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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, 27/2018 и 10/19) и Закону о основама система 
образовања и васпитања (Сл. Гласник РС бр. 88/2017, 27/2018, 10/19 и 
6/20 ) и осталим подзаконским актима, као и на специфичностима у 
којима живи и ради школа.  
 
 
 
 
                                                      
 
                                                      
 
                                                  * * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рад школе се у школској 2019/2020. години одвијао према предвиђеном 
плану и програму, уз стално праћење актуелних законских регулатива 
и новина предлаганих од стране Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Од момента проглашења ванредног стања 
услед епидемије вируса covid-19 у школи је организована настава на 
даљину постављањем наставних садржаја на школски сајт (google 
disc), коришћењем платформи Едмодо  и Microsoft teams. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
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, 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. Након анкетирања ученика по завршетку четвртог разреда, од 
укупно 140 анкетираних, само десет ученика се определило за француски језик 
због чега наредне године у школи неће постојати предмет француски 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.У 
току школске 2019/2020. године у школи је било ангажовано професионално 
обезбеђење. 
Наставу изводе учитељи и наставници који воле свој посао, спремни су за рад и 
стално се стручно усавршавају. 
Породични услови ученика су у већој мери повољни. Највећи број ученика је из 
породица са  високим 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 посебну 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. Школске 
2019/2020. године према резултатима завршног испита наша школа је заузела 



друго место на општини Нови Београд, десето место у граду Београду, а 
шеснаесто место у Србији. Бивши ученици наше школе постижу добре резултате и 
у средњој школи, а посебно су успешни у Земунској, Деветој и Десетој гимназији. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Структура наставног кадра  
 
У школи је школске 2019/2020. године било запослено 75 радника. Наставу је 
реализовао 51 наставник 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 један  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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
III ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА 
 
 
 
Стање на крају школске 2019/20. године 

У Основној школи „Радоје Домановић“ на крају школске 2019/20. г. било је 
956 ученика. 

Табела 1. Укупан број ученика 

                                 РАЗРЕД                                     УКУПНО 
I 113 
II 148 
III 154 
IV 140 
I-IV 555 
V 99 
VI 113 
VII 83 
VIII 106 
V-VIII 401 
I-VIII 956 

 

Из представљене табеле уочава се да је најмањи број ученика у седмом 
разреду (три одељења), док је највећи број у трећем разреду (шест одељења). 
Упоређујући разредну и предметну наставу, већи број ученика је у разредној 
настави и то за 154 ученика. Школска година завршена је са 35 одељења, 20 
одељења млађих и 15 одељења старијих разреда (I раз. – 4 одељења, II раз. – 5 
одељења, III раз. – 6 одељења, IV раз. – 5 одељења, V раз. – 4 одељења, VI раз. – 4 
одељења, VII раз. – 3 одељења, VIII раз. – 4 одељења). 

Ако упоредимо број ученика у последњих пет година, примећујемо 
тенденцију раста броја ученика у нашој школи (Графикон 1). Школску 2019/20. г. 
завршило је 956 ученика, што је 181 ученик више него пре пет година. 

 

 

 

 

Графикон 1. Број ученика у школи у последњих пет година (шк. 2015/16, 
2016/17, 2017/18, 2018/19. и 2019/20.) 



 
 

 

Школски успех  

У наставку ће бити табеларно приказан укупан број ученика по разредима 
са одличним, врло добрим, добрим, довољним и недовољним успехом. 

Табела 2. Укупан број ученика по школском успеху и разредима 

Разред Одличан Врло добар Добар Довољан Недовољан Укупно 
II 145 (97.97%) 3 (2.02%) / / / 148 
III 150 (97.40%) 4 (2.59%) / / / 154 
IV 131 (93.57%) 9 (6.42%) / / / 140 

II-IV 426 (96.38%) 16 (3.61%) / / / 442 
V 92 (92.92%) 7 (7.07%) / / / 99 
VI 81 (71.68%) 30 (26.54%) 2 (1.76%) / / 113 
VII 50 (60.24%) 26 (31.32%) 7 (8.43%) / / 83 
VIII 64 (60.37%) 32 (30.18%) 10 (9.43%) / / 106 

V-VIII 287 (71.57%) 95 (23.69%) 19 (4.73%) / / 401 
II-VIII 713 (84.57%) 111 (13.16%) 19 (2.25%) / / 843 

 

На крају шкплске 2019/20. г. највише има одличних ученика 713 (84.57%). У 
овој школској години нема довољних и недовољних ученика (прошлу школску 
годину један ученик завршио је са довољним успехом, док недовољних ученика 
није било). У одељењима II, III, IV и V разреда нема ни један ученик са добрим 
успехом. 

Међу ученицима млађих разреда 96.38% је одличних и 3.61% врло добрих, 
док је међу ученицима старијих разреда 71.57% одличних, 23.69% врло добрих и 
4.73% добрих. 
 

 

 

Табела 3. Упоредна анализа броