на ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ „У СУСРЕТ УСКРСУ“ за ЦРТЕЖ,
у организацији „Пријатеља деце“ општине Нови Београд.
8-1 3/1 место на ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ чланова ЛИКОВНИХ секција, за
тематски рад:“ ПЕЈЗАЖ/ЛИНИЈЕ У ПРИРОДИ“ у организацији „Пријатеља деце“
општине Нови Београд.
8-2 3/2 место на ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ чланова ЛИКОВНИХ секција, за
ПОРТРЕТ у организацији „Пријатеља деце“ општине Нови Београд.
3/3 место на ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ чланова ЛИКОВНИХ секција, за тематски
рад:“ ПЕЈЗАЖ/ЛИНИЈЕ У ПРИРОДИ“ у организацији „Пријатеља деце“ општине Нови
Београд.
МУЗИЧКА КУЛТУРА
„ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ“ шк. 2018/2019.
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ СОЛО ПЕВАЧА „ЗЛАТНА СИРЕНА“
ЖАНР: ИЗВОРНА НАРОДНА ПЕСМА/ДОМАЋА:
СОЛО ПЕВАЧИ 6/3, II/2 место
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ДУЕТ 8/4, похвала
ЖАНР: ИЗВОРНА НАРОДНА ПЕСМА/СТРАНА
5/3, похвала
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Учешће на:
• ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ у РУКОМЕТУ.Девојчице (5. и 6. разред, 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 ДРУГО МЕСТО.Скок у даљ, ПРВО МЕСТО, Штафета 4X100м, ПРВО МЕСТО
• ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ у КОШАРЦИ Девојчице 5. и 6. разред
Освојено ДРУГО место Дечаци (7. и 8. разред) без пласмана

Руководилац актива
Весна Кнежевић
наставница музичке културе

4.8. Извештај о раду Стручног актива продуженог боравка
Одржане су четири седнице Стручног актива продуженог боравка, као што је и
планирано. Био је присутан директор, Горан Шоботовић као и сви чланови Стручног
актива: Јелена Петковић, Весна Драгаш, Милан Цветковић, Данка Пештерац, Наталија
Ђурђевић, Марина Вукмировић и Ивана Шушњар.
Учитељи ПБ су 05.09.2018. године у свечаној сали одржали колективни
родитељски састанак. У 17h за родитеље ученика I разреда и у 18h за родитеље ученика II
разреда. На родитељском састанку учитељи су упознали родитеље са начином рада
боравка (сатница, активности, оброк, плаћање,...), поделили пријаве, анкете за оброке,
сагласност за фотографисање, сагласност за 20 динара/дан за материјал и средства за
хигијену и сагласност за радионицу „Упознај БГ који толико волиш“.
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На основу пријава учитељи су утврдили број ученика ПБ. У први разред
продуженог боравка је уписано117 ученика подељено у три групе, а у други 132 ученика
подељено у четири групе, а на основу анкета број ученика који користити оброке.
У току прве недеље ученици са учитељима су уредили учионице, тема: Полазак у
школу
Свако од учитеља је према потребама групе набавио средства и материјал за рад уз
финансијску подршку родитеља (20 динара/дану за текуће потребе: хигијену, материјал за
рад и опремање учионице) за прво полугодиште.
Ученици (укупно:70 ученика) II разреда ПБ су 05.10.2018. реализовали Радионицу
„Упознај Београд који толико волиш“ посетом Бео зоо врта, 30.11. 2018. посетом:
Етнографског музеја, Библиотеке града Београда и Римске дворане (укупно: 54 ученика).
Позориште „Пуж“ је одложено за крај фебруара или март.
Дечија недеља је обележена разним креативним радионицама „Воће и поврће“,
„Робот Бора Продужић“ и изложбом радова у холу и на паноима.
Уплате за оброке су проверене пре краја календарске године. Обавезе су углавном
измирене.
Ученици су са својим учитељима китили јелке, средином децембра. Учионице и
панои су тематски уређивани – Зима, Нова година, Свети Сава.
Новогодишњи базар је одржан 24-27. XII 2018. у холу школе. Ученици су се уз помоћ
учитеља ПБ баш потрудили и направили, права ремек – дела. Од сакупљеног новца је
купљен лаптоп и направљена журка у свечаној сали 28.12.2018.
У првом полугодишту понашање и радне обавезе ученика су углавном у складу са
правилима. Нема већих и нерешивих ситуација. Сарадња са родитељима је добра.
Размена искуства са стручних усавршавања била је на II седници САПБ 09.01.2019.:
Семинар „Занимљива геометрија“, 11.12.2018. и Презентације уџбеника „Вулкан знање“,
12.12.2018.
Планови су реализовани, понедељак 31.12.2018. је одрађен у суботу 01.12.2018.
Учитељи у ПБ су набављали материјал и средства за рад према потребама и
оперативним плановима за друго полугодиште.
Приредба „Отворена врата“ је одржана 28.03.2019. Организатори и реализатори били
су учитељице IV разреда и учитељи II разреда ПБ, учесници ученици IV разреда и
ученици II разреда ПБ. Програм је био разноврстан, занимљив и примерен деци
предшколског узраста.
Проблем са ручком који се догодио 27.марта 2019. је довео до обуставе оброк 15.
априла - 06. маја – 2019. и промене дистрибутера хране. Movie Kitchen - Catering је од
маја заменио Lido Catering doo.
Стручни актив ПБ је углавном задовољно успехом и радом ученика. Понашање и
радне обавезе ученика су углавном у складу са правилима у ПБ и на томе се стално ради.
Сарадња са родитељима је добра. Нема већих и нерешивих ситуација на крају трећег
квалификационог периода.
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Учитељи СА ПБ су и ове године организовали и реализовали Васкршњу изложбу са
својим ученицима 19 - 24. априла 2019. у холу школе. Од прикупљеног новца су купљена
средства за игру.
Учионице и панои су били тематски уређени –„Пролеће“ и „Васкрс“.
Радионице „Упознај Београд који толико волиш“ су реализоване :
- Позориште „Пуж“, представа „Себични принц“, 08.03.2019. са 44 ученика II
разреда ПБ,
- Арборетум, Шумарски факултет, 22.04.2019. са 63 ученика II разреда ПБ,
обележили и прославили на тај начин Дан планете Земље (садржај: Скадарлија,
Кућа Ђуре Јакшића, Студенски трг и Војни музеј је оправдано замењена
садржајем Арборетум јер је центар града у реновирању, а реализована је раније
због Наставе у природи.) .
Размена искуства са стручног усавршавања „Обука наставника у области развијања
предузетничких компетенција код наставника и ученика и стварању услова за реализацију
предузетништва у основним школама“ је обављена на III седници САПБ 30.04.2019.
Последња недеља марта била је посвећена Дану школе. Ученици ПБ обележили су
је кроз различите креативне радионице. Радови ученика су били изложени на паноима.
Учитељи II разреда ПБ су били на семинару „Обука наставника за реализацију наставе
оријентисане на исходе и процес учења“ и разменили искуства са стручног усавршавања
на IV седници САПБ 24.06.2019.
Приредба „Шарениш“, поводом краја школске године је одржана 30. маја, 2019. са
ученицима II разреда ПБ. Програм је био разноврстан баш као што каже и назив приредбе
(песма, игра, плес, глума), сви ученици су учествовали, свечана сала као и балкон су били
попуњени.
Уплате за оброке су проверене пре краја школске године. Обавезе су углавном
измирене.
Хуманитарна изложба, 13.06.2019. је била у школском дворишту где су вредни
ученици са својим учитељима ПБ изложили и продавали различите и разноврсне радове
(наруквице, сапуне, вазе, рамове, привеске, магнете, чиније...).
Стручни актив ПБ је углавном задовољно успехом и радом ученика. Понашање и
радне обавезе ученика су углавном у складу са правилима у ПБ и на томе се радило како у
првом тако и у другом полугодишту. Први разред продуженог боравка је завршило 113 (4
ученика се исписало из школе), а други 132 ученика. Сарадња са родитељима је коректна.
Није било већих и нерешивих ситуација у другом полугодишту.
Планови су реализовани. Креативне радионице су надокнађене сажимањем градива
и продужавањем часа слободних активности 15`(због школског распуста који је био
продужен због епидемије грипа 18.-22.02.2019.)
Извештај о раду ПБ је предат ПП служби.
Планови рада ПБ за школску 2019/2020. су написани и биће предати ПП служби.
Све што је планирано је реализовано, чак и више.
Руководилац:
Ивана Шушњар
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Извештај о раду Стручног актива за развојно планирање
( активности предвиђене Развојним планом за 2018/2019. годину)
У току школске 2018/2019.године већина активности планирана Развојним планом је
раелизована.
I Међусобно су усклађени Школски програм и Годишњи план рада школе. Одређене
области су повезане са практичним знањима кроз наставне и ваннаставне активности (
записници о раду Разредних већа)
Током планирања рада водило се рачуна о корелацији међу предметима.
Сарадња између стручних већа је побољшана, али на томе треба још да се ради. Рађено је
тематско планирање. Ваннаставне активности су прилагођене потребама ученика.
Ученици су посећивали секције у складу са својим интересовањима, похађали додатну
наставу и освојили велики број награда. Успостављена је сарадња са Регионалним
центром за таленте, наша два ученика су остварила запажене резултате.
II Наставници су похађали семинаре, обуке, ишли на трибине, свако из своје области. У
складу са законским променама у наставном плану и програму наставници су прошли
обуке за спровођење наставе оријентисане ка исходима. У малом броју су организовани
угледни часови и то је нешто на чему треба у будућности радити. Рад на часу је
прилагођен образовно – васпитним потребама ученика. Једна ученица је радила и полагала
завршни испит по ИОП-у 2, уписано је више двојезичних ученика за које је рађена
индивидуализација. Ученици са слабијим успехом су на различите начине мотивисани да
похађају допунску наставу. Оставрена је сарадња са ОШ „ Нови Београд“ и повећана
кооперација наставника у раду са ученицима којима је потребан неки вид додатне
подршке. Наставници су се и ове школске године обраћали за помоћ пп служби по питању
рада са децом која раде индивидуализовано или по ИОП-у.
Психолог је на крају школске године анкетирао ученике седмог и осмог разреда Скалом
за процену задовољства ученика наставницима. Анкетом је обухваћено 158 ученика.
Ученици су у већини углавном задовољни ( на петостепеној скали оцена 4) својим
учешћем у активностима на часовима. 34.17 процената испитаних ученика се углавном
осећа пријатно на часовима, 25.24 процента испитаника је делимично задовољно, док је
готово исти број оних који су углавном незадовољни и потпуно задовољни атмосфером на
часовима.. Најмањи број ученика ,5.7 процената, се не осећа пријатно на часовима. На
питање да ли разумеју када наставници предају, 76 процената је одговорило са углавном
да а 24 процента углавном не. Од укупног броја, 68 процената испитаника сматра да су
оцене онакве какве заслужују, док 32 процента мисли да заслужује височије оцене.
Најчешћа замерка је била да наставници прозивају исту, мању групу ученика, најтеже им
је да разумеју хемију, а сматрају да наставнице физике и географије најстроже оцењују.
Неопходно је радити на усаглашавању критеријума оцењивања у оквиру Стручних већа и
на томе ће бити акценат наредне школске године.
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III Наставници помажу ученицима који су укључени у процес индивидуализације да
остварују напредак у складу са планом. Континуирано се прати рад ученика који долазе на
допунску и додатну наставу. Већина наставника припрема садржајне и занимљиве
материјале за рад који ће да мотивишу ученике са слабијим школским успехом, а
ученицима је дозвољено да се креативно изражавају и да преко презентација, постера,
паноа обраде непознату материју и на занимљивији начин савладају градиво.
IV Школа има мали број ученика из осетљивих група. Сваком појединачном детету је
пружана подршка кроз корективно педагошки рад, остваривање појачане сарадње са
породицом, попусте приликом одласка на излете или рекреативну наставу, екскурзију,
психолошкоу подршку, као и остваривање сарадње са Центром за социјални рад , Домом
здравља или другом надлежном установом.
У школи се промовишу резултати ученика и наставника. На сајту школе и паноима се
објављују резултати ученика са такмичења.
V Континуирано се ради на повећању безбедности у школи. Представници МУП-а су
одржали сва планирана предавања у оквиру пројекта „ Основи безбедности деце“ за
ученике првог, четвртог и шестог разреда. На часовима одељењског старешине и
грађанског васпитања говори се о ненасилној комуникацији и толеранцији. ПП служба
ради вршњачку медијацију након сваке пријаве неприлагођеног или насилног понашања у
школи. Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања је
поступао по пријавама и на сваку реаговао у складу са Протоколом.
VI У школској 208/2019. У оквиру самовредновања вреднована је област
руковођење,организација и обезбеђивање квалитета ( детаљно у Извештају о
самовредновању). У школи још увек није пракса прављења годишњег плана посете
часовима, ради се месечно, недељно или по појави изненадног разлога за праћење
(притужба на рад наставника, праћење ученика/групе...)У школи се води евиденција о
педагошко инструктивном раду.
VII Запослени су се усавршавали у складу са планом стручног усавршавања предатог на
почетку школске године, али и додатно ишли на обуке у складу са законским изменама у
наставном плану и програму. Кроз процес самовредновања је утврђено да наставници не
воде у довољној мери евиденцију о свом личном самовредновању и не прате ефекте
предузетих корака. Неопходно је унапредити процес личног самовредновања запослених .
У школи не постоје прописани критеријуми за похваљивање и награђивање запослених, па
се то као циљ преноси за наредни период.
Данијела Вујовић, психолог
Извештај о раду Стручног актива за развој школског програма
Стручни актив за развој школског програма за школску 2018/2019. годину радио је у
следећем саставу:
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Представници наставника
1. Марта Тодоровић Живковић
2. Јелена Милојевић
3. Василија Вилотијевић
4. Драгана Тодоровић Јовановић
5. Маја Дробњаковић
Представник стручних сарадника:
1. Сања Вратоњић - педагог
Руководилац Стручног актива за развој школског програма је Марија Ристић.
Током ове школске године актив се сатао четири пута.
Вршена је редовна анализа резултата ваннаставних активности, како слободних
активности и секција, тако и додатне наставе. Закључено је да је ангажовање учитеља и
наставника у овој области на веома високом нивоу, што показују успеси и резултати
ученика на многобројним такмичењима од општинског до државног нивоа, извођење
представа и организовање продајних изложби хуманитарног карактера.
До остваривања сарадње са неком уметничком школом у циљу осликавања унутрашњих
зидова школе и улепшавања школског простора није дошло због објективних потешкоћа.
На остварењу овог циља радиће се у предстојећем периоду.
Разматрало се и о потешкоћама са којима се суочавају наставници разредне наставе
приликом реализације изборног предмета Од играчке до рачунара. Учитељи имају
подршку и помоћ од стране колега који предају информатику, али тешкоће се јављају при
самој организацији наставе, терминима коришћења рачунарске учионице, због великог
броја ученика.
Одређени су термини коришћења фискултурне сале у преподневној смени. Водило се
рачуна о томе да сваки учитељ добије термин за своје одељење.
Радило се на сарадњи са родитељима и њиховом укључивању и различите пројекте школе,
као и на сарадњи у организацији часова, поготово пројектне наставе у првом разреду.
Наведене активности су реализоване уз консултације, договор, анализу, пажљиво
планирање и остваривањем контаката са представницима других институција, упоредном
анализом постигнутих резултата на такмичењима текуће школске године са претходним,
подстицањем ученика на учешће на такмичењима, као и сарадњом са члановима осталих
тимова.
Актив је успешно сарађивао и трудио се да ангажује што већи број колега у циљу примене
идеја за које смо сматрали да би допринеле квалитету рада и јачању сарадничких односа,
како међу колегама, тако и између учитеља/наставника, деце и њихових родитеља.
Заједничко мишљење је да је у престојећем периоду важно радити на подршци ученицима
који имају тешкоће у раду, као и учитељима/наставницима који непосредно раде са таквом
децом.
Извођење интегративне наставе се показало као добар приступ, па је потребно наставити
са таквом праксом.
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У Београду, 4. 7. 2019.

Извештај поднео руководилац тима
Марија Ристић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА
7.1. Извештај о раду педагога
У току наведеног периода, педагог је реализовала већину активности планираних
Годишњим планом и програмом рада педагаога за 2018/2019. и других активности које
нису планиране. 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 и
други) и константно се залагала за унапређење рада у оквиру стручних органа и тимова.
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.
Програмски задаци реализовани су уз улагање креативности и иновативности, уз
константно прилагођавање потребама Школе. Педагог је константно учествовала 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... ).
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.
Иницирала је и учествовала у истраживањима живота и рада Школе, које реализује
установа, разне научно-истраживачке институције и стручна друштва, у циљу
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унапређивања васпитно-образовног рада. Израђивала различите извештаје, анализе и
прегледе, сарађивала интезивно са Центрима за социјални рад, невладиним
организацијама, установама културе и друго.
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,
формиран је Ученички парламент.
У августу је обављен разговор са пет нових ученика и њиховим родитељима ради њиховог
распоређивања по одељењима. Педагог је присуствовала на две седнице Наставничког
већа. Завршен је и иновиран Годишњи план рада за школску 2018/19., Развојни план за
период 2018-2023., Извештај о раду педагога 2017-2018., Годишњи план рада педагога за
2018-2019. Израђени су планови рада нових тимова. Израђен је план рада Тима за
самовреднованје и Тима за заштиту од дискриминације, насилја, злостављања и
занемаривања. Присуствовала је радионици 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 седницама Наставничког већа, седници Одељењског већа, састанцима
Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. Израђен је
протокол за праћење адаптације ученика првог и петог разреда кроз посете часовима и
размену информација са наставницима, за месец октобар. Педагог је присуствовала
седницама Савета родитеља и Школског одбора ради представљања Годишњег плана
рада школе 2018/19., Развојног плана 2018-2023. и извештаја о самовредновању за 2017/18.
Остварена је сарадња са општином Нови Београд ради достављања података о
функционисању и раду школе. Табела са потпуним подацима( школски успех за 2017/18,
реализовани циљеви, завршни испит, број одељења и ученика за 2018/19, 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.
Обављен је увид и утврђени су недостаци у Дневницима о-в рада.
Реализован је индивидуални саветодавни рад са 25 ученика и групни саветодавни рад у 3
одељења. Педагог је посетила 3 часа редовне наставе и одржала 2 часа. Готово на
свакодневном нивоу је обављена сарадња са директором и секретаром школе.
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Саветодавни рад са родитељима обављен је 14 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 2017/18.
Израђен је извештај након прегледа Дневника о-в рада 2017/18. 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 2018.
Остварена је сарадња са неколико основних школа на подручју Новог Београда.
Остварена је сарадња са интернационалном организацијом „Ајзак“ и са Институтом за
педагошка истраживања, који је национални центар „Тимса“.
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 секретаром,
прикупљени су сви неопходни подаци. Настављена је сарадња са Домом Здравља Нови
Београд- патронажном службом. Педагог је присуствовала састанку Републичке секције
стручних сарадника у ОШ „Лазар Саватић“.
Организован је састанак Тима за заштиту од 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 6 одељења. Индивидуални саветодавни рад обављен
је са 41 учеником, педагошко инструктивни рад са 28 наставника, јачање родитељских
компетенција обављено је 33 пута. Педагог је у октобру месецу посетила 14 часова и
педагог је одржала 5 часова у 1/5 одељењу.
Остварена је сарадња са Школском управом и Интерресорном комисијом општине Нови
Београд.
Одржан је састанак Тима за самовредновање.
Извршен је увид у Дневнике за школску 2017-18. Извршени су детаљни увиди у
Правилнике о плану наставе и учења за први и други циклус. Одржана радионица за 6/1 и
6/2 одељење, која се односила на дискриминацију. Израђен план и распоред за октобарска
отворена врата наставника.
Педагог је присуствовала састанку Педагошког колегијума. Била је интезивна сарадња са
Центром за социјални рад Нови Београд, са основном школом „Ратко Митровић“и ОШ
„Краљ Александар I“.
Редовно је вршен увид у Електронске дневнике.
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Ближе информације о наведеним активностима стичу се увидом у Дневник рада педагога,
који педагог води свакодневно.
Израђен је месечни план рада педагога за новембар.

НОВЕМБАР
За новембар месец планиране су посете часовима ученика првог и петог разреда ради
праћења адаптације.
Педагог је посетила 16 часова.
Због проблема са учеником В.В. 1/4 обављено је посматрање функционисања ученика у
групи 1/4, 1/5 неколико пута. Из истог разлога је посећена секција шаха ученика првог
разреда.
Ушколу је дошао ненајављен инспекцијски надзор и том приликом је педагог дала све
неопходне информације и припремила потребну документацију. Остварена је сарадња са
представницом МУП-а ради реализовања радионица на тему вршњачког насиља.
Педагог је присуствовала Републичкој секцији педагога и психолога у Другој еконоској
школи, као и дводневном семинару „Рад са тешким родитељима“. Сарађивала је на
састанцима Одељењских већа од 1-8 разреда, као и седници Наставничког већа. Вршени
су увиди у Електронски дневник и због уочених недостатака одржан је састанак са
наставницима предметне наставе, као и Стручно веће разредне наставе.
Одржан је Тим за заштиту од ДНЗЗ и Тим за инклузију. Вршени су увиди у Дневнике за
школску 2017/18. Обављен је педагошко-инструктивни рад са наставницима 42 пута.
Индивидуални, саветодавни рад са 39 ученика, док је групни саветодавни рад обављен у 4
одељења. Рад на јачању родитељских компетенција је био интезиван, па је педагог
обавила разговор са 34 родитеља.
Ближе информације о наведеним активностима стичу се увидом у Дневник рада педагога,
који педагог води свакодневно.
Израђен је месечни план рада педагога за децембар.
ДЕЦЕМБАР
Током месеца децембра педагог је посетила 14 часова. Том приликом је посматрано
функционисање одељења, ангажовање ученика и наставника. Коришћена је чек листа и
евидентирана су запажања у Дневник рада педагога. Фокус у овом месецу су најчешће
били часови музичке, ликовне културе и физичког васпитања. Извршен је увид у 9
Дневника о-в рада. Била је интензивна сарадња са психологом, директором, секретаром и
школским полицајцем. Педагошко- инструктивни рад обављен је са већином наставника,
интензивна сарадња са њих 25. Педагог је учествовала у раду Тима за инклузију,
руководила радом Тима за заштиту од Д, Н, З и З као и Тима за самоврадновање.
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Организована је и спроведена хуманитарна акција: „ Један пакетић, пуно љубави“. И ове
године извршен је васпитни утицај на ученике што је допринело њиховој мотивисаности
за учествовање у даривању и помоћи деци без родитељског старања. Остварена је сарадња
са Саобраћајним факултетом и Секретеријатом за саобраћај. Извршено је анкетирање
ученика првог разреда ради прикупљања информација које се односе на понашање
ученика у саобраћају, о њиховој безбедности и познавању правила. Настављена је сарадња
са Домом здравља Нови Београд. Остварено је истраживање које се односило на
испитивање мишљења наставника о агресивном понашању ученика. У истраживању су
учествовали сви наставници, два пута. Педагог је радила на вредновању компетенција
директора везано за област квалитета који се вреднује у овој школској години у оквиру
рада Тима за самовредновање. Реализовано је истраживање о штетности дроге, предавачи
су били психијатар из Драјзерове и представник Владиног тима за борбу против
наркоманије. Предавање је одржано ученицима седмог разреда. На јачању родитељских
капацитета радило се са више од 25 родитеља. Индивидуално- саветодавни рад са 46
ученика. Док је групни обављен у 6 одељења. Учествовање у раду организације стручних
сарадника општине Нови Београд. Подржан је рад ученичких организација везано за
предузетништво ( прављење украса и продаја за Нову годину). Вршен је редован увид у
планове рада наставника.
Ближе информације о наведеним активностима стичу се увидом у Дневник рада педагога,
који педагог води свакодневно.
Израђен је месечни план рада педагога за јануар и фебруар.

ЈАНУАР/ ФЕБРУАР
Извршен је увид у документацију.
Обављен је индивидуални саветодавни рад са ученицима 41 пут. Педагог је радила на
јачању родитељских компетенција и обавила саветодавни рад са 19 родитеља. Групни
саветодавни рад обављен је 6 пута. Разлози за обављање саветодавног рада били су
праћење појединачних ученика, адаптација ученика првог и петог разреда.
Састанци директора, психолога и педагога обављени су 9 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 Тима за инклузију.
Извршила је увид у Дневнике образовно васпитног рада који се воде електронски и пет
Дневника који се воде у продуженом боравку.
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 33 пута. Педагог је интезивно обилазила часове. Остварена је сарадња са
секретаром школе, библиотекаром и школским полицајцем. Израђен је план посете
часовима за месец март.
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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.
Обављен је индивидуални саветодавни рад са 42 ученика, а са некима и више пута.
Педагог је радила на јачању родитељских компетенција и обавила саветодавни рад са 17
родитеља. Групни саветодавни рад обављен је 3 пута( са одељењем 5/3, 6/1 групом
боравка1/4 и 1/5). 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 преко десет 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 Тима за предузетништво.
Извршен је увид у месечне планове рада свих наставника разредне и предметне наставе за
цело полугодиште, извршен је увид више од 100 пута. Педагог је присуствовала састанку
стручних сарадника општине Нови Београд у основној школи „ Нови Београд“. Похађала
семинар „Сарадничко учење, учење за савремени живот“ рбр 574(к2п1) 40 бодова и
семинару „Обука наставника у развијању предузетничких компетенција код наставника и
ученика и стварању услова за реализацију предузетништва у основним школама“.
Обављен је интезивни рад са приправницима. Педагошко-инструктивни рад обављен је 50
пута.
Педагог је прошла обуку и реализовала TIMSS тестирање у одељењу 4/4(наставни
предмети: природа и друштво и математика). Остварена је сарадња са „Бену“
апотеком(Фармацеутска комора, одржан јавни час „Здраве грицкалице у борби против
лоших“).
Педагог је присуствовала седници Наставничког већа.
Остварена је сарадња са Интерресорном комисијом, Секретаријатом за социјалну заштиту
и Секретаријатом за образовање и дечију заштиту града Београда.
Учешће у припреми за пријем првака, који је одржан 28.3. у 18 часова. Израђен је план за
тестирање будућих ученика првог разреда за месец април.
Остварена је сарадња са секретаром школе, библиотекаром и школским полицајцем..
Ближе информације о наведеним активностима стичу се увидом у Дневник рада педагога,
који педагог води свакодневно.
Израђен је месечни план рада педагога за април.
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АПРИЛ
Током овог периода обављен је индивидуални саветодавни рад са 20 ученика, педагошко
инструктивни рад са 11 наставника, а саветодавни рад са 13 родитеља. Тестирано је 15
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.
Педагог је била оправдано одсутна од 18.4. до 1.6.2019.
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
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 32 родитеља и 37 ученика. У сарадњи са психологом школе, израђена
је структура одељења будућег првог разреда.
Организован је састанак Тима за самовредновање.
Израђен је извештај о школској спреми родитеља ученика првог разреда.
Педагог је била лични пратилац ученици Г.П. 8/1 на завршном испиту од 17.6. до
20.6.2019.
Присуствовала спортском дану у Пионирском граду. Учествовала у раду Педагошког
колегијума, учествовала у инспекцијском надзору по пријави родитеља 2/3 одељења.
Остварила сарадњу са Центром за таленте.

Педагог- Сања Вратоњић Стевановић
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7.2. Извештај о раду психолога
У току школске 2018/2019.године психолог је реализовао већину активности планирану
Годишњим планом рада.
У области планирања и програмирања образовно – васпитног рада учествовала је у
припреми школске и редовно ажурирала сопствену документацију.
У области праћење и вредновање образовно – васпитног рада углавном је рађено по плану,
с тим што је акценат био на праћењу рада млађих колега. План се мењао и након
указивања родитеља или ученика на проблеме са одређеним предметом или притужбом на
рад наставника. Психолог је на крају другог полугодишта спровео анкету међу ученицима
седмог и осмог разреда Скалом за процену задовољства ученика наставницима. У
школској 2018/2019. години једна ученица је радила и полагала завршни испит по ИОП-у
2 и за њу је праћена и вреднована примена планираних активности и у складу са тим
израђени тестови за завршни испит. Психолог је координирао радиом ИО тима и пружао
подршку наставницима.
У оквиру непосредног рада са наставницима рађено је консултативно и саветодавно. И ове
школске године колеге су се највише обраћале за помоћ када су у питању ученици којима
је потребан неки вид додатне подршке ( ИОП, двојезични ученици-планови
индивидуализације, дисфункционалне породице). Интензиван рад је био са учитељицом
1/5 одељења и једном учитељицом која је водила групу првака у продуженом боравку. На
самом почетку школске године појачана сарадња је била са учитељицом одељења 1/3.
Психолог је координирао радом тима за инклузију и тимом за професионалну
оријентацију ( посебни извештаји).
У области рада са ученицима праћена је адаптација ученика првог и петог разреда.
Појачано је праћено одељење 1/3, као и 5/3 у којем је током целе школске године рађена
вршњачка медијација и индивидуалан рад са пет ученика. Индивидуално је праћено више
ученика и документација о раду са тим ученицима налази се у канцеларији пп службе (
дневнику рада психолога и ученичким досијеима)
У сарадњи са учитељима и одељењским старешинама психолог је реализовала ЧОС у
циљу превазилажења актуелних проблематичних ситуација, као и у циљу превенције
непожељних и ризичних облика понашања. Сво време током полагања завршног испита
психолог је био подршка ученици Г.П. У периоду април – мај тестирани су будући прваци.
Због оправданог одсуства педагога психолог је обавио већину тестирања и у том периоду
су мало занемарене остале планиране активности.
Обављани су саветодавни разговори са родитељима/старатељима и континуирано рађено
на јачању родитељских компетенција. Обављено је више разговора са родитељима
заинтересованим за упис ученика у нашу школу. Са директором је припремљен и успешно
реализован родитељски састанак са родитељима будућих првака. Психолог је повремено,
по потреби, присуствовао састанцима Савета родитеља.
Сарадња са директором и педагогом је била интензивна током целе школске године.
Психолог је редовно присуствовао седницама Наставничког већа, одељењских већа,
редовно водио састанак ТИО, присуствовао и активно учествовао у раду Педагошког
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колегијума, школских актива и тимова. Од стране директора одређен је за координатора
на изради пројекта након обуке за предузетништво.
У току школске 2018/2019. године настављена је сарадња са Градским центром за
социјални рад-одељење Нови Београд, Домом здравља Нови Београд,МУП-ом, ОШ „ Нови
Београд“, Интерресорном комисијом Нови Београд. Психолог је остварила сарадњу са
познатом дечијом списатељицом Јасминком Петровић и заједнички су реализоване две
радионице са нашим ученицима. У оквиру Always едукативног програма за 2019. годину
организовано је предавање о променама у пубертету за ученице шестог разреда. Остварена
је сарадња са Савезом слепих у циљу подршке ученици Т.Ј. Психолог је редовно
присуствовала састанцима Општинске секције стручних сарадника, као и једном састанку
Републичке секције, одржаном 31.10.2018. у ОШ „ Лазара Саватић“ у Земуну. Остварена
је сарадња са бројним средњим школама, као и са Регионалним центром за таленте.
Психолог је водила евиденцију о сопственом раду у Дневнику рада и евиденцију о раду са
ученицима. Праћењем стручне литературе и измена у законској регулативи, као и размном
искустава и сарадњом са другим психолозима у образовању, психолог се континуирано
стручно усавршавала. Заједно са колегиницом педагогом похађала је семинар планиран
Годишњим планом стручног усавршавања „ Рад са тешким родитељима“ у организацији
Друштва психолога Србије.
Психолог је задужен за израду Годишњег извештаја о раду школе.
27.6.2019.

Данијела Вујовић,психолог

7.3. Извештај о раду библиотекара
План и програм рада библиотекара школе у потпуности је реализован.
Сви ученици школе (980) чланови су библиотеке, као и сви запослени (79): 29 учитељa, 33
наставник, 12 – помоћно особље, 3 стручна сарадника, 3 – администрација. Укупан број
књига у библиотеци износи 13702.
Површина библиотеке је 50м2; има 34 седишта, два радна стола и столове за
читаоницу. Рачунарска опрема: рачунар и штампач (1XP Laser Jet 1018).
Број дана у недељи за кориснике: пет. Број сати дневно за кориснике: шест.
У библиотеци је и ове године успешно одржана традиционална
књижевнообразовна радионица „Читалачка значка''. Завршна свечаност Читалачке значке Новог
Београда за 2018. год. одржана је у петак, 08. 03. 2019. године у свечаној сали 1 Општине
Нови Београд. . Присуствовали су ученици, награђени учесници Читалачке значке,
библиотекари, родитељи, наставници, учитељи. За остваривање овог задатка одржани су
консултативни часови са ученицима. Сарађивали смо са библиотеком „Владан Десница“ и
Библиотеком града Београда. Направили смо дипломе и беџеве за све учеснике из наше
школе.
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•

Одржани су планирани часови у библиотеци (групни, индивидуални и у
одељењима). Играо се и шах. Ученици су обављали и уобичајене послове (разврставање
књига, писање картона, сређивање картотеке, прављење џепова). Посетили смо Дечји
културни центар, Сајам књига. Набављене су књиге и преко Министарства просвете.
Присуствовано је и промоцијама књига.
Пружана је помоћ ученицима приликом писања реферата и спремања пријемног
испита.
Летопис школе је редовно вођен.
У мају и јуну се припремао и обавио завршни испит.
Одржавани су часови у библиотеци (разговор и дружење) „ОТВОРЕНА КЊИГА“.
Усавршавали смо се похађајући акредитоване семинаре из Каталога за стручно
усавршавање и многе друге:
60. Републички зимски семинар за наставнике и професоре српског језика и књижевности
(1, 2. и 3. фебруара 2019. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду).
Присуствовали смо:
промоцији уџбеника предметне наставе и других наставних средстава;

•

презентацији уџбеничких комплета, приручника и дидактичког материјала
Издавачке куће Клет, Логос, БИГЗ...

•

учествовали смо у Обуци наставника у области развијања предузетничких
компетенција код наставника и ученика и стварања услова за реализацију
предузетништва у основним школама.
Активни смо чланови Друштва школских библиотекара Србије. Присуствовали смо
Редовној годишњој скупштини ДШБ Србије.
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.
Организовали смо изложбе: поводом 200 година од изласка првог издања Вуковог Српског
рјечника (Беч, 1818) и 150 година од када је Вуков правопис ушао у службену употребу
у Србији (1868), за Дан школе (Радоје Домановић), поводом Међународног дана матерњег
језика 21. фебруара, Међународног дана толеранције 21. децембра, Националног дана
књиге (28. фебруара) и Међународног дана дечје књиге (2. априла) и обележили смо
јубилеј Исидоре Секулић.
. Сарађујемо са Библиотеком града Београда, Народном библиотеком Србије,
Министарством просвете, Филолошким факултетом, Факултетом драмских уметности,
Друштвом школских библиотекара Србије, Библиотекарским друштвом Србије, Дечјим
културним центром, Гетеовим институтом, издавачким и новинским кућама...
Сарађивали смо са издавачким кућама: Leo Commerce, Службени гласник, ЈРЈ,
Информатика, Propolis books, 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... 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: (13.10.2018) („Набавка додатних наставних средстава“,
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Министарство просвете, науке и технолошког развоја) и набавили смо додатна наставна
средстава у дигиталном облику за први и пети разред основне школе (Наставни
садржаји кроз дигитални уџбеник/дигиталну учионицу за први и пети разред основне
школе). Књиге су набављене од: Школски сервис Гајић, Нова школа, Лагуна, Књига
комерц, Еволута, Букленд, М&Г ДАКТА.
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 2018/2019. години одржао 6
(шест) седница: 13.09, 25.09. и 11.12. у 2018. години као и 12.03, 16.04. и 02.07. у 2019.
години.
Савет родитеља је разматрао следећа питања и донео следеће одлуке:
На првој седници је за председника Савета изабран Ален Анђелковић, за
заменика председника Савета је изабрана Маша Вукановић а за записничара
Савета је изабрана Вера Тодоров у складу са Правилником о раду Савета
родитеља.
Разматрани су и усвојени:
 Извештај о раду директора за школску 2017/2018. годину
 Извештај о остваривању Годишњег плана рада школе за школску 2017/2018.
 Извештај о самовредновању
 Извештај о остваривању Развојног плана за период од 2015-2018.
 Предлог Годишњег план рада за школску 2018/2019.
 Развојни план за период од 2018-2023.
Изабрана је осигуравајућа кућа код које ће се ученици осигурати у периоду од
годину дана - осигуравајућа кућа „Generali Osiguranje“ уз премију од 600
динара по ученику
Савет је поднео молбу Секретаријату за саобраћај града Београда да се у блоку
28 у околини школе унапреди безбедност ученика у саобраћају. Секретаријат је
направио пројекат који ће бити реализован током школске године.
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Покренута је иницијатива да се за ученике школе који долазе из насеља Белвил
и А1 од ГСП затраже промене постојећих или уведу нове аутобуске линије
Организована је акција прикупљања старог папира, која ће се понављати и у
будућности
Савет је донео одлуке у вези дневница за наставнике за извођење наставе у
природи и екскурзија:
 број дана за које ће се обрачунавати дневнице биће за 1 дан већи од броја
ноћења
 надокнада за наставнике биће у нето износу 500 динара за једнодневне
излете
 надокнада за наставнике биће у нето износу 600 динара за вишедневне
излете
Савет је изабрао чланове за стручне тимове у школи:
 Стручни актив за развојно планирање: Зорица Вукашиновић Радојичић (I4)
 Тим за самовредновање: Дана Папић (VII1)
 Тим за инклузивно образовање: Бисерка Комлен (II6) и Јелена Агић (V2)
 Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања:
Зорица Вукашиновић Радојичић (I4) и Јелена Пандуревић (VI3)
 Тим за професионални развој: Оливера Михић (V4)
 Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе: Ален Анђелковић (VI2)
 Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва: Бисерка
Комлен (II6)
Савет је 23. марта 2019. организовао и успешно извео акцију пролећног
уређења дворишта.
Савет је предложио да школа покрене правни поступак (евентуалну тужбу)
против произвођача и дистрибутера хране „Mouvie Kichen“ (Муви кичн) због
тровања храном ученика у продуженом боравку школе.
На седници у јулу 2019. чланови Савета су (уз делимично гласање
електронском поштом), усвојили иницијативу школи за тражење додатног
наставника за продужени боравак.
Поред наведеног, сарадња Савета родитеља са школом је била веома успешна.
Предедник Савета родитеља
Ален Анђелковић Ср

ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ШКОЛСКИХ ТИМОВА
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Извештај о самовредновању

I. ПОСТАВЉАЊЕ ПРОБЛЕМА И ДЕФИНИСАЊЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ
1. 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: РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА
Стандарди вредновања и показатељи:
СТАНДАРДИ ВРЕДНОВАЊА

ПОКАЗАТЕЉИ
1.1. Професионалне компетенције

1. РУКОВОЂЕЊЕ

2. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

1.2. Способност руковођења
2.1. Подела обавеза и задужења
2.2. Организовање и координисање рада у школи
3.1. Структура и садржај Школског развојног плана

3 . ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН

3.2. Реализација Школског развојног плана
3.3. Ефекти реализације

4. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ
КВАЛИТЕТА

4.1. Самовредновање
4.2. Ефикасност и ефективност рада

3. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ДОКАЗА – ИЗВОРИ
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-

-

Непосредни увид у образовно-васпитни процес
Анкетни листови, упитници, листе са тврдњама
Школска документа (Годишњи план рада директора, Правилници, евиденција и
записници Школског одбора и Савета родтеља, Школски развојни план,
Извештаји о самовредноцању од шк. 2015/2016., извештаји рада Тимова)
Програми школских приредби, манифестација и сл.
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
наставника о раду директора ( способностима руковођења, организацији рада, планирању
које је у функцији напретка и о вредновању рада школе), чији ће резултати имати за циљ
унапређивање образовно-васпитног процеса. Анкету је израдила педагог школе, а помоћ
при обради података дали су чланови Тима за самовредновање.
4.

Технике
1. Анкетирање
2. Интервјуисање
3. Посматрање
4.Анализирање
документације

Инструменти
Упитник за наставнике – Руковођење, Обезбеђивање
квалитета, Чек листа- Школски развојни план
Индивидуални разговори са наставницима
Наставни процес
Школски развојни план, Годишњи план рада школе,
правилници,записници, Школски програм, Годишњи
извештај о раду школе, план стручног усавршавања
руководећег кадра
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5. ВЕЛИЧИНА УЗОРКА ЗА ИЗВОРЕ ДОКАЗА
Упитник за наставнике – 45 учесника;
Упитник за чланове Школског одбора – 8 чланова
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: наставници
Учесници ван Школе: чланови Школског одбора

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

НОСИОЦИ
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(МЕСЕЦ)

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ-АКТИВНОСТИ

1. Израда плана за самовредновање рада школе.
IX

2. Подела задаужења.

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

III

1. Писање и усвајање извештаја о обављеном
самовредновању, са препорукама за даљи образовноваспитни рад.

АКТИВНОСТИ
Тим за
самовредновање
Стручни актив за
развојно
планирање
Тим за
самовредновање

Тим за
самовредновање

VI/VIII
Руководилац
Тима за
2. Упознавање Наставничког већа, Школског одбора и самовредновање
Савета родитеља школе са извештајем.

Табеларни приказ резултата истраживања
Анализа документације
Подручје вредновања: РУКОВОЂЕЊЕ
Показатељи:
-Професионалне компетенције
-Способност руковођења
У оквиру овог подручја вредновања дате су анкете члановима Школског одбора и
запосленима у школи.
Анкету за чланове Школског одбора радило је осам од девет чланова одбора јер је
један члан оправдано одсутан, у време анкетирања.
Анализом анкете и сумирањем резултата дошло се до следећих података:

111

Сви анкетирани слажу се да су тврдње које се односе на директора школе важне и веома
важне у области руковођења.
Код степена присутности тврдње сви анкетирани су се сложили да су следеће тврдње
присутне у већој мери и у потпуности:
Директор својим радом и понашањем служи као пример запосленима у школи и
доприноси афирмацији и угледу школе.
Захтева одговорност и радну дисциплину и спреман је да преузме одговорност у
доношењу одлука. Обезбеђује услове за сарадњу са родитељима и уважава иницијативу
Савета родитеља. Развија добру сарадњу са локалном заједницом, сарађује са другим
школама и организацијама. Обезбеђује маркетинг школе и редовно подноси извештаје
Школском одбору о активностима које се одвијају у школи. Редовно подноси извештаје
Школском одбору о свом раду. Планира и организује остваривање програма образовања и
васпитања, стара се о обезбеђивању квалитета и унапређењу образовно- васпитног рада.
Стара се о остваривању Развојног плана школе и организује педагошко- инструктивни
увид и предузима мере за унапређење рада наставника и стручних сарадника. Предузима
мере ради извршавања налога просветног инспектора и просветног саветника и мере у
случају недоличног понашања запосленог и његовог негативног утицаја на ученике. Стара
се о благовременом обавештавању запослених, стручних сарадника и органа управљања о
свим питањима од интереса за рад школе..
На основу резултата можемо закључити да сви анкетирани сматрају да су тврдње
присутне у потпуности и већој мери.
Анализа анкете за запослене у школи
Анкетирано је 45 наставника и анализом се дошло до следећих резултата:
- Запослени у школи сматрају да су све тврдње важне и врло важне за способност
руковођења.
- Сви анкетирани се слажу у потпуности и већој мери да директор својим радом и
понашањем служи за пример запосленима у школи, доприноси афирмацији и угледу
школе, захтева одговорност и радну дисциплину, правовремено информише запослене,
поставља јасне и прецизне захтеве који доприносе ефикасности рада школе, усмерава и
усклађује рад стручних органа школе, сарађује са родитљима и са другим организацијама,
као и да обезбеђује маркетинг школе.
Процентуално нешто слабији резултати су добијени по питањима развијања поверења,
уважавања различитог мишљења и обезбеђивања добре комуникације као и на питањима:
•
•
•
•
•
•

успешног решавања конфликтних ситуација;
преузимања одговорности у доношењу одлука;
мотивације запослених на професионални однос према раду;
промовисања, подстицања и организације тимског рада;
подстицања и подржавања стручног усавршавања наставника;
стварања услова за учешће ученика у одлучивању о организацији и животу школе.
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Како на ова питања већина анкетираних сматра да је потпуно присутно или је присутно у
већој мери а само 6,7% или три од анкетираних сматра да су наведене тврдње присутне у
мањој мери, сматрамо да су овако добијени резултати врло добри, те на основу могућих
извора доказа ( план стручног усавршавања руководећег кадра и извештаји о реализацији,
евиденција реализованих активности руководећег кадра, записници и белешке) и
спроведених анкета доносимо следеће описе нивоа остварености:
Професионалне компетенције
Опис нивоа остварености – ниво 4
Руководилац поседује професионална знања и организационе способности. Редовно се
усавршава у области руковођења и организације. О његовим стручним усавршавањима у
школи постоји план рада, извештај о реализацији и друга евиденција. Својим радом и
понашањем служи за пример свима у школи и доприноси угледу школе.
Способност руковођења
Опис нивоа остварености – ниво 4
Руководилац развија поверење, мотивише и организује тимски рад. Омогућава и подржава
перманентно стручно усавршавање наставника. Развија самокритичност и одговорност и
захтева испуњавање радних обавеза. Уважава различита мишљења и обезбеђује
комуникацију засновану на међусобној сарадњи и поштовању. Конфликтне ситуације
успешно превазилази самостално или са сарадницима. Правовремено и адекватно
информише све заинтересоване за унапређење живота и рада школе. Развија међусобну
сарадњу са родитељима, сарађује са Школским одбором у функцији развоја напретка
школе, сарађује са другим школама, организацијама, локалном, заједницом. Обезбеђује
услове за учешће ученика у одлучивању о организацији и животу рада школе. Обезбеђује
редовну и благовремену презентацију школе.
Анкета за чланове Школског одбора
ВАЖНО
1

% 2 % 3 %

ТАЧНО
4 %

ТВРДЊА/ИСКАЗ

1. Директор својим радом и
1 12,5 7 87,5 понашањем служи за пример
запосленима у школи.
2. Доприноси афирмацији и
2 25 6 75
угледу школе.
3. Захтева одговорност и радну
1 12,5 7 87,5
дисциплину
4. Спреман је да преузме
3 37,5 5 62,5
одговорност
у
доношењу

1 % 2 %

3 %

4 %

1 12,5 7 87,5
1 12,5 7 62,5
2 25

6 75

2 25

6 75
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одлука
5. Обезбеђује услове за
сарадњу са родитељима и
3 37,5 5 62,5
уважава иницијативу Савета
родитеља.
6. Развија добру сарадњу са
2 25 6 75
локалном заједницом
7. Сарађује са другим школама
4 50 4 50
и организацијама
3 37,5 5 62,5 8. Обезбеђује маркетинг школе

3 37,5 5

3 37,5 5
3 37,5 5

2 25

6

4 50

4

2 25

6

4 50

4

3 37,5 5

2 25

6

9. Редовно подноси извештаје
Школском
одбору
о
62,5
активностима које се одвијају у
школи.
10. Редовно подноси извештаје
62,5
о свом раду Школском одбору.
11. Планира и организује
62,5 остваривање
програма
образовања и васпитања.
12. Стара се о обезбеђивању
75 квалитета и унапређивању
образовно-васпитног рада.
13. Стара се о остваривању
50
развојног плана школе
14. Организује педагошкоинструктивни рад и предузима
75 мере за унапређивање рада
наставника
и
стручних
сарадника.
15. Предузима мере ради
50 извршавања налога просветног
инспектора
и
просветног
саветника.
16. Предузима мере у случају
недоличног
понашања
62,5
запосленог
и
његовог
негативног утицаја на ученике.
17. Стара се о благовременом
обавештавању
запослених,
75 стручних органа и органа
управљања о свим питањима
од интереса за рад школе.

3 37,5 5 62,5

3 37,5 5 62,5
1 12,5 7 87,5
1 12,5 7 87,5

1 12,5 7 87,5

2 25

6 75

2 25

6 75

2 25

6 75

1 12,5 7 87,5

2 25

6 75

8 100

3 37,5 5 62,5

1 12,5 7 87,5
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Анкета за запослене у школи
ВАЖНО
1 % 2 % 3 %

ТАЧНО
4

ТВРДЊА/ИСКАЗ

%

6 13,3 39 86,7
3 6,7 42 93,3

9 20

36 80

18 40

27 60

6 13,3 39 86,7
6 13,3 39 86,7
6 13,3 39 86,7
6 13,3 39 86,7

24 53,3 21 46,7
12 26,7 33 73,3
18 40

27 60

9 20

36 80

12 26,7 33 73.3

36 80

3 %

1. Директор својим радом и
понашањем служи за пример
9 20
запосленима у школи.
2. Доприноси афирмацији и
6 13,3
угледу школе
3. Развија поверење, уважава
различита
мишљења
и
6 13,3 12 26,7
обезбеђује
добру
комуникацију.
4. Конфликтне ситуације
3 6,7 18 40
успешно превазилази
5. Спреман је да преузме
одговорност у доношењу 3 6,7
9 20
одлука.
6. Захтева одговорност и
12 26,7
радну дисциплину
7. Правовремено информише
3 6,7
запослене.
8. Поставља јасне, прецизне
захтеве
који
доприносе
9 20
ефикасности рада школе.
9. Мотивише запослене на
професионални однос према
6 13,3 15 33,3
раду.
10. Усмерава и усклађује рад
6 13,3
стручних органа школе.
11. Промовише, подстиче и
3 6,7 15 33,3
огранизује тимски рад.
12. Подстиче и подржава
стручно
усавршавање
3 6,7 9 20
наставника.
13. Ствара услове за учешће
ученика у одлучивању о
3 6,7 6 13,3
организацији
и
животу
школе.

6 13,3 39 86,7 14. Сарађује са родитељима.
9 20

1 % 2 %

15.

Сарађује

са

другим

4

%

36 80
39 86,7

12 60

24 53,3
33 73,3
33 73,3
42 93,3
36 80

24 53,3
39 86,7
24 60
33 73,3

36 80

6 13,3 39 86,7
6 13,3 39 86,7
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организацијама.
16. Обезбеђује
15 33,3 30 66,7
школе.

маркетинг

18 40

27 60

Подручје вредновања: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ
Ниво остварености 3

Показатељи:
- Подела обавеза и задужења
- Организовање и координација рада у школи
Анкетом која је укључила 45 радника наше школе, а која се сматра једним од могућих
извора доказа при процесу самооцењивања руковођења, организације и обезбеђивања
квалитета рада школе, дошло се до следећих података:

1. Већина радника сматра веома битном или битном чињеницу да се у школи
спроводи самовредновање, да редовно учествују у том процесу, да самостално
изрђују акционе планове и да редовно контролишу и прате ефекте предузетих
корака.

2. Већина радника сматра јако битним да се обавезе и задужења радника распоређују
на основу стручности и способности радника, као и да обавезе и задужења буду
јасна и прецизна, што већина и сматра да у већој мери јесте тачно или у већој мери
тачно.

3. Такђе се веома битним сматра и сам систем похваљивања и награђивања радника за
постигнуте успехе, као и праћење и евиденција тих успеха. Већина испитаника се
слаже да је и то тачно и у већој мери присутно, мада се одређени број радника
изјаснио да чињеница није тачна, тј да у већој мери није присутна.
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Анкета за запослене у школи
ВАЖНО
1%2%

3 %

ТАЧНО
4 %

ТВРДЊА/ИСКАЗ

1%

1. У школи се спроводи
самовредновање
на
24 53,33 21 46,67
основу
утврђених
критеријума.
2. Укључен/а сам у
6 13,33 30 66,67 9 20 процес
самовредновања.
3. Водим евиденцију о
3 6,67 30 66,67 12 26,67
1
свом самовредновању.
4.
Израђујем
свој
акциони
план
за
33 73,33 12 26,67
превазилажење
уочених слабости.
5.
Пратим
ефекте
предузетих корака у
22 48,89 23 51,11
оквиру свог акционог
плана.
6. . Обавезе и задужења
се
распоређују
6 13,33 39 86,67 запосленима на основу 1
стручности, знања и
способности
7. Обавезе и задужења
су јасни, прецизни,
6 13,33 39 86,67 правовремени
и
доприносе ефикасности
рада школе
8. Тимови се формирају
на основу стручности,
14 31,11 31 68,89
знања и способности
чланова.
9.
Ефективност
и
ефикасност рада у тиму
27 60 18 40
6
се
мотивише
и
стимулише.
11. У школи се прати
21 46,67 24 53,33
1
ефективност
и

2 %

3 %

4 %

3 6,67 15 33,33 27 60

6 13,33 21 46,67 18 40
2,22 10 22,22 15 33,33 19 42,22

15 33,33 21 46,67 9 20

6 13,33 24 53,33 15 33,33

2,22 9 20

9 20

26 57,78

6 13,33 12 26,67 27 60

1 2,22 15 33,33 29 64,44

13,33 9 20

19 42,22 11 24,44

2,22 6 13,33 18 40

20 44,44
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ефикасност
сваког
запосленог.
12.
Школа
има
прецизно
прописане
критеријуме
за
27 60 18 40
6 13,33 2 4,44 24 53,33 13 28,89
похваљивање
и
награђивање
запослених.
13.
Прописани
критеријуми
за
1 2,22 24 53,33 18 40 похваљивање
и 6 13,33 9 20 21 46,67 9 20
награђивање
се
примењују.
14. У школи постоји
добра
координација
21 46,67 24 53,33
6 13,33 18 40 21 46,67
рада стручних и других
органа.
15. У школи постоји
добра
координација
15 33,33 30 66,67 рада
одељењских
1 2,22 15 33,33 29 64,44
старешина и стручне
службе.

Подручје вредновања: ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН
Показатељи:
Структура и садржај Школског развојног плана
Ниво остварености 4
Школски Развојни план садржи све потребне елементе: податке из анализе стања, мисију
и визију, циљеве, задатке,активности и начин евалуације. Развојни план донет је за
период од 5 године ( 2018- 2023). У Развојном плану се препознају специфичности и
вредности које се у школи негују. Препознаје се јасна визија развоја. Дат је реалистичан
преглед стања и онога што је школа до сада урадила. Приоритетне обласи квалитета које
су разрађене у плану проистичу из процене стања у школи. Развојни циљеви су разрађени
тако да се јасно види промена која се жели остварити и начин на који ће се она остварити
ко и то ко ће имати користи од те промене. План активности за сваку годину је разрађен
тако да су јасно одређени кораци, носиоци активности и време реализације. Постоји план
вредновања у коме су дефинисани одговарајући показатељи промена, начин, време и
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носиоци промена. Развојни план је усвојен на Наставничком већу и Школском одбору, о
чему постоји документација.
Реализација Школског развојног плана
Ниво остварености 3
Реализација ШРП-а се делимично одвија у складу са планом, 50% показатеља је
рализовано. Одступања од плана нису агументована у анексима развојног плана. У
реализацији је укључен довољан број особа из различитих интересних група,најмање 50%
колектива. Ради се тимски. Праћење реализације и информисање свих интересних група о
реализацији је редовно и континуирано са повратном информацијом. Планирани
резултати су делимично остварени (50%). Подаци о реализацији се редовно прикупљају и
документују.
Предлог за акциони пан: Појачати сарадњу са свим интересним групама,
представницима локалне самоуправе и Министарством Просвете, науке и технолошког
развоја ради реализације постављених циљева и активности.

Ефекти реализације
Ниво остварености 3
Постигнути ефекти су у великој мери усаглашени са очекиваним. Видљиве су
промене у квалитету рада школе. Остварене промене иницирају нове циљеве и
активности. Процес развоја се наставља и повећава се број наставника и представника
локалне самоуправе који су заинтересовани за развој школе.
Предлог за акциони пан: Унапредити квалитет тимског рада.

Подручје вредновања: ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА
Показатељи:
Самовредновање
Ефикасност и ефективност рада
Самовредновање
Ниво остварености 4
У оквиру овог подручја вредновања упитник је радило 45 наставника. Анализом анкете и
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сумирањем резултата дошло се до следећих података:
Већина наставника сматра да је тачно у великој мери да се у школи спроводи
самовредновање по утврђеним критеријумима, плански и редовно. На основу
самовредновања редовно се процењује квалитет рада школе и о томе постоји евиденција.
Добијени резултати самовредновања се анализирају и на основу утврђених приоритета се
израђује акциони план који је усмерен на отклањање постојећих слабости. Предузимају се
конкретне активности за унапређење рада школе. На основу спроведене анкете може се
закључити да су запослени задовољни процесом самовредновања у школи. Анкетом је
утврђено да сви наставници не воде у довољној мери евиденцију о свом личном
самовредновању, и не прате ефекте предузетих корака. Наставници сматрају да је важно
или врло важно да се спроводи процес самовредновања у школи као и процес свог личног
вредновања.
Предлог за акциони план: Побољшати и појачати процес личног самовредновања
запослених.

Ефикасност и ефективност рада
Ниво остварености 3
Анкетирани наставници сматрају да је тачно и у великој мери тачно да се тимови у
школи формирају на основу стручности, знања и способности.
Постоји подељено мишљење у вези стимулисања и мотивисња сваког запосленог за рад у
тиму. Део анкетираних сматра да је у у великој мери тачно или у потпуности тачно да се
рад у тиму мотивише и стимулише, док други мањи део сматра да је у мањој мери тачна
или у потпуности нетачна чињеница да се рад у тиму мотивише и стимулише. Већи део
анкетираних сматра да се у школи прати ефективност и ефикасност сваког запосленог као
и да се постигнути резултати нализирају.
У школи не постоје јасно прописани критеријуми за доделу похвала и награда
запосленима за остварене резултате.
Предлог за акциони пан: Донети прецизне критеријуме за похваљивање и награђивање
запослених.
УПИТНИК ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ШКОЛИ
ВАЖНО
1

%2 %

3 %

4 %

ТАЧНО
ТВРДЊА/ИСКАЗ

1. У школи се спроводи
самовредновање
на
24 53,33 21 46,67
основу
утврђених
критеријума.

1 %

2 %

3 %

4 %

3 6,67 15 33,33 27 60
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2. Укључен/а сам у
процес самовредновања.
3. Водим евиденцију о
26,67
1
свом самовредновању.
4.
Израђујем
свој
акциони
план
за
26,67
превазилажење уочених
слабости.
5.
Пратим
ефекте
предузетих корака у
51,11
оквиру свог акционог
плана.
8. Тимови се формирају
на основу стручности,
71,11
знања и способности
чланова.
9.
Ефективност
и
ефикасност рада у тиму
40
7
се
мотивише
и
стимулише.
11. У школи се прати
ефективност
и
53,33
1
ефикасност
сваког
запосленог.
12. Школа има прецизно
прописане критеријуме
40
6
за
похваљивање
и
награђивање запослених.
13.
Прописани
критеријуми
за
40
похваљивање
и6
награђивање
се
примењују.

6 13,33 30 66,67 9 20
3 6,67 30 66,67 12

33 73,33 12

22 48,89 23

13 12,86 32

27 60

18

21 46,67 24

27 60

18

1 2,22 24 53,33 18

1 - нетачно/није присутно
2 - у мањој мери тачно/присутно
3 - у већој мери тачно/присутно
4 - тачно/присутно у потпуности

6 13,33 21 46,67 18 40
2,22 10 22,22 15 33,33 19 42,22

15 33,33 21 46,67 9 20

6 13,33 24 53,33 15 33,33

3 6,67 15 33,3 27 60

15,56 10 22,22 18 40

10 22,22

2,22 6 13,33 20 44,44 18 40

13,33 3 6,67 24 53,33 12 26,67

13,33 9 20

21 46,67 9 20
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Подручје вредновања: ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН
ТАЧНО
1 2 3 4

ТВРДЊА/ИСКАЗ
У развојном плану се препознају специфичности средине и вреедности
које се у њој негују.
Дат је преглед тренутног стања у школи.
Развојни циљеви указују на промену која се жели остварити.
Дефинисан је начин на који ће се промена остварити (кроз задатке и план
активности).
У плану активности разрађени су кораци, носиоци активности и време
реализације.
Дефинисани су мерљиви показатељи промена.
Реализација се одвија у складу са планом.
Одступања од плана су аргументована и документована анексима
развојног плана.
План се реализује тимски са особама из различитих интересних група.
Информисање свих интересних група о реализацији плана је редовно и
документовано (води се евиденција о томе).
Ефекти реализације су усаглашени са очекивањима.
Реализацијом плана остварени су и евидентирани и други позитивни
ефекти који нису очекивани.
Видљиве су промене у квалитету наставе и учења.
Материјална средства се ефикасно користе у функцији наставе и учења.
На основу остварених промена иницирају се нови циљеви и активности.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА
У циљу унапређења квалитета рада у домену свих стандарда, односно њихових
показатеља у области РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ
КВАЛИТЕТА, Тим за самовредновање предлаже следеће мере:
Показатељ: Реализација Школског развојног плана
- Појачати сарадњу са свим интересним групама, представницима локалне самоуправе и
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Министарством Просвете и Спорта ради реализације постављених циљева и активности
Показатељ: Ефекти реализације
- Унапредити квалитет тимског рада у школи
Показатељ: Самовредновање
- Побољшати и појачати процес личног самовредновања запослених
Показатељ: Ефикасност и ефективност рада
- Донети прецизне критеријуме за похваљивање и награђивање запослених

У Београду,
3.9.2019. године

Сања Вратоњић Стевановић- руководилац Тима (педагог)

Извештај о раду Тима за инклузивно образовање
Тим за инклузивно образовање се састао три пута у школској 2018/2019. години.
На првом састанку, одржаном дана 5.10.2018. године координатор тима је прочитала План
рада за школску 2018/2019., упознала Тим са Правилником о пружању додатне образовне,
здравствене и социјалне подршке детету/ученику и са Стручним упутством о начину
пружања додатне подршке у образовању од стране запослених у школама за ученике са
сметњама у развоју за школску 2017/2018. годину. До момента одржавања састанка школа
није добила списак расположивих ресурса за школску 2018/2019. годину. Координатор
тима је упознала чланове са профилом ученице осмог разреда Г.П. која ради и полаже
завршни испит по ИОП-у 2, наводећи активности које тим чекају по том питању.
Дискутовало се о ученицима којима је потребан неки вид додатне подршке.
Након седница одељењских већа по завршетку првог класификационог периода
направљена је евиденција ученика којима је потребан неки вид додатне подршке, након
чега је одржан други састанак тима, дана 13.12.2018. године. На другом састанку је
планирана подршка ученику 7/3 М.Д. и ученици 6/3 Т.Ј.
Током целе школске године активно је радио „мали“ ИО тим за подршку ученици осмог
разреда оболелој од Дауновог синдрома Г.П. Дана 28.3.2019.године ПП служба и чланови
одељењског већа 8/1 који предају предмете који улазе у завршни испит имали су састанак
са Тимом за додатну подршку ОШ „ Нови Београд“-школом за децу са сметњама у развоју
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и инвалидитетом. Психолог и дефектолог ОШ „Нови Београд“ су наш тим упознали са
начином израде тестова, уз конкретне смернице за сваки предмет појединачно. Током
припрема за завршни испит активна сарадња је била са родитељима ученице.
На трећем састанку одржаном 13.6.2019.године су прецизиране мере прилагођавања
завршног испита, у складу са препорукама Министарства просвете, науке и технолошког
развоја.
У први разред је уписано неколико ученика са потенцијалним потешкоћама у учењу што
је подразумевало интензивну сасрдњу са појединим учитељима. Уписан је један ученик са
Мишљењем интерресорне комисије за којег је урађен педагошки профил и успостављена
сарадња са ОШ „ Нови Београд“ у циљу добијања подршке дефектолога, што је и
реализовано у другом полугодишту.
Остварена је сарадња са Регионалним центром за таленте где су два наша ученика
остварила изузетне резултате. Заједнички закључак чланова тима је да би у наредној
школској години већи акценат требало ставити на рад са даровитим ученицима.
Данијела Вујовић, координатор тима

9.3. Извештај о раду Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања
Тим за заштиту од д,н, з и з је у току школске године интензивно био ангажован. Чланови
су се састајали и у проширеном саставу али и у саставу: директор, секретар, пп служба.
Састанци су били конструктивни са јасним закључцима и предлозима за решавање
проблема. Свака ситуација била је разматрана на начин да се водило рачуна о интересима
свих укључених у настале проблем ситуације. Како је основни задатак овог тима да пружи
заштиту од различитих облика наедекватног понашања, чланови су радили тако да су
закључци који подразумевају кораке које треба начити, били јасни, концизни, без
двосмислених захтева и уопштених фраза, а у складу за Зосов-ом. Чланови тима су се
редовно одазивали позивима, састанци су одржавани према хитности, а никада дуже од 24
сата за исте. Рад тима се процењује као веома успешан за ову школску годину. Такво
ангажовање биће настављено и следеће школске 2019/2020.
Конкретне активности планиране Планом рада тима за заштиту од д,н,з и з су
реализоване. Наиме, тим се састао у јуну 2018. Том приликом исти је конституисан, на
предлог директора. Одабран је руководилац тима: педагог Сања Вратоњић Стевановић.
Током септембра одржани су састанци чија је је тема била, између осталих ( актуелних
проблем ситуација) и упознавање чланова са Правилником о поступању установе у
случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или
достојанства личности и Правилником о обављању друштвено- корисног, односно
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хуманитарног рада. Том приликом су присутни били упознати са детељима поменутих
правилника као и информацијама које је пп служба поседовала након састанка републичке
секције педагога и психолога. Састанак је одржан у ош „ Лазар Саватић“ у Земуну.
Присутни су били представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. На
другом састанку у септембру чланови тима су констатовали да се у склопу превентивних
активности реализује предавање о штетности дрога од стране еминенстних стручњака а на
начин који је прилагођен узрасту наших ученика. Успостављена је сарадња са Владом (
сектор за сузбијање наркоманије) и предавање је реализовано за ученике седмог
разреда.Док су ученици шестог разреда обухваћени овом тематиком кроз обавезна
предавања која реализује Муп. Остварена је сарадња и са сектором који се бави
малетничком деликвентношћу и реализована су бројна предавња за све остале ученике (
обухваћене су све врсте насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације).
Интензивиран је рад на овим темама и кроз часове грађанског васпитања у кризним
одељењима. Рад одељењских старешина је био усмерен на борбу против истих, као и
ангажовање пп службе и наставника. Родитељи су, такође, обухваћени овом тематиком
кроз родитељске састанке. Увид у понашање своје деце могу од ове школске године имати
одмах, путем Електронског дневника. Сарадња са институцијама које се баве проблемима
ове врсте била је на завидном нивоу. Укључиване су у решавање како проблема у
понашању и делању ученика, тако и у породичне неприлике.
Спроводене су и ''физичке'' мера превенције као што су:
- добро организовано дежурство запослених
- адекватно осветљење у згради школе и дворишту
- безбедни спортски терени
- редовно обилажење школе од стране школског полицајца
Тим се бавио и спровођењем и анализом истраживања о присуству, облицима и врсти
насиља у школи. Реализовано је истраживање којим је испитано мишљење свих
наставника о агресивном понашању у вршњачкој групи, у две етапе. Обавља се
константна промоција знања - укључивање ученика у рад Центра за таленте и подстиче се
такмичарски дух као и реализација потенцијала које појединци поседују.
Одржано је 12 састанака Тима за заштиту. Разматран је сваки појединачни проблем, рађен
индивидуални и групни саветодавни рад са ученицима. Сарадња са школским полицајцем
је одлична.
Рад тима за заштиту од д,н, з и з у досадашњем периоду се може проценити као веома
успешан.
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Сања Вратоњић Стевановић

Извештај о раду Тима за међупредметне компетенције
У школској 2018./2019. години формиран је нови тим који се бави међупредметним
компетенцијама.
То јесте нов тим, али те врсте активности су и раније спровођене кроз школски живот,
само су овог пута обједињене ради бољих резултата рада. У првом полугодишту су
одржана четири састанка, као што је и планирано. На првом састанку формиран је тим и
изабран координатор тима. Усвојен је план рада за ову школску годину, који је унапред
припремљен у сарадњи са директором школе и ПП службом. На остала три састанка су
договаране активности у складу са планом и углавном је све реализовано. Током октобра
сви чланови Наставничког већа упознати су са документом: Стандарди компетенција за
професију наставника и њиховог професионалног развоја. Настаници су упознати са
међупредметним компетенцијама и израђен је план активности за сваку међупредметну
компетенцију. Кроз разна такмичења, предавања, приредбе, изложбе, продајне изложбе и
индивидуалне разговоре, као и кроз један број упитника и анкета чији су резултати
благовремено обрађени.
У другом полугодишту тим је наставио са радом према усвојеном плану.Мноштво
сјајних ученичких резултата на разним такмичењима у овој школској години говоре о
озбиљном раду свих колега. Реализоване су ,успешно,тематске приредбе,продајне
изложбе ученичких радова, као и рок концерт за крај школске године,за који је највећи
посао одрадио директор школе са мањом групом колега,ђачких родитеља,ученика и
бивших ученика наше школе.
Као тим сматрамо да је планирано за ову годину у највећој мери и
реализовано.Планирамо да за следећу школску годину коригујемо и допунимо неке
активности и остваримо још боље резултате.
Извештај подносе координатор тима Тања Дујовић и члан тима Снежана Стаменић
Извештај тима за обезбеђивање квалитета и развој установе
У току школске 2018/2019. године Тим за обезбеђивање квалитета и развоја
установе имао је четири састанка и то на крају сваког класификационог периода, а и
чешће уколико би се појавила потреба за неким договором .
Планиране активности тима су успешно реализоване.
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Тим је редовно пратио школске и ваншколске активности, остваривање школског
програма, старао се о остваривању циљева и стандарда постигнућа, развоја компетенција,
вредновао резултате рада наставника/стручног сарадника, пратио и утврђивао резултате
рада ученика и одраслих.
Тим је окупљао чланове различитих тимова, стварао основу за квалитетан
тимски рад и презентацију школе, тако што је информисао, координирао, окупљао
присталице (одабраних и осмишљених) друштвених активности, организовао и иницирао
активности и начин организовања у циљу обезбеђивања развијања и унапређивања
установе и квалитетнијег образовно-васпитног рада у истој.
Чланови овог тима су и сами учествовали у активностима. Обавештавања о
реализованим активностима су била месечна.
Активности које је спроводио Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе,
реализоване су током целе школске године и укључују већи број активности у појединим
фазама.
Реализоване активности, којима је координирао тим , у овој школској години су биле
следеће :
Тим је сарађивао са Тимом за стручно усавршавање, чији је координатор Наташа
Јановић, а Извештаји стручног усавршавања наставника, као и план усавршавања за
наредну школску годину предат је ПП служби и јавно истакнут, како би се имао увид у
исти.
Наставници су реализовали угледно/огледне часове, којима су присуствовали родитељи,
ПП служба, као и колеге. Примери добре праксе, осим часова, реализовани су и кроз
приредбе, позоришне представе, дечје рукотворине које су јавно истицане, тематски.
- Јесења сусретања,
-Јавни час „ Јазбука“, сарадња предметних наставника са учитељима, реализован уз
присуство великог броја родитеља, колега и стручних сарадника..
-Зимска сусретања,
-Новогодишња продајна изложба ученичких радова, уз одељењске представе.
-Пролећна сусретања (путовања кроз годишња доба, представљање одељења кроз
представе и приредбе).
-Тематске изложбе радова ученика у холу школе ( јесењи мотиви, новогодишњи сајам,
ускршњи сајам...).
-Прослава Дана школе - ученици су учествовали на креативним радионицама
реализованим у школи.
-Представљање школе будућим првацима ( посета будућих првака школи, приредба ,
обилазак школе, родитељски састанак са родитељима будућих првака)
Допунска и додатна настава су реализоване у школи у потпуности, као и секције које су
веома успешно реализоване. У прилог томе говори и чињеница да деца, анкетирањем
Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе, слободне активности истичу као
омиљени предмет.
На основу веома запажених резултата са пријемног испита (5.школа по статистици у
Србији, 2. школа по статистици у Београду), као и многобројни успеси на такмичењима
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(општинском, градском, републичком), изузетно успешних ученика и наставника у свом
раду, Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе, закључује да је иза нас веома
успешна школска година, а у прилог постигнућу и резултатима рада све неопходно је
објављивано на Сајту
школе ( актуелности, информације, активности, награде,
ваншколске активности, успеси, школски часопис, занимљивости).
Координатор тима за обезбеђивање квалитета и развоја установе,
Керић Данка
VI СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Извештај Тима за професионални развој
Планом стручног усавршавања запослених за школску 2018/2019. 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).
Наставници предметне наставе у 5. разреду и наставници разредне наставе у 1. разреду су
узели учешћа на семинарима Програм обуке наставника за реализацију наставе
оријентисане ка исходима учења.
Наставници страних језика су имали Обуку наставника у ОШ за примену општих
стандарда постигнућа за крај основног образовања за страни језик.
Наставници српског језика су већ традиционално узели учешће у Републичком зимском
семинару за наставнике српског језика, док су наставници разредне наставе узели учешће
на Сабору учитеља.
Током лета, у августу, школа је пријавила 14 наставника за Дигиталну учионицу,
дигиталне компетенције, увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних
материјала.
Реализација семинара 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. И поред тога немају сви наставници довољан број сати у
оквиру петогодишњег циклуса.
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.
Координатор тима за професионални развој
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Наташа Јановић
-

У прилогу : табела стручног усавршавања наставника и стручних сарадника

VII ИЗВЕШТАЈИ O ЕКСКУРЗИЈАМА, ИЗЛЕТИМА И НАСТАВИ У ПРИРОДИ
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ШК.2018 / 2019.ГОДИНЕ
РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ IV 4
Дестинација: ГОЧ , одмаралиште ''Добре воде''
Агенција ''Виатурс Петровић'', Нови Београд
Термин реализације: 11.5.2019. - 18.5.2019.год.
Бројно стање ученика : 23
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 током боравка на настави у
природи:
1. Преровска река- Савин лаз – Бела река / 12.5.2019.год./
2. Преровска река – Бела река - језеро / 15.5.2019.год./
3. Река Сокоља / 16.5.2019.год. /
4. Бела река – река Гајовача / 17.5.2019.год. /
5. Краљево- манастир Жича / 18.5.2019.год./
-Током посете наведених дестинација, савладани су успони од 300 – 700 метара. Ученици су
упознати са историјским вредностима краја, а посебно са биљним и животињским светом који је под
заштитом 2.категорије. Ученици су имали прилике да виде речне ракове, слепића, даждевњака, разне
врсте птица и инсеката и сазнају нешто више о њима, да препознају и праве разлику између
појединих врста листопадног, као и четинарског дрвећа – на 920 метара надморске висине
преовлађују мешовите шуме. Сакупљали су и преимерке биљака и цвећа за хербаријуме.
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-Бављење рекреативним и спортским активностима у природи реализовано је успешно кроз шетње,
обиласке и посете у околини / у преподневним часовима / а организована су и спортска такмичења у
поподневним часовима / три пута у балон хали због временских услова /.
Посебна пажња поред наставних и ваннаставних садржаја који су прилагођени реализацији наставе у
природи посвећена је социјализацији, дружењу / у оквиру наставе у природи, организована је и
прослава два рођендана / , међусобној сарадњи и помагању / акценат на групном раду /, игри и
забави, као и самосталном сналажењу у колективу, неговању здравствене културе,одржавању личне
хигијене и развијању здравствених и еколошких навика.
Разредни наставник :

У Новом Београду,

IV 4 - Лидија Вранић

дана 28.5.2019.год.

ОДЕЉЕЊA: I1 , II3, III1 ,III3
Дестинација: СОКОБАЊА , „Стари завод“ Сокоград
Агенција ''Виатурс Петровић'', Нови Београд
Термин реализације: 14.5.2019. - 21.5.2019.год.
Бројно стање ученика : I1-26 , II3,-18 III1-28 ,III3-21
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 током боравка на настави у
природи:
1. Упознавање са градом и знаменитостима у самом центру
2. Излетиште Борићи, посета хајдук Вељковој чесми
3. Грудоњска воденица на реци ГРАДОШНИЦИ
4. Планина Озрен, очна болница , водопад Рипаљка
5. Излетиште лептерија, црква свете Марије
6.Шерња до градске плаже на Моравици и купалишта „Шест каца“
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-Током посете наведених дестинација, савладани су успони од 300 – 500 метара. Ученици су
упознати са историјским вредностима краја, а посебно са биљним и животињским светом који је под
заштитом 2.категорије. Ученици су имали прилике да виде речне ракове, слепића, даждевњака, разне
врсте птица и инсеката и сазнају нешто више о њима, да препознају и праве разлику између
појединих врста листопадног, као и четинарског дрвећа – на 420 метара надморске висине
преовлађују мешовите шуме. Сакупљали су и преимерке биљака и цвећа за хербаријуме.
-Бављење рекреативним и спортским активностима у природи реализовано је успешно кроз шетње,
обиласке и посете у околини / у преподневним часовима / а организована су и спортска такмичења у
поподневним часовима .
Посебна пажња поред наставних и ваннаставних садржаја који су прилагођени реализацији наставе у
природи посвећена је социјализацији, дружењу / у оквиру наставе у природи, организована је и
прослава два рођендана / , међусобној сарадњи и помагању / акценат на групном раду /, игри и
забави, као и самосталном сналажењу у колективу, неговању здравствене културе,одржавању личне
хигијене и развијању здравствених и еколошких навика.
Разредни наставници :
I1 Драгица Врвић
II3 Снежана Шукара
III1 Мира Касаповић
III3 Богдан Косовац
У Новом Београду , 28.05.2019.године

ИЗВЕШТАЈ О НАСТАВИ У ПРИРОДИ
I1
Објекат „Стари завод Сокоград“, Сокобања
Од 14. до 21. маја 2019. год.
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Одељењска заједница I1 ја са одељењским заједницама II3 и III1,3 реализовала наставу у
природи у Сокобањи, у хотелу „Стари завод Сокоград“, у периоду од 14. до 21. маја 2019.
год.
Аранжман је реализован преко ТА „Виатурс Петровић“. Из одељења I1 путовало је 26
ученика (16 девојчица и 10 дечака). Цена аранжмана за 8 дана - 7 пансиона је 23.500
динара, подељених у 8 рата. Гратис је подељен на три ученика. Преношење дечјег пртљага
обавило је особље хотела. Особље хотела било је веома љубазно и предусретљиво, а лекар
је био присутан све време. Рекреатори/аниматори су веома коректно обавили свој посао.
Ученици су били у двокреветним, трокреветним, четворокреветним и петокреветним
собама. Собе су уредне, а купатила са туш кабином. Ресторан је функционално уређен, а
храна на коректном нивоу. Простор за учење је био све време доступан.
Објекат се налази у центру Сокобање, па су ученици имали много простора за шетњу. У
околини хотела налази се велики број терена на којима су се ученици играли.
Сви предвиђени наставни садржаји су реализовани.
У оквиру забавних вечери, ученици су: рецитовали, имитирали, певали, играли, правили и
бирали најлепшу фризуру, маскирали се, учествовали у квизу знања и др.
Сви циљеви су у потпуности реализовани и ова настава у природи може се оценити као
веома успешна.

Одељењски старешина I1, Драгица Врвић

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ
ШКОЛСКА 2018 / 2019.ГОД.
ОПШТИ
Школа
НАСТАВА У ПРИРОДИ- дестинација
Агенција - подаци

ПОДАЦИ
,,РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ''
ГОЧ- ДОБРЕ ВОДЕ
,,VIA TOURS PETROVIĆ’’,
БУЛ.МИХАЈЛА ПУПИНА 10Г,ВП 8
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Време реализације

Разред и одељење
Бројно стање ученика
Разредни наставници

НАСТАВА
У
Циљ

Задаци и
садржај

ТЕЛ. 011 / 31-39-169
Е-mail: aca@viatours.rs
Од 18.05-25.05.2019.
Планирана сатница: полазак у 8 часова,
повратак до 18:30 часова / реализована
сатница: полазак у 8 часова, повратак у 19
часова и 20 минута.
IV1, IV2, III5, II6, II5
21, 23, 23,
16, 22/ укупно 105 уч.
Братић Тијана, Дидулица Недељка, Марија
Ристић, Слободанка Лековић, Марина Суботић

ПРИРОДИ
Циљ организовања наставе у природи јесте
остваривање одговарајућих садржаја
наставних и ваннаставних активности из
наставног плана и програма основне школе,
посетом и обиласком културно-историјских
објеката и места из образовно-васпитних
као и рекреативних разлога.

Он подразумева савладавање и усвајање дела
наставног програма непосредним упознавањем појава
и односа у природној и друштвеној средини,
упознавањем културног наслеђа као и спортскорекреативним активностима ученика.

Задаци и садржаји наставе у природи
остварују се на основу наставног плана и
програма образовно-васпитног рада и
школског програма и саставни су део
годишњег програма рада школе.
Задаци који се остварују наставом у природи
су: проучавање објеката у природи и
уочавање узрочно-последичних односа у
конкретним природним и друштвеним
условима; развијање интересовања за
природу и изграђивање еколошких навика;
упознавање начина живота и рада људи у
прошлости , развијање позитивног односа
према: националним, историјским ,
културним и естетским вредностима,
рекреативним потребама и навикама,
позитивним социјалним односима, као и
схватање значаја здравља и здравих стилова
живота; подстицање испољавања
позитивних емоционалних доживљаја.

РЕАЛИЗАЦИЈA
(активности)

*Боравак на планини Гоч,
шетње у природи,
Спортске активности и
такмичења, уметничке
радионице и реализовање
часова

Упознавање са
карактеристикама наведене
области – краја – рељеф,
начин живота и рада људи.

*Акценат на еколошким
навикама – након сваког
боравка у природи сакупљање
и одлагање отпадака. Биљке
се не уништавају,
*Развијање навика културног
понашања , како у објектима
тако и у околини.
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Васпитнообразовни
задаци

Напомена

Процена
успешности
организације
једнодневног
излета:

* Настава у природи има педагошко,
социјално, здравствено, економско и
друштвено значење за ученике.
* У измењеним условима, функционисање
ученика има велику педагошко –
психолошку вредност.
* Циљеви и задаци су вишеструки. Деци се
омогућава дружење и сарадња ван
уобичајеног и устаљеног начина живота у
кругу породице, навикававају се на
самосталност, одговорност, друштвеност, а
развијају се и опредељења и интересовања
за многе корисне активности. Добром
организацијом постиже се процес
сазнавања и дружења без напетости,
конфликата и притисака.
* Активности физичке и здравствене
културе биће реализоване рекреативним
активностима –шетња и игра у природи
приликом обилазака наведених локација –
места.
* Посебан акценат биће стављен на
екологију, као науку о заштити животне
средине, народну традицију,историју и
културу нашег народа и земље.
Садржаји часова редовне наставе
обухваћени су усклађеним саржајима рада, а
према распореду градива, прилагођеном за
реализацију активности планираних

Подаци у понуди – анкетном листу за
реализацију наставе у природи и
оствареност понуђеног:

*Дружење, договарање,
заједничко учествовање у
активностима.
*Прилагођавање на измењене
услове за сарадњу и рад,
заједничка одговорност у
испуњавању предвиђеног
плана посета и обилазака.
*Самостално вођење рачуна о
личним стварима, вођење
рачуна о пристојном
понашању током посета,
обилазака и у превозу.
*Поштовање дневног ритма
по планираној сатници, како
за наставне, тако и за
ваннаставне активности.
*Проширивање знања о
рељефу, начину живота и
рада људи из овог краја,
историјским, културним и
традиционалним обележјима
*Садржаји часова редовне
наставе реализовани кроз
прилагођене садржаје рада, а
у складу са програмом
реализације наставе у
природи
*Превоз ученика: два
аутобуса са различитим
бројем места, тако да је у
једном аутобусу било три
одељења (даблдекер) IV2,
III5, II5, учитељице
Лековић, Ристић и
Дидулица, а у другом два
одељења IV1 и II6,
учитељице Братић и
Суботић.
У повратку је даблдекер
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имао два седишта мање,
тако да су учитељице седеле
на поду, а део пртљага- 7
кофера, и кофери једне
учитељице морали су бити
убачени у други аутобус.
*Смештај: Деца су била
смештена у двокреветне,
трокреветне четворокреветне,
шестокреветне собе са
купатилима, без телевизора.
*Посете: Посете изван
објекта нису планиране нити
одржане
*Храна: прикладна за услове
наставе у природи, три
оброка, ужина и ланч пакет за
повратак.
*Туристички водич: У
пратњи у доласку и повратку
био је један водич.
*Акценат је био на
рекреативним активностима –
шетња, треба им додати и
спортске активности које су
одржаване сваки дан у складу
са временским приликама.
Вођа пута: Недељка Дидулица
Дана 27.05.2019. у Новом Београду

Извештај руководиоца Разредног већа 5. разреда о реализацији једнодневног излета
Излет за 5. разред је изведен 25.10.2018. године.
Полазак је планиран и испоштован за 8:00 часова, а повратак око 18:00 часова.
Планирана дестинација према Годишем програму и плану рада је:
Београд – Сремски Карловци – Петроварадин - Нови Сад – Иришки венац - Београд
Ученици су посетили манастире Хопово и Крушедол. У сремским Карловцима су видели
Цркву посвећену Светом Николи, дрво запис у оквиру цркве – дрво платана старо 150
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година и уместо посете Карловачкој гимназији посетили су Патријаршијски дом. Обишли
смо Петроварадин и пошто је било слободног времена ученици су га провели играјући
фудбал и одбојку. Ручак је организован у ресторану Барутана на Петроварадину. Нисмо
стигли да посетимо гроб Бранка Радичевића, јер је пао мрак због зимског рачунања
времена (дошло је до промене са летњег на зимско рачунање времена, а то нисмо
предвидели планом излета тј. да ће нам дан трајати сат времена краће). Имали смо
лиценцираног водича и примедба одељењских старешина је да је могао мало више
ученицима да објасни
где се тренутно налазе и значај посећених историјских
знаменитости. Ученици су се све време понашали културно, пристојно и нисмо имали
проблема током излета. Предавања која су имали у манастирима, Патријаршијском дому
су у тишини пратили и показали су да знају да се понашају када се налазе у групи. Сви
васпитно-образовни циљеви су остварени, поготово су били корисни садржаји значајни за
историју, српског језика, ликовне културе и физичког васпитања
Руководилац Разредног већа,
Јелена Милојевић
Извештај руководиоца Разредног већа 6. разреда о реализацији једнодневног излета

Једнодневни излет за ученике седмог разреда изведен је 29. октобра 2018. године.
Чланови Савета родитеља определили су се за агенцију "Луксим" из Београда..
На излет је ишло 80 ученика (1 ученик гратис по одељењу).
Планом је предвиђена маршрута Београд – Смедеревска тврђава – Виминацијум –
Љубичево – Београд.
Полазак је био предвиђен за 8.00 часова, а повратак у 19.00 часова.
Ученици су у Смедереву посетили једну од највећих равничарских средњовековних
тврђава у Европи и кроз причу водича упознавали се са начином изградње тврђаве
и легендама које постоје. Затим су посетили археолошки локалитет Виминацијум,
један од најстаријих римских градова и војних логора од I до VI века. Упознали су
се са историјом овог места, сазнали како су грађене и коришћене терме, видели
фреске у гробницама, делове амфитеатра, раскошне терме и трагове развијене
инфраструктуре, пре свега улице, акведукате и канализацију. Такође, упознали су
се са вишеструком наменом научно-истраживачког центра Domus Scientiarum.
Поред тога што научници из Србије и света користити његове кабинете,
библиотеке и атријуме за истраживања, рад са студентима, летње школе,
организације конгреса и тематских скупова - истовремено служи и за смештај
туриста.
Следећа дестинација била је Љубичево где су ученици прво имали ручак, а након
тога организовано разгледање једне од најстаријих ергела у Србији коју је основао
књаз Милош Обреновић 1853. године. Посетили су и трофејну салу и видели
споменик подигнут трофејном коњу Љубичевцу. После обиласка деца су имала
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двочасовну паузу за игру и рекреацију уз надзор и организацију од стране
наставника.
Повратак у Београд био је по плану у 19.00 часова.
Утисак одељенских старешина о организацији излета, поштовању сатнице и
ангажовању водича пута из агенције је повољан.
Очекивано је било да ученици буду дисциплинованији и заинтересованији за
садржаје.

Руководилац већа 6. разреда
Драгана Станисављевић
Извештај руководиоца Разредног већа 7. разреда о реализацији једнодневног излета
Једнодневни излет организован је крајем октобра. Маршрута излета: Београд – Јагодина –
Крушевац – Жича – Београд. На излет је ишло 90 ученика са својим одељењским
старешинама: Гордана Живковић 7/1, Бранка Рајчевић 7/2, Мирјана Аранђеловић 7/3,
Ивана Коцић 7/4.
Резимирани су утисци са једнодневног излета одржаног 29. октобра 2018. године и
констатовано да је агенција Луксим из Београда испоштовала све из понуђеног програма.
Ученицима су биле плаћене улазнице за Музеј воштаних фигура у Јагодини и за Народни
музеј у Крушевцу. Ручак је, према утисцима ученика, био најквалитетнији до сада, као и
сам амбијент хотела где је био ручак. Водич је благовремено и на занимљив начин
упознавао ученике о градовима које смо обилазили и знаменитостима које су биле у плану
да се посете. Примедба одељењских старешина односи се на понашање ученика и на
њихову недисциплину.
Београд, 5. 11. 2018.

Руководилац већа
Мирјана Аранђеловић

Извештај руководиоца Разредног већа 8. Разреда о реализованој екскурзији
Ученици осмог разреда ишли су на тродневну екскурзију у периоду од 25.10. до
27.10.2018. године. Марш рута: Београд – манастир Благовештење – етно село Сирогојно –
Златибор (центар) – Тара (хотел Бели бор) – Шарганска осмица – Дрвенград – манастир
Рача – Бајина Башта – речица Врело – Тара – Београд. На екскурзију је ишло 73 ученика.
Реализатор пута : агенција Via tours Petrović.
Први дан: Полазак из Београда у 8 часова. Посета манастира Благовештење, а затим
обилазак етно села Сирогојно и шетња Златибором. Одлазак у хотел Бели бор на Тари.
Вечара, дискотека и ноћење.
Други дан: Доручак. Вожња Шарганском осмицом. Посета Дрвенграду и ручак. Слободно
време, вечера и дискотека.
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Трећи дан: Доручак . Посета манастиру Рача. Обилазак речице Врело, интересантне по
дужини од 365 метара и по другом називу Година. Панорамски обилазак Бајине Баште.
Повратак у хотел на ручак и полазак за Београд. Долазак у Београд у вечерњим сатима.
Сви предвиђени цилјеви и задаци екскурзије су реализовани. Агенција је испоштовала све
што је договорено. Ученици се примерно понашали.
Бобана Красић, руководилац Разредног већа

VIII ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ
Реализација слободних активности у вишим разредима
Извештај о раду моделарске секције
Одржано је 36 часова у одељењима 5/1,5/2,5/3,5/4.
У оквиру наставе моделарске секције одржано је школско такмичење и општинско.
Планирано је укупно 36 часова и сви часови су одржани ,било је обухваћено 6 ученика.
У оквиру секције похађали су ученици 5/1 В.Ј;В.С; 5/2 В.Ђ;Н.Б; 5/3 П.Ј; 5/4 Е.К.
Наопштинском такмичењу је учествовало три такмичара освојили су
15 место В.С;31 место Н.Б; 36 место В.Ђ.

Наставник
Александар Јовановић

Извештај о раду Драмске секције
У току школске 2018/2019. године Драмска секција је радила континуирано кроз 36
часова. У раду је учествовала стална група од петнаест ученика (углавном седмог 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
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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. Ученица 7/1 била је
успешна у тој дисциплини и учествовала је на општинском такмичењу у организацији
Пријатеља деце Новог Београда.
Ученици 7/1 и 7/2 који су чланови драмске секције, учествовали су у Свечаној академији
којом је обележена стота годишњица од краја Првог светског рата. Ова академија је била
музичко-сценска представа са елементима глуме, рецитовања, певања, у којој је било
ангаживано око 30 ученика, углавном седмог разреда, али и шестог, петог, па и трећег
разреда.
У рад Драмске секције укључени су и ученици млађих разреда. Чланови Драмске
секције су учествовали и у програму обележавања Дана дечијих права (кроз радиоемисију) и прослави Дана светог Саве.
професор Гордана Живковић

Извештај о раду хора старијих разреда
У раду хора старијих разреда у току школске 2018/19. године учествовали су
ученици обухваћени наставом Хор – обавезна слободна активност (пети разред), Хор изборни предмет (шести и седми разред) и Хор - додатни рад (осми разред)
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 2018/19.год. хор старијих разреда се веома успешно представио на
школској приредби поводом Дана св. Саве.
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Наставник музичке културе
Весна Кнежевић

Извештај о раду ликовне секције
У школској 2018-2019. години одржано је 34. часа ликовне секције.
Програм рада је измењен у односу на предвиђено услед тога да је био прилагођен жељама
и могућностима ученика.
Најактивнији чланови су ученици 8.разреда а ученици 6. и 7. разреда су се прикључили
пред ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ЛИКОВНИХ СЕКЦИЈА.
Секција укључује мали број ученика првенствено због термина, зато што је тешко
уклопити термин одржавања секција са термином када су ученици слободни а у односу на
распоред часова наставника и ученика.
На паноима испред свечане сале било је постављено 6 изложби:
17.10. 2018.године: Изложба радова ученика старијих разреда поводом Дечје недеље.
12.12. 2018.године: Изложба поводом Новогодишњих празника.
24.1.2019.године: Изложба поводом ШКОЛСКЕ СЛАВЕ.
27.03. 2019.године: Изложба поводом ДАНА ШКОЛЕ .
10.04. 2019.године: Изложба поводом УСКРШЊЕГ ПРАЗНИКА.
15.05.2019.године: Изложба са предлошцима за ГРАФИТ на тему: Генерација 2004.год.
поводом испраћаја ученика 8.разреда.
Изложбе испред свечане сале пратиле су и поставке радова ученика испред кабинета
ликовне културе и између кабинета за информатику и рачунарство и географију, као и у
самом кабинету ликовне културе.
14. маја екипа од 10. ученика је учествовала на ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ
ЧЛАНОВА ЛИКОВНИХ СЕКЦИЈА у ОШ “Ратко Митровић“ и 6 ученика је остварило
запажене резултате.
Ученици су учествовали на 4 наградна конкурса у организацији „Пријатеља деце“
општине Нови Београд:
1. „Лукићев лист“
2. Карикатура „Мали Пјер“
3. „Мој крај приче“
4. „Ускршње ликовне чаролије“
И на два наградна конкурса у оквиру других организација:
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1. "Мост пријатељства-међугенерацијска повезаност", конкурс Министарства
просвете, поводом 1.октобра, Дана старих лица
2. „Сунчана јесен живота“, конкурс Црвеног крста

ПЕТИ РАЗРЕД

Резултати са наградних конкурса и такмичења:

5/1 има
3.место на ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ „У СУСРЕТ УСКРСУ“ за ОСЛИКАНО
ДРВЕНО ЈАЈЕ, у организацији „Пријатеља деце“ општине Нови Београд.
5/2 има
1. место на ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ „ЛУКИЋЕВ ЛИСТ“, за портрет ДРАГАНА
ЛУКИЋА у организацији „Пријатеља деце“ општине Нови Београд.
5/3 има
1. место на ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ чланова ЛИКОВНИХ секција, за тематски
рад:“ ОРНАМЕНТ“ у организацији „Пријатеља деце“ општине Нови Београд.
2/2 место на ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ чланова ЛИКОВНИХ секција, за тематски
рад:“ ПЛАКАТ“ у организацији „Пријатеља деце“ општине Нови Београд.
5/4 има
3. место на ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ чланова ЛИКОВНИХ секција, за тематски
рад:“ ОРНАМЕНТ“ у организацији „Пријатеља деце“ општине Нови Београд.
ШЕСТИ РАЗРЕД
6-3 има:
ПОХВАЛУ на ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ „У СУСРЕТ УСКРСУ“ за ЦРТЕЖ, у
организацији „Пријатеља деце“ општине Нови Београд.
ОСМИ РАЗРЕД
8-1 има:
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3/1 место на ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ чланова ЛИКОВНИХ секција, за тематски
рад:“ ПЕЈЗАЖ/ЛИНИЈЕ У ПРИРОДИ“ у организацији „Пријатеља деце“ општине Нови
Београд.
8-2 има:
3/2 место на ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ чланова ЛИКОВНИХ секција, за ПОРТРЕТ
у организацији „Пријатеља деце“ општине Нови Београд.
3/3 место на ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ чланова ЛИКОВНИХ секција, за тематски
рад:“ ПЕЈЗАЖ/ЛИНИЈЕ У ПРИРОДИ“ у организацији „Пријатеља деце“ општине Нови
Београд.

Наставник ликовне културе
Марта Тодоровић Живковић

Извештај о раду новинарске секције
У школској 2018/2019. години реализовано је 44 часа Новинарске секције са
ученицима 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. У октобру су чланови секције посетили Сајам књиге о чему су касније
написали чланак за сајт.
Ученици су савладали речник новинарства, основне појмове и карактеристике
новинарског изражавања. Радили су на коректури и лектури текстова.
Поред задатих тема, ученици су сами бирали области о којима су писали.
Обележавани су значајне теме из историје, културе, спорта, као и неке
манифестације, годишњице: Дан примирја у Првом светском рату, историја настанка
ћирилице, важност рада Црвеног крста, Сајам књиге, Сајам науке, необични спортови,
годишњица рођења Десанке Максимовић, Бранислава Нушића, Доситеја Обрадовића итд.
Ажурирање сајта Новинарске секције био је једном месечно.
Интересовање ученика за постављање текстова на сајт било је велико. Својим
текстовима пропратили су сва значајна догађања у школи.
Руководилац секције
Мирјана Аранђеловић
Извештај о раду литерарне секције

У школској 2018/2019. години одржавани су по плану часови литерарне секције.
Часови су одржавани у договору са заинтерсеованим ученицима седмог и осмог разреда,
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који су понекад остајали и два школска часа, а некада је интересовање било мање. На
редовним часовима наставник би најавио тему о којој ће бити речи. У раду секције су
учествовали они ученици који воле да читају књиге и имају таленат за писање поезије и
прозе.
Секција је оформљена у септембру, када је са ученицима направљен план рада,
када смо се договорили чиме ћемо се бавити на часовима. Неки од ученика били су и
активни чланови секције претходне школске године, па смо се позабавили обрађеним
градивом и анализом рада литерарне секције у току прошле школске године.
У току септембра две ученице, Наталија Аврамовић, ученица осмог разреда, и
Марина Бећировић, ученица седмог разреда, учествовале су на литерарном конкурсу
Мост разумевања - међугенерацијска солидарност, који је организован поводом 1.
октобра, дана старијих особа, у организацији Повереника за заштиту равноправности
Републике Србије.
Током октобра на часовима литерарне секције разговарали смо о школској
библиотеци и начину коришћења фонда, као и о начину на који ученици могу да користе
фондове осталих библиотека. Ученици су доносили своје радове, које смо заједнички
анализирали, размишљајући како да их учинимо бољим и указујући на оно што је у њима
добро.
У новембру и децембру наставили смо са анализом ученичких радова, као и са
анализом одабраних књижевних дела. Дела су била по избору наставника, а такође и по
избору ученика, поједини ученици су препоручивали занимљиве књиге.
Како би ученицима била представљена квалитетна и занимљива књижевна дела, на
појединим часовима читали смо заједно и анализирали занимљива дела српске, као и
светске књижевности. У децембру на часу литерарне секције читали смо приповетку
После деведесет година Милована Глишића, где је ученике посебно заинтригирао лик
најпознатијег српског вампира Саве Савановића. Сазнали су да је, инспирисан овом
приповетком, снимљен и први српски хорор филм Лептирица.
Крајем децембра велико интересовање ученика изазвао је час на коме смо
исправљали стилске грешке у писању састава. Наставник је саставио пример састава са
бројним стилским грешкама, а ученици су исправљали и коментарисали због чега би
променили одређене делове састава. На овај начин научили су како да поправе свој стил
писања.
У јануару смо се бавили писањем састава на задату тему, писмених вежби, а затим
смо на једном од наредних часова богатили речник новим речима.
У другом полугодишту смо обрађивали технике описивања личности, ентеријера,
екстеријера, техничко и сугестивно описивање. Ученици су новонаучене технике могли да
примене у оквиру писмених вежби које су биле задате на часовима.

143

Ученици су могли да науче како да изаберу важне детаље за писање састава, да
раздвоје битно од небитног, прикладно од неприкладног, уз помоћ технике које им је
наставник приказао на часу – одређена питања која издвајају најважније детаље који су у
вези са темом.
Интересовање ученика за литерарну секцију у другом полугодишту било је слабије,
због пипреме осмака за завршни испит, припреме ученика за општинско и окружно
такмичење, као и због трајања самог полугодишта (које је било краће због продужетка
распуста).
Василија Вилотијевић, професор српског језика
Шаховска секција

У школској 2018/19 години часови шаховске секције су одржавани у петом и шестом разреду. Због
одређених оправданих проблема, одлазак професора Јове Боснића на боловање одржано је уместо
планираних 36 часова пет часова мање. Упркос великим проблемима да се квалитетно изведе настава
због великог броја ученика којих је било укупно чак седамдесет и четворо, часови нису изгубили на
квалитету пошто су ученици били подељени у групе у којима су успешно извршавали све своје задатке.
Такође, на часовима секције организовано је и пар турнира по Швајцарском и Берген систему, као и пар
симултанки предметног наставника са ученицима. Школско такмичење одржано је у децембру месецу,
док су на општинском и градском такмичењу која су одржана почетком марта и априла у О.Ш „Ђуро
Стругар“ и „Радојка Лакић“ ученици наше постигли велике успехе: Илија Вујасиновић VI1, 3.место на
општини и 3. место у граду и ученица Ивана Јовановић II3, 3. место на граском такмичењу. Овим
резулатитама оба ученика стекла су право да се такмиче на републичком такмичењу у Пироту које је
одржано у мају месецу. На овом такмичењу као и прошле године када је била вицешампион државе
ученица Ивана Јовановић освојила је треће место. Треба напоменути да је за овај успех заслужан и
директор школе Горан Шоботовић пошто се ученица Ивана Јовановић за време такмичења налазила у
Соко Бањи на рекреативној настави те је само захваљујући комби возилу које је послато по њу и њеног
оца стигла на време на такмичење. Професор Боснић сматра да ће следеће године ученици наше школе
постићи још боље успехе. Такође, за наредну школску годину планирана је и једна симултанка између
ученика и једног познатог шахисте Јове Тодоровића или Алисе Марић.
Професор шаха Јово Боснић
Роботика

У школској 2018/2019. години секција из роботике се одржавала у два термина
понедељком и петком, да би ученици могли да изаберу термин на ком могу да се
прикључе. На секцију су долазили ученици шестог разреда, јер су у петом разреду стекли
потребно предзнање у области блоковског програмирања. На секцији су се користили
роботи Мбот који су донирани школи у оквиру акције „Битка за знање“.
Активности су биле подељене у два сегмента:
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1. Рад у програму Скреч који се по програму радио у петом разреду. Ученици су се прво
подсетили, а затим су продубили знање решавајући теже задатке.
2. Практичан рад са роботима. Ученици су писали програме у апликацији мБлок,
повезивали роботе са рачунаром, пребацивали програм на робота и тако покретали и
управљали роботима.
Остварене иновације у раду:
На секцији је примењен иновативан приступ у комуникацији са ученицима.
Коришћени су сараднички алати и платформа „Едмодо“ што је довело до
квалитативног помака због интензивније комуникације између наставника и
ученика, лакше размене материјала и практичније организације активности.
Потешкоће у раду:
Специфична опрема у дигиталном кабинету није предвиђена за једноставан рад и
повезивање са роботима. Коришћен је један лаптоп за рад што није довољно.
Реализатор: Драгана Станисављевић

IX ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
Извештај о сарадњи са организацијом „Пријатељи деце Новог Београда“
Руководилац: Марина Суботић
Чланови тима: Ивана Шушњар, Верица Милосављевић, Данка Пештерац, Марија Ристић,
Слободанка Лековић, Недељка Дидулица, Мира Касаповић, Марта Тодоровић Живковић,
Гордана Живковић, Мирјана Аранђеловић, Бранка Рајчевић, Весна Кнежевић
Планиране активности
ОДЕЉЕЊСКА И
ШКОЛСКА
ТАКМИЧЕЊА
- Дечја недеља 2018.ликовни конкурс
- Дечја недеља 2018.литерарни конкурс
“ДЕЧЈА НЕДЕЉА 2018”
/од 1. до 7. октобра 2018.
године
23. “РЕВИЈА
СТВАРАЛАШТВА ДЕЦЕ
И МЛАДИХ БЕОГРАДА“
ОДЕЉЕЊСКА И

Време/ место
реализације
СЕПТЕМБАР
ОШ „Радоје
Домановић“

ОКТОБАР
ОШ „Радоје
Домановић“
ОКТОБАР
Дом културе
студентски
град
ОКТОБАР

ОСТВАРЕНО
-Планирање обележавања „Дечје недеље“
-Организација одељењских и школских
такмичења-ликовни и литерарни конкурс
„Моје право да живим срећно и здраво“ и
извршена селекција радова за општинско
такмичење
-Постигнут је договор о реализацији и
реализоване су креативне радионице у току
„Дечје недеље“
-Договор о учешћу и учешће на „Ревији
дечјег стваралаштва“ . Нашу школу су
представљали ученици одељења 2-6, који
су у народној ношњи одиграли два кола.
-Организована су и реализована
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ШКОЛСКА
ТАКМИЧЕЊА:
“У ЧАСТ ДРАГАНУ
ЛУКИЋУ - ЛУКИЋЕВ
ЛИСТ” литерарни и
ликовни конкурс
ШКОЛСКО
ТАКМИЧЕЊЕ: ЂАЧКИ
ПЕСНИЧКИ СУСРЕТИ

ОШ „Радоје
Домановић“

одељењска и школска такмичења и
извршена селекција радова за општинско
такмичење

ОКТОБАР
ОШ „Радоје
Домановић“

ОПШТИНСКО
ТАКМИЧЕЊЕ:
- Дечја недеља 2018.ликовни конкурс
- Дечја недеља 2018.литерарни конкурс
ШКОЛСКА
ТАКМИЧЕЊА:
“ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ
СВЕЧАНОСТИДЕМУС”ученика
основних школа:
“Најраспеваније
одељење”
ШКОЛСКО
ТАКМИЧЕЊЕ:
„МОЈ КРАЈ ПРИЧЕ“
ученика основних школа/
литерарни и ликовни
конкурс

ОКТОБАР

-Ивршена је мотивација ученика да пишу
песме и учествују на конкурсу
- Извршена је селекција радова за
општинско такмичење и договор о избору
песама за општинско такмичење
- Извршена је селекција радова за
општинско такмичење
- Извршена је пријава радова за општинско
такмичење

ОПШТИНСКА
ТАКМИЧЕЊА:“ЂАЧКИ
ПЕСНИЧКИ СУСРЕТИ”:
такмичење младих
песника

НОВЕМБАР

ОПШТИНСКО
ТАКМИЧЕЊЕ
“У ЧАСТ ДРАГАНУ
ЛУКИЋУ - ЛУКИЋЕВ
ЛИСТ” - литерарни и
ликовни конкурс
ОДЕЉЕЊСКА И

НОВЕМБАР

НОВЕМБАР
ОШ „Радоје
Домановић“

НОВЕМБАР
ОШ „Радоје
Домановић“

ДЕЦЕМБАР

-Ученици су упознати са пропозицијама
такмичења
-Реализовано је школско такмичење и
извршена селекција за општинско
такмичење
- Извршена је пријава за општинско
такмичење
-Ученици су упознати са пропозицијама
такмичења
-Реализовано је школско такмичење и
извршена селекција за општинско
такмичење
- Извршена је пријава за општинско
такмичење
-Ученици су упознати са пропозицијама
такмичења
-Реализовано је школско такмичење и
извршена селекција за општинско
такмичење
- Извршена је пријава за општинско
такмичење
-Организовано је школско такмичење и
извршена је селекција радова и пријава за
општинско такмичење (Десет ученика се
пласирало на општинско такмичење)
-Ученици су упознати са пропозицијама
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ШКОЛСКА
ТАКМИЧЕЊА:
“ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ
СВЕЧАНОСТИДЕМУС”ученика
основних школа: “Златна
сирена”- соло певачи и
Мали вокални састави –
дуети, терцети и квартети
ОДЕЉЕЊСКА И
ШКОЛСКА
ТАКМИЧЕЊА:
“ПЕСНИЧЕ НАРОДА
МОГ”/Рецитатори

ОШ „Радоје
Домановић“

такмичења
-Реализовано је школско такмичење у
свечаној сали наше школе и извршена
селекција за општинско такмичење
- Извршена је пријава за општинско
такмичење

ДЕЦЕМБАР
ОШ „Радоје
Домановић“

ОПШТИНСКА
ТАКМИЧЕЊА:
„МОЈ КРАЈ ПРИЧЕ“
литерарни конкурс и
ликовни конкурс

ДЕЦЕМБАР

ОДЕЉЕЊСКА И
ШКОЛСКА
ТАКМИЧЕЊА:
“ДЕЧЈА КАРИКАТУРА МАЛИ ПЈЕР” ликовни
конкурс

ЈАНУАР
ОШ „Радоје
Домановић“

-Ученици су упознати са пропозицијама
такмичења
-Реализовано је школско такмичење у
свечаној сали наше школе и извршена
селекција за општинско такмичење
- Извршена је пријава за општинско
такмичење
-Ученици су упознати са пропозицијама
такмичења
-Реализовано је школско такмичење и
извршена селекција за општинско
такмичење
- Извршена је пријава за општинско
такмичење
-Ученици су упознати са пропозицијама
такмичења
-Реализовано је школско такмичење и
извршена селекција за општинско
такмичење
- Извршена је пријава за општинско
такмичење
-Ученици који су на школском такмичењу
освојили прво место су се пласирали на
општинско такмичење

ОПШТИНСКА
ТАКМИЧЕЊА:
“ПЕСНИЧЕ НАРОДА
МОГ”/Рецитатори
ОДЕЉЕЊСКА И
ШКОЛСКА И
ОПШТИНСКО
ТАКМИЧЕЊА:
“УСКРШЊЕ ЛИКОВНЕ
ЧАРОЛИЈЕ” – конкурс
ОДЕЉЕЊСКА И
ШКОЛСКА И

ФЕБРУАР

МАРТ
ОШ „Радоје
Домановић“

МАРТ
ОШ „Радоје
Домановић“

-Ученици су упознати са пропозицијама
такмичења
-Реализовано је школско такмичење и
извршена селекција за општинско
такмичење
- Извршена је пријава за општинско
такмичење
-Ученици су упознати са пропозицијама
такмичења
-Реализовано је школско такмичење и
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ОПШТИНСКО
ТАКМИЧЕЊЕ:
“ДЕЧЈА КАРИКАТУРАМАЛИ ПЈЕР”- ликовни
конкурс
ГРАДСКА
ТАКМИЧЕЊА:
“ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ
СВЕЧАНОСТИДЕМУС”ученика
основних школа
“ЗЛАТНА СИРЕНА”соло певачи
МАЛИ ВОКАЛНИ
САСТАВИ – дуети,
терцети и квартети
ОДЕЉЕЊСКА И
ШКОЛСКА
ТАКМИЧЕЊА:
„ПТИЦЕ“/ ликовни
конкурс
ОПШТИНСКО
ТАКМИЧЕЊЕ:
ТАКМИЧЕЊЕ
ЧЛАНОВА ЛИКОВНИХ
СЕКЦИЈА ученика
основних и средњих
школа
ОПШТИНСКО
ТАКМИЧЕЊЕ:
ТАКМИЧЕЊЕ
ЧЛАНОВА
ЛИТЕРАРНИХ
СЕКЦИЈА ученика
основних и средњих
школа
ОПШТИНСКО
ТАКМИЧЕЊЕ:
“ФЕСТИВАЛ КРАТКИХ
ДРАМСКИХ ФОРМИ”
такмичење драмских
група предшколаца и
ученика основних и

извршена селекција за општинско
такмичење
- Извршена је пријава за општинско
такмичење
МАРТ

-Ученици који су на општинском
такмичењу освојили прво место су се
пласирали на градско такмичење

АПРИЛ
ОШ „Радоје
Домановић“

-Ученици су упознати са пропозицијама
такмичења
-Реализовано је школско такмичење и
извршена селекција за општинско
такмичење
- Извршена је пријава за општинско
такмичење
-Организовано је школско такмичење и
извршена је селекција радова и пријава за
општинско такмичење (Десет ученика се
пласирало на општинско такмичење)

АПРИЛ

АПРИЛ

-Организовано је школско такмичење и
извршена је селекција радова и пријава за
општинско такмичење (Десет ученика се
пласирало на општинско такмичење)

АПРИЛ

Ученици из одељења 4-1 су припремили и
извели представу „Крокодокодил“ према
тексту Душка Радовића
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средњих школа
ОПШТИНСКО
ТАКМИЧЕЊЕ:
“ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ
ДЕЦЕ И МЛАДИХ”такмичење драмских
секција ученика основних
и средњих школа
ОПШТИНСКА
ТАКМИЧЕЊА
„ПТИЦЕ“/ликовни
конкурс за ученике
основних и средњих
школа
Свечана додела диплома,
признања и награда
најбољим учесницима
програма/такмичења ПД
НБГД
Анализа остварених
програма и активности у
текућој школској години
– израда информација и
извештаја и Програма
рада за наредну школску
годину

АПРИЛ

Ученици из одељења 2-6 су припремили и
извели представу „Бео зуб-здрав зуб“

МАЈ

-Организовано је школско такмичење и
извршена је селекција радова и пријава за
општинско такмичење (Десет ученика се
пласирало на општинско такмичење)

ЈУН

-Овојено 4 прва, 5 других и 17 трећих места
и 4 похвале на општинским, градским и
републичким такмичењима у организацији
„Пријатеља деце“
- Свечана додела диплома, признања и
награда је била 12.јуна 2019. у сали СО
Нови Београд
-Урађен извештај о сарадњи и учешћу
ученика наше школе у програмима
„Пријатеља деце“у току школске
2018/2019.
-Направљен је план о сарадњи за следећу
школску годину

ЈУЛ
ОШ „Радоје
Домановић“

НАГРАЂЕНИ УЧЕНИЦИ

ТАКМИЧЕЊЕ

„ЂАЧКИ ПЕСНИЧКИ
СУСРЕТИ“
„У ЧАСТ ДРАГАНУ ЛУКИЋУ
– ЛУКИЋЕВ ЛИСТ“ЛИКОВНИ КОНКУРС

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
УЧЕНИКА, РАЗРЕД И
ОДЕЉЕЊЕ, ИМЕ И
ПРЕЗИМЕ
НАСТАВНИКА
АНДРЕЈ ИКОНИЋ 2/2,
„Моје копачке“
Проф. разр.наставе
Милена Меденица
ДОРОТЕА ТОМАШЕВИЋ
4/4, „Радознала песма“
Проф. разр.наставе Лидија
Вранић

ОСВОЈЕНО
МЕСТО

НИВО

ТРЕЋЕ
МЕСТО

ОПШТИНСКО
ТАКМИЧЕЊЕ

ДРУГО
МЕСТО

ОПШТИНСКО
ТАКМИЧЕЊЕ
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„У ЧАСТ ДРАГАНУ ЛУКИЋУ
– ЛУКИЋЕВ ЛИСТ“ЛИКОВНИ КОНКУРС

СОФИЈА СОЛУЈИЋ 4/2,
Проф. разр.наставе Недељка
Дидулица

ПРВО МЕСТО

ОПШТИНСКО
ТАКМИЧЕЊЕ

„У ЧАСТ ДРАГАНУ ЛУКИЋУ
– ЛУКИЋЕВ ЛИСТ“ЛИКОВНИ КОНКУРС

ИВА КРГА 5/2,
Проф. ликовне културе Марта
Тодоровић Живковић

ТРЕЋЕ
МЕСТО

ОПШТИНСКО
ТАКМИЧЕЊЕ

„У ЧАСТ ДРАГАНУ ЛУКИЋУ
– ЛУКИЋЕВ ЛИСТ“ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС

ЛЕНА ГАЈИЋ, 4/4,
„Хвалисавост“
Проф. разр.наставе Лидија
Вранић
НАЂА ЂОРЂЕВИЋ 3/2,
Тања Дујовић, проф.разредне
наставе

ТРЕЋЕ
МЕСТО

ОПШТИНСКО
ТАКМИЧЕЊЕ

ТРЕЋЕ
МЕСТО

ОПШТИНСКО
ТАКМИЧЕЊЕ

ПОХВАЛА

ОПШТИНСКО
ТАКМИЧЕЊЕ

„ДЕМУС“
ИЗВОРНА НАРОДНА ПЕСМАСОЛО
„ДЕМУС“
ИЗВОРНА НАРОДНА ПЕСМАСОЛО

МАРТА МОЛНАР , 3/2 –
ДУЊА МЛАЂЕН, 3/2,
Тања Дујовић, проф.разредне
наставе
НОВАК ПАНДУРЕВИЋ, 2/6,
Марина Суботић, проф.
разр.наставе
ОГЊЕН САМАРЏИЈА,3/1,
Мира Касаповић, проф.
разр.наставе

ТРЕЋЕ
МЕСТО

ОПШТИНСКО
ТАКМИЧЕЊЕ

ТРЕЋЕ
МЕСТО

ОПШТИНСКО
ТАКМИЧЕЊЕ

„ДЕМУС“
ИЗВОРНА НАРОДНА ПЕСМАСОЛО

НАЂА ПАНДУРЕВИЋ, 6/3,
Весна Кнежевић,
проф.музичке културе

ДРУГО
МЕСТО

ОПШТИНСКО
ТАКМИЧЕЊЕ

„ДЕМУС“
ИЗВОРНА НАРОДНА ПЕСМАДУЕТИ

АЊА МИТИЋ, 8/4 –
ИСИДОРА ДИМИЋ, 8/4,
Весна Кнежевић,
проф.музичке културе
ПЕТРА МИХАНОВИЋ, 2/1,
„Scarborough Fair“, народна
из Енглеске
Маја Дробњаковић,
проф.разр.наставе

ПОХВАЛА

ОПШТИНСКО
ТАКМИЧЕЊЕ

ПРВО МЕСТО

ОПШТИНСКО
ТАКМИЧЕЊЕ

„ДЕМУС“
СТАРИ МАЈСТОРИ,
КЛАСИЧНА ИЛИ
САВРЕМЕНА СОЛО ПЕСМА
„ДЕМУС“
СТАРОГРАДСКА ПЕСМАДУЕТИ

„ДЕМУС“
ИЗВОРНА НАРОДНА ПЕСМА
– СТРАНА-СОЛО

„ДЕМУС“
ИЗВОРНА НАРОДНА ПЕСМА
– СТРАНА-СОЛО

ЛЕНА ЂУРИЋ, 3/2,
Тања Дујовић,
проф.разр.наставе

ДРУГО
МЕСТО

ОПШТИНСКО
ТАКМИЧЕЊЕ

„ДЕМУС“
ИЗВОРНА НАРОДНА ПЕСМА
– СТРАНА-СОЛО

ЕЛЕНА МИХАНОВИЋ, 5/3,
Весна Кнежевић,
проф.музич.културе

ТРЕЋЕ
МЕСТО

ОПШТИНСКО
ТАКМИЧЕЊЕ

„ДЕМУС“
ДЕЧЈА ЗАБАВНА ПЕСМА-

ИСИДОРА СОЛУЈИЋ , 2/1,
“Моја мама дивно прича

ПРВО МЕСТО

ОПШТИНСКО
ТАКМИЧЕЊЕ
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СОЛО
„ДЕМУС“
ДЕЧЈА ЗАБАВНА ПЕСМАСОЛО

„ФЕСТИВАЛ КРАТКИХ
ДРАМСКИХ ФОРМИ“ПРЕДСТАВЕ ОД 10-20 МИНУТА
МЛАЂИ РАЗРЕДИ

„ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ ДЕЦЕ И
МЛАДИХ“

ПРЕДСТАВЕ ОД 30-45
МИНУТА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ТАКМИЧЕЊЕ ЛИКОВНИХ
СЕКЦИЈА ТЕМА
„ПУТОВАЊЕ ИЗ МОЈЕ
МАШТЕ“
ТАКМИЧЕЊЕ ЛИКОВНИХ
СЕКЦИЈА ТЕМА
„ОРНАМЕНТ“
ТАКМИЧЕЊЕ ЛИКОВНИХ
СЕКЦИЈА
ТЕМА „ОРНАМЕНТ“
ТАКМИЧЕЊЕ ЛИКОВНИХ
СЕКЦИЈА
ТЕМА „ПОРТРЕТ“
ТАКМИЧЕЊЕ ЛИКОВНИХ
СЕКЦИЈА
ТЕМА
„ПЕЈЗАЖ/ЛИНИЈЕ У

сваке ноћи”,
Маја Дробњаковић, проф.
разр. наставе
СОФИЈА СОЛУЈИЋ, 4/2,
ОШ“Р.Домановић“
„The Bare Necessities“, из
цртаног филма
„Књига о џунгли“
Недељка Дидулица,
проф.разр. наставе
Група: „Школарци“
„Крокодокодил“, Обрада
текста Душана Радовића:
Тијана Братић,
проф.разр.наст.
Редитељ: Тијана Братић,
проф.разр.наст
НАГРАДА ЗА
КОЛЕКТИВНУ ИГРУ: Тијана
Братић, проф.разр.наст

ПРВО МЕСТО

ОПШТИНСКО
ТАКМИЧЕЊЕ

ТРЕЋЕ
МЕСТО

ОПШТИНСКО
ТАКМИЧЕЊЕ

Група: „Змајеви“
„Бео зуб – здрав зуб“,
Редитељ: Марина Суботић,
проф. разр.наставе
НАГРАДА ЗА ДРАМСКОПЕДАГОШКИ РАД: Марина
Суботић, проф. разр.наставе
НАГРАДА ЗА ПОРУКУ
ПРЕДСТАВЕ: Марина
Суботић, проф. разр.наставе
НАГРАДА ЗА КОСТИМ:
Марина Суботић, проф.
разр.наставе
НАГРАДА ЗА МУШКУ
УЛОГУ „Вук“: Андреј
Срећковић
Мина Ристић 3/2,
Тања Дујовић, проф.разредне
наставе

ТРЕЋЕ
МЕСТО

ОПШТИНСКО
ТАКМИЧЕЊЕ

ТРЕЋЕ
МЕСТО

ОПШТИНСКО
ТАКМИЧЕЊЕ

Стела Вулетић 5/3,
Марта Тодоровић Живковић,
проф.ликовне културе
Дарија Бројчин 5/4,
Марта Тодоровић Живковић,
проф.ликовне културе
Лара Дошен 8/2,
Марта Тодоровић Живковић,
проф.ликовне културе

ПРВО МЕСТО

ОПШТИНСКО
ТАКМИЧЕЊЕ

ТРЕЋЕ
МЕСТО

ОПШТИНСКО
ТАКМИЧЕЊЕ

ТРЕЋЕ
МЕСТО

ОПШТИНСКО
ТАКМИЧЕЊЕ

Николина Пандуревић 8/2,
Марта Тодоровић Живковић,
проф.ликовне културе

ТРЕЋЕ
МЕСТО

ОПШТИНСКО
ТАКМИЧЕЊЕ
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ПРИРОДИ“
ТАКМИЧЕЊЕ ЛИКОВНИХ
СЕКЦИЈА
ТЕМА
„ПЕЈЗАЖ/ЛИНИЈЕ У
ПРИРОДИ“
ТАКМИЧЕЊЕ ЛИКОВНИХ
СЕКЦИЈА
ТЕМА „ПЛАКАТ“
ТАКМИЧЕЊЕ ЛИТЕРАРНИХ
СЕКЦИЈА
ТЕМА “КАД ОДРАСТЕМ
БИЋУ.....”
ТАКМИЧЕЊЕ ЛИТЕРАРНИХ
СЕКЦИЈА
ТЕМА“ПИШЕМ БАЈКУ”

Василије Павличић 8/1,
Марта Тодоровић Живковић,
проф.ликовне културе

ТРЕЋЕ
МЕСТО

ОПШТИНСКО
ТАКМИЧЕЊЕ

Исидора Краговић 5/3,
Марта Тодоровић Живковић,
проф.ликовне културе

ДРУГО
МЕСТО

ОПШТИНСКО
ТАКМИЧЕЊЕ

Тијана Цветковић 4/3,
Мирна Комненић,
наст.разредне наставе

ТРЕЋЕ
МЕСТО

ОПШТИНСКО
ТАКМИЧЕЊЕ

Катарина Барбара 2/2,
Милена Меденица, наст.
разредне наставе

ДРУГО
МЕСТО

ОПШТИНСКО
ТАКМИЧЕЊЕ

ТАКМИЧЕЊЕ ЛИТЕРАРНИХ
СЕКЦИЈА
ТЕМА“ПРИЈАТЕЉСТВО”

Анђела Ивковић 3/4,
Снежана Стаменић,
проф. разредне наставе

ТРЕЋЕ
МЕСТО

ОПШТИНСКО
ТАКМИЧЕЊЕ

ЛИТЕРАРНО ТАКМИЧЕЊЕ
„МОЈ КРАЈ ПРИЧЕ“

Андреј Срећковић 2/6,
Марина Суботић,

ТРЕЋЕ
МЕСТО

ОПШТИНСКО
ТАКМИЧЕЊЕ

Андреј Црнадак 2/6,
Марина Суботић,

ПОХВАЛА

ОПШТИНСКО
ТАКМИЧЕЊЕ

Давид Томић 2/6,
Марина Суботић,

ПОХВАЛА

ОПШТИНСКО
ТАКМИЧЕЊЕ

ЛИТЕРАРНО ТАКМИЧЕЊЕ
„МОЈ КРАЈ ПРИЧЕ“
ЛИКОВНИ
КОНКУРС„ПТИЦЕ“

проф. разредне наставе
проф. разредне наставе
проф. 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 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“. Учествовали представници из свих
одељења. Освојене награде.
Ученици су учествовали у многобројним наградним конкурсима. То су : „Крв живот
значи“ и „ За сунчану јесен живота „.
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Организована је акција , на нивоу школе, хуманитарног карактера- „Један пакетић
много љубави „. Ученици су се у великом броју одазвали и учествовали у овој
акцији прикупљањем слаткиша. Прикупљено 310 кг слаткиша .
Ове године није била успешно реализована обука ученика четвртих разреда за
учешће у квизи „ Шта знаш о Црвеном крсту и добровољном давалаштву крви ? „
Кординатори нису благовремено добили материјал за рад.
Успашно реализована обука екипе “ Прве помоћи „. Учествовали ученици од V- VIII
разреда .
Кординатори задужени за рад „ Црвеног крста школе су реализовали планиране
садржаје из програма рада „ Црвеног крста „ Новог Београда.
Остварена је добра сарадња са предметним наставницима, учитељима и директором
школе.
Нови Београд- 28. 6. 2019. год.

Сарадници:
Тијана Братић
Љубица Дамјановић
Жељка Грбан

Извештај о раду Ученичког парламента

У школској 2018/19 години ђачки парламент основне школе "Радоје Домановић" одржао је
укупно седам парламентарних седница на којима се бавио многобројним темама. Након избора
чланова и председника парламента у септембру(за председника изабранa ученица Ана Вукас
VIII1 за заменика Ања Митић из VIII4), у октобру месецу 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 јануару и
фебруару месецу из оправданих разлога дошло је до кратког застоја у раду парламента због
одласка на боловање кординатора парламента Јове Боснића (лом ноге) и продужетка зимског
распуста због епидемије грипа. У другом полугодишту у 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 између наставника и ученика, игранке поводом дана школе итд...) 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“. Нажалост из
објективних разлога (велики број обавеза које је кординатор ђачког парламента Јово Боснић имао
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у другој школи као разредни старешина и осталих приватних проблема) представници наше
школе нису обишли Регионални центар за таленте у Земуну. Треба још напоменути да су у мају
месецу представници ђачког парламента предложили спортисту и ђака генерације (за спортисту
генерације предложен је једногласно ученик Марко Брајовић док је за ђака генерације такође
једногласнио предложена ученица Весна Томашевић . Овом приликом треба истаћи да је ученица
Весна Томашевић имала преко 40 диплома од којих је чак 6 било са републичких такмичења:
Као и претходних година парламент је узео учешћа и у организацији матуре и великог концертa
испред наше школе поводом испраћаја осмака.
Проблеми приликом реализације: Највећи проблем приликом реализације седница био је рад
професора Јове Боснића у две школе (само два дана присутан у школи због малог фонда часова), његови
часови шаха и грађанског васпитања који су се одржавали као седми часови или пречаси и чињеница да је
месец дана био на боловању. Без обзира на све ове околности све предвиђене седнице су реализоване.
Мере за унапређење рада: Новим годишњим планом рада ђачког парламента, повећан и број активности
парламента и број седница ван учионице док је још прошле године за једног од кординатора одређена и
професорка српског језика Василија Вилотијевић. Такође, од наредне школске године приоритет је да
представници парламента поново посете заједно са кординаторима и Регионални центар за таленте који
се налази у Земуну. Идеја је да се ученици заинтересују за рад ове установе како би касније учествовали у
њеном раду.
Кординатор ђачког парламента Јово Боснић

Х ИЗВЕШТАЈ О ПОСЕБНИМ ПРОГРАМИМА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА
Извештај о раду Тима за професионалну оријентацију
Рад тима за професионалну оријентацију се током школске 2018/2019. године одвијао
према предвиђеном плану. У односу на претходну школску годину школски успех
ученика осмог разреда је био бољи, па су самим тим ученици били више заинтересовани
и отворенији за сарадњу по питању изнора средње школе.. Урађена је анкета, обављено је
тестирање заинтересованих ученика тестовима ТПИ и ТЛР, а неколико ученика је упућено
на тестирање у Националну службу за запошљавање. У пратњи одељењских старешина
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ученици осмог разреда су посетили Сајам образовања. Школа је била отворена за сарадњу
са средњим школама, па се више њих представило будућим средњошколцима. Педагог и
психолог су у оквиру рада општинске Секције стручних сарадника присуствовале
предавању Наде Станков, психолога ОШ „ Јован Стерија Поповић“, на тему „Свет рада и
свет занимања“. Одељењске старешине и пп служба су активно сарађивале и саветодавно
радиле са родитељима ученика.
Данијела Вујовић, координатор тима

Извештај о раду Тима за екологију и заштиту животне средине
Руководилац тима: Марија Милошевић
Чланови тима: Красић Бобана, Мијатовић Јасмина, Љиљана Крстић, Шукара Снежана
Ученици са својим учитељима и наставницима активно и 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, 28.08.2018.
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 Марија
Милошевић.
СЕПТЕМБАР
У кабинету биологије 22.9.2018. обележен је „Дан без аутомобила“.
Ученици петих и седмих разреда припремили су презентације и паное о загађењу и
заштити ваздуха. Основни циљ обележавања овог дана је подизање свести о
опасности од превеликог загађења животне средине, указивање на све озбиљније
климатске проблеме и све већу штету коју правимо озонском омотачу, као и
промовисање еколошког и здравог начина живота. Ученици су у школу дошли
пешке са беџевима на којима је писало: „Ходам за здрав ваздух“ Учествовање на
фестивалу Ноћ истраживача није реализовано због организационих проблема.
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Ученици 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.
ОКТОБАР
Учитељи, наставници и чланови тима су са својим ученицима обележили Дан
здраве хране 16.10.2018. кроз припрему презентација, паноа и видео материјала 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. Под слоганом „ Имам право да се
храним здраво“ ученици су направили плакате и припремили квиз.
Наставнице биологије Наташа Јановић и Марија Милошевић осмислиле су и
реализовале креативну радионицу у оквиру које су ученици резали слике из разних
часописа, новина и реклама из супермаркета и правили пирамиду исхране.
Доносили су омоте од производа, проучавали адитиве који се у њима налазе,
правили табелу најчешћих адитива и разврставали их према штетности.
Захваљујући овим активностима ученици су схватили да поједини адитиви делују
штетно на здравље људи и да изазивају одређене болести, знали су да препознају
прехрамбене производе који садрже штетне адитиве и схватили су значај здраве
исхране. На крају овог истраживања ученици су направили пано у кабинету
биологије. Акција „ Наша еко башта“ није реализована због организационих и
финансијских проблема.
Други састанак Тима за екологију и заштиту животне средине, 23.10.2018.
Састанку су присуствовали сви чланови Тима.
Чланови тима договорили су се да у сарадњи са наставницом ликовног Мартом
Тодоровић, обележе Дан уздржавања од куповине.
НОВЕМБАР
27.11.2018. учитељи, наставници 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
Марија Милошевић, учитељи и чланови тима са својим ученицима правили су
поводом новогодишњих празника јелке, честитке и украсе од материјала који би
могли постати потенцијални отпад у природи. Радови су били изложени у
учионицама, на изложбеним таблама као и у холу школе.
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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. До краја
школске године ученици су бринули о биљкама, пратили су и записивали све
промене које су уочили.
Ученици су такође имали задатак да уз помоћ књига и приручника о особинама
биљака истраже које врсте биљака „живе“ у нашој школи. На основу најзначајнијих
података о особинама, начину живота и нези дате биљне врсте правили су
презентције, паное и квизове.
Трећи састанак Тима за екологију и заштиту животне средине, 01.02.2019.
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.
МАРТ

Ученици су обележили Дан заштите шума и вода 21. и 22. март прављењем паноа и
презентација, као и читањем новинских исечака. Главни циљ ових активности је
развијање одговорног односа према природи, прихватање чињенице да је вода
темељ живота и основни састојак сваког живог бића, указивање на недостатак
пијаће воде у многим земљама света, као и подизање свести о значају и важности
шумског покривача.
Тим за заштиту животне средине и ове године је активно узео учешће у светској
кампањи „Сат за нашу планету“. Ученици су осмислили и израдили едукативне
паное којима су слали поруке о важности штедње енергије и чувања планете. Ове
године посебан акценат је стављен на проблем прекомерног коришћења пластике и
њеног неадекватног одлагања.
Обележавање дана школе кроз пројекат – „Хербаријум мога краја“. Наставнице
биологије Наташа Јановић и Марија Милошевић су са својим ученицима направили
изложбу на којој је приказан хербарски материјал биљака нашег краја.
Пред Ускрс, ученици млађих разреда су са учитељима правили ускршња јаја и
честитке од природних материјала и материјала за рециклажу. Ученици петих
разреда са наставницом биологије Маријом Милошевић су такође учествовали у
овој акцији. У кабинету биологије направили смо изложбу и изабрали најлепше јаје
и најлепшу честитку.
Четврти састанак Тима за екологију и заштиту животне средине, 28.03.2019.
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.
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АПРИЛ
Наставнице биологије Наташа Јановић и Марија Милошевић 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 великом одмору.
У кабинету биологије тог дана реализован је и „Еко квиз“ – Колико познајем своју
планету?. Ученици су добили задатак, да напишу поруке ЈКП Градско зеленило и
општини Нови Београд са молбом у виду песме, кратке приче или цртежа у којима
им се обраћају за помоћ у уређењу школског дворишта. 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

Посета Ботаничкој башти „Јевремовац“ није реализована због организационих
проблема.
„Мој микросвет” – ученици петих разреда, са наставницом ликовног Мартом
Тодоровић и наставницом биологије Маријом Милошевић, су на паноу у холу
школе направили изложбу цртежа микроорганизама на јако занимљив и креативан
начин.

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 рециклажи. Наставнице биологије Наташа Јановић и Марија
Милошевић осмислиле су и реализовале предавање са циљем да упознају ученике
са рециклажом и њеном селекцијом, односно шта је безбедно бацати у канте, а
након тога уследила је креативна радионица током које су ученици користећи
различите методе и технике правили различите предмете од материјала који би
могли постати потенцијални отпад у природи. Такође, ученици су направили
флајере које су делили другарима на великом одмору. На флајерима је била
назначена важност и потреба да се сви заједно укључе и путем рециклаже смање
количину отпада у својој средини.
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.
Пети састанак Тима за екологију и заштиту животне средине, 24.06.2019.
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Састанаку су присуствовали сви чланови тима.
Анализирали смо оствареност плана рада за 2018/2019. годину и направили план
рада стручног тима за школску 2019/2020. 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.
Ученици су створили добре навике и схватили значај чувања и унапређивања животне
средине . Укључивали су се у сваку акцију са великим интересовањем 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: Марија Милошевић

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 2018., 25. I 2019. и 22.VI 2019.)) у току школске 2018/2019. године на коме је био
присутaн директор Горан Шоботовић, као и сви чланови Тима за обележавање значајних
датума и уређење школе Верица Милосављевић, Милена Меденица и Снежана Гарчевић.
План Тима за обележавање значајних датума и уређење школе углавном је
реализован упорним радом и ангажовањем директора, учитеља, наставника, стручних
сарадника, помоћног особља, што се види у тексту који следи.
Добродошлица првацима - Приредба за прваке, одржана 03.09.2018. године у 18
часова 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 Марта Тодоровић у сарадњи и
договором са учитељицом Марином Суботић.
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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 (15. - 19. 10. 2018.) од 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 је 18. 09. 2018. године у Пионирском граду са ученицима
I – IV разреда као Спортски дан.
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 2018. године, организовала је наставница
ликовне културе Марта Тодоровић са учитељима. Новогодишњи сајам, 28.12.2018. 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...).
Приредба „Зимски колаж“ није реализована.
Свети Сава 27.01. 2019. године - Приредба одржана у свечаној сали у 10:30 часова.
Приредби је предходила свечана церемонија „Сечење славског колача“ коју је извео
свештеник са ђаконом, бившим вероучитељем, вероучитељком, директором и ученицима.
Били су присутни учитељи, наставници и остали радници школе. Пре приредбе је одржан
час одељенског старешине где су ученици поразговарали о „Школској слави“, а после
приредбе су се ученици послужили кољивом и славским колачем. 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 је обележен у последњој недељи марта и свако од наставника је обележио
на себи својствен начин. (Приредба није реализована због продужетка зимског распуста
од 18.-22. фебруара 2019. због епидемије грипа.)
Представљање школе будућим првацима и њиховим родитељима – Отворена врата,
28.3.2019. 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.
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Васкрс – „У сусрет Васкрсу“ обележен 22.-25.04.2019. 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.
Приредба ПБ други разред 30. маја 2019. Ученици су показали шта су радили током
школске 2018/2019. 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 поводом завршетка школске године одржан је
13.6.2019. године у дворишту школе. Од 17:30 – 18-30 одржана је хуманитарна изложба,
затим од 18:30 -19:10 концерт класичне музике и од 19:15 – 21:00 рок концерт бенда
“ProFunny” састављен од директора, наставника, учитеља, бивших и садашњих ученика
које су подржали музичари групе 357 и браћа Јелић. На репертоару је било више од 20
домаћих и страних хитова. Ређали су се хитови EKV-a, YU групе, Електричног оргазма,
Психомодо попа, Guns`n`Roses, Hendriksa, S.A.R.S.-a, и других, а на крају су сви заједно
отпевали химну школе „Нема повлачења, нема предаје“. Школско двориште је било мало
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 и 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.
Родитељи су 23.03. 2019. (Радна субота) помогли уређивању школског дворишта.
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 2019.године

Извештај Тима за реализацију културних активности школе
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У току школске 2018/2019. 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,.
Реализоване/нереализоване активности којима је је координирао Тим за културне
активности школе, у овој школској години биле су следеће :
сарадња са Дечјим културним центром (новогодишње и јесење представе за старије и
млађе разреде), до сарадње са Музичком омладином није дошло због одсуства техничко –
оранизацијских услова, ревија дечјег стваралаштва није одржана у Сава Центру већ у
Студентском дому културе, обележивши то извођењем два народна кола у организацији
II6, 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, Посете по одељељима:

Други разред
ОДЕЉЕЊЕ

II/1

II/2

II/3

II/4

II/5

II/6

АКТИВНОСТ

датум

спортски дан

19. 09. 2018.

27

26

0

25

23

22

"Ревија дечјег
стваралаштва"

8.октобра
2018.

0

0

0

0

0

23

Екскурзија: Сремска
Митровица, Засавица

29. октобра
2018.

27

26

21

26

20

22

Принцеза и змај

23. 11.
2018.

28

25

18

23

25

23

Serbian Visions

24.11.2018.

0

0

0

0

0

18
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ДКЦ-ПРЕДСТАВА

25. 12. 2018.

26

26

18

22

21

17

„Барони Ди Макарони“,

23. 01. 2019.

27

25

20

24

19

20

„Аладин и летећи
ћилим“

13.03.2019.

27

26

23

0

0

0

Општинско такмичењеПозоришне игре деце и
младих у ДК
СТУДЕНТСКИ ГРАД,

15.04. 2019.

0

0

0

0

0

18

Рекреативна

Сокобања

21

0

18

26

21

16

Сокобања

14-21. маја
2019.

28

24

19

19

16

1

Нова година

Гоч

18-25.маја
2019.
спортски дан

Четврти разред
Датум
15./16./17.2.2019.
13.3.2019.
8.4.2019.
11.5.-18.5.2019.
18.5.-25.5.2019.
1.6.-8.6.2019.
22.5.2019.
6.6.2019.
Трећи разред
Датум
29.10.2018.
23.11.2018.
25.12.2018.
23.1.2019.
13.3.2019.
9.4.2019.
14.5.-21.5.2019.
29.10.2018.
23.11.2018.
25,12,2018

6. јун 2019.

посета, излет,настава у природи
Бесплатан зимски ученилки камп у Пионирском граду
Биоскопска пројекција цртаног филма ,,Аладин и
чаробни ћилим'' у Културном центру Палилула
Плесна представа за децу и младе ,,Царево ново
одело’’Битеф театар
Настава у природи - Гоч
Настава у природи - Гоч
Настава у природи - Златибор
Спортски дан у Пионирском граду
Спортски дан у Пионирском граду

одељење
4/4

посета, излет,настава у природи
Једнодневни излет -Вршац
Биоскопска пројекција цртаног филма ,,Девојчица и
змај у Фонтани
Новогодишња представа
Позориште „Пинокио“
Биоскопска представа
Посета Битеф театру
Настава у природи - Сокобања
Једнодневни излет -Вршац
Биоскопска пројекција цртаног филма ,,Девојчица и
змај у Фонтани
Дечји културни центар

одељење

4/1, 4/2 , 4/3 и 4/4
4/1,4/3

4/4
4/1,4/2
4/3
4/3
4/1, 4/2 и 4/4

3/1
3/1
3/1
3/1
3/1
3/1
3/1
3/2 и 3/4
3/2 и 3/4
3/2 и 3/4
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23.1.2019.
13.3.2019.
11.4.2019.
22.5.2019.
25.5.-1.6.2019.
29.10.2018.
23.11.2018.
23.1.2019.
18.9.2018.
14.5.-21.5.2019.
18.9.2018.
6.6.2019.
29.10.2018.
23.11.2018.
13.3.2019.
25.12.2018.
18.5.-25.5..2019.

Позориште „Пинокио“
Аладин и летећи ћилим
Краљ Мргуд
Спортски дан Пионирски град
Настава у природи- Златибор
Једнодневни излет -Вршац
Биоскопска пројекција цртаног филма ,,Девојчица и
змај у Фонтани
Позориште „Пинокио“
Спортски дан Пионирски град
Настава у природи - Сокобања
Спортски дан Пионирски град

3/2 и 3/4
3/2 и 3/4
3/2 и 3/4
3/2 и 3/4
3/2 и 3/4
3/3
3/3

Једнодневни излет -Вршац
Биоскопска пројекција цртаног филма ,,Девојчица и
змај у Фонтани
Биоскопска представа
Новогодишња представа
Настава у природи- Гоч

3/5
3/5

3/3
3/3
3/3
3/5

3/5
3/5
3/5

Први разред
Од почетка школске године ученици првог разреда су били на спортском дану у
Пионирском граду 18.09.2018. Једнодневи излет је реализован 29.10.2018. године у
Пећинцима. Ученици I 2,3,4,5 су 02.10.2018. у свечаној сали погледали позоришну
представу „Заљуби се Цица у принца“ , а 07.11.2018. су I 2,3,5 посетили предавање
Едупчелице „Пчелар и пчеле у вашој школи“. Полиција је у свим одељењима првог
разреда одржала предавање на тему „Шта ради полиција и заједно против насиља“.
23.11.2018. сви прваци су посетили биоскоп Фонтана и одгледали филм „Принцеза и
змај“. У току децембра сви прваци су учествовали у традиционалној хуманитарној акцији
„Један пакетић, много љубави“ и прикупљали слаткише за децу без родитеља и
родитељског старања. Школско такмичеље рецитатора је одржано 24.12.2018. и на њему
су учествовала 2 ученика из I1. 25.12.2018. посетили смо Дечји културни центар и
одгледали новогодишњу представу. Одељењa I2,4 су у децембру имала новогодишњу
продајну изложбу. 27.12.2018. у I1 и I5 извршена је анкета студената Саобраћајног
факултета и Министарства просвете Србије о знању и поштовању саобраћајних правила
"Од куће до школе". 23.01.2019. ученици су посетили позориште Пинокио и одгледали
представу "Барони Ди Макарони". У недељу, 27.01.2019. прваци су присуствовали
приредби поводом Светог Саве, школске славе. Током трећег тромесечја ученици I1,2,3,5
су посетили биоскоп „Влада Дивљан“, ученици I2,3,4,5 су посетили „Битеф театар“, а сви
ученици првог разреда су у свечаној сали школе присуствовали концерту музичке школе
„Artbeat“.два спортска дана, излет, рекреативну наставу (сви сем ученика I3), посећивали
су позориште и биоскоп, а ученици I4 су у оквиру пројектне наставе посетили
Виминацијум.
Старији разреди
Свечана академија је била у првој половини децембра, одлазак у позориште ДК "Вук
Караџић" (Госпођа министарка, у извођењу Позоришта "Бошко Буха") у другој половини
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априла; такмичења у организацији Пријатеља деце фебруар/март, спортски дан јесењи у
септембру, пролећни у мају.
Тим је задовољан реализацијом активности у току школске године. Организација свих
активности је била на високо
За Тим за културне активности школе,
Данка Пештерац
Извештај о раду Тима за избор ученика генерације
Председник ђачког парламента ученица Ања Вукас заједно са кординаторима ђачког парламента Василијом
Вилотијевић и Јовом Боснићем чинили су Тим за избор ученика генерације. Почетком маја месеца Тим је
прикупио све потребне податке за избор ученика и спортисте генерације. За спортисту генерације предложен је
ученик Марко Брајовић VIII2 док је ученица Весна Томашевић VIII2 предложена за ученика генерације. Због
великог броја диплома ових ученика осталили ученици су одустали од кадидатуре те због тога није било
других противкандидата. Након уредно прегледане документације свих диплома, користећи се правилником из
статута школе, дипломе су бодоване. Фасцинантан је податак је је ученица Весна Томашевић имала преко 40
диплома са различитих такмичења од којих је чак 6 било са републичких такмичења. Ученица Весна
Томашевић сакупила је укупно 1060 бодова док је ученик Марко Брајовић сакупио 540 бодова. Након тога
кординатор ђачког парламента о исходу бодовања обавестио је све предметне наставнике и учитеље на
седници Наставничког већа, накок чега је донета једногласна одлука да ова два ученика буду изабрани за
спортисту и ученика генерације
Кординатор тима, Јово Боснић

XI РЕАЛИЗАЦИЈА ОСТАЛИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА

Извештај о реализацији активности у оквиру школског маркетинга
У току школске 2018/2019. 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.
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Реализоване/нереализоване активности којима је је координирао Тим за маркетинг
школе, у овој школској години биле су следеће :
информације на сајту школе, (актуелности, активности и занимљивости су редовно
ажурирани како би посетиоци истог имали прилику да се редовно информишу о
актуелностима и активностима које спроводи наша школа), приредба поводом пријема
првака (свечани пријем првака у виду приредбе која је одржана 30.5.2019. године у
свечаној сали школе, под организацијом продуженог боравка другог разреда), Ревија
дечијег стваралаштва није одржана у Сава Центру већ у Дому културе „Студентски град“ ,
изведбом два народна кола, јесења и зимска сусретања у виду представа ( 2.10.2018.
године у свечаној сали школе одржана је представа „ Заљуби се Цица у принца“, затим
10.10.2018. радионица коју је водила Јасминка Петровић по мотивима своје књиге „О
дугмету и срећи“, затим су ученици имали прилику да 14.11.2018. године присуствују
концерту перкусиониста из Норвешке, 17.12.2018 свечана академија поводом
обележавања стогодишњице од краја Првог светског рата...) продајна изложба пред Нову
годину, Васкрс, као и хуманитарна продајна изложба на концерту поводом завршетка
школске године) пролећна сусретања ( путовања кроз годишња доба, представљање
одељења кроз представе и приредбе), тематске изложбе радова ученика у холу школе (
јесењи мотиви ,новогодишња хуманитарна акција сакупљања слаткиша за децу без
родитеља, прослава Светог Саве уз пригодан програм, приредбу и сечење славског колача,
летњи и зимски колаж у виду приредби ученика из боравка (одржана приредба на крају
школске године и то са ученицима другог разреда продуженог боравка) представљање
школе будућим првацима (посета будућих првака школи, приредба је одржана 28.3.2019,
године), прослава Дана школе уз пригодан програм, уређење школског дворишта одржано
је 23.3.2019. године, где је акција успешно завршена уз велики одзив родитеља и ученика.
у сарадњи са наставницима, многобројни успеси на такмичењима који су у актуелностима
на сајту школе, концерт поводом краја школске године одржан је 13.6.2019. године у виду
концерта класичне и рок свирке, подржан је као и обично од стране јавних личности као и
медија и припрема првака за полазак у школу, у виду једнодневног извођења креативне
радионице под организацијом учитељице Катарине Хајман и колега из боравка.
Тим је задовољан изведбом свих активности. Организација свих активности је била на
високом нивоу. 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. Критеријуми успеха су
углавном као сто су и планирани, мада има и одступања од планираног. Тим ће се трудити
да се критеријуми успеха у наредној школској години поклопе са планираним.
Данка Пештерац,координатор тима

Извештај о сарадњи са породицом
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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
2018/2019. одвијала се континуирана сарадња школе са родитељима, кроз дане отворених
врата, родитељске састанке, индивидуалне разговоре.
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.
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
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
•
•

пружање помоћи ученицима са поремећајима у понашању,
пружање помоћи васпитно запуштеним или угроженим ученицима, ученицима
који долазе из дефицијентних породица или породица са проблематичним
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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
2018/2019. године континуирано радила на овим задацима, трудећи се да пружи
подршку како ученицима, тако и њиховим породицама. У циљу подршке и помоћи
ученицима, пп служба се обраћала Градском центру за социјални рад, одељење
Нови Београд.
•
•

Идентификација ученика са одређеним социјалним проблемима врши се стално, те је тако
рађена и током школске 2018/2019. 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.
Идентификација ученика који се налазе у тешкој материјалној ситуацији обавља се како
на почетку, тако и током целе године. Школа помаже овим ученицима кроз:
бесплатне екскурзије, излете
бесплатне позоришне представе, концерте
бесплатне уџбенике
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.
Реализација Програм здравствене заштите ученика
Током целе године здравственој превенцији и заштити поклањана је дужна пажња на свим
нивоима. Школским лекар и стоматолог обављали су сав предвиђен рад. У сарадњи са пп
службом планирани су и реализовани систематски прегледи ученика. 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
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односа према сопственом здрављу и здрављу других, као и кроз стимулисање здравих
стилова живота и развијање позитивних вредности.
У склопу редовних активности на заштити здравља ученика, у школи су за ученике
организована предавања, рађен саветодавни рад, индивидуални и рад у малим групама. Са
ученицима млађих разреда разговарало се о 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.
За ученице шестог разреда организовано је предавње о променама у пубертету, а за
ученике седмог и разреда предавање о наркоманији.
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.

Реализација Програма „Основи безбедности деце“
Сва планирана предавања представника МУП-а у оквиру пројекта „Основи безбедности
деце“ успешно су реализована на ЧОС-е са ученицима првог, четвртог и шестог разреда.
( евиденција у ес дневнику за свако појединачно предавање)
Наставак сарадње се планира и у школској 2019/2020. години.
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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.
Предлози за унапређење рада школе
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 самовредновања и
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

1

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
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. Оснаживање Тима
за међупредметне компетенције, Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе и
Тима за професионални развој
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
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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 презентовале активности
школе и остварени резултати (редовно ажурирање сајта школе, учешће у медијима и
др.)
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, 9. септембар 2019. године
Директор школе
_________________
Горан Шоботовић

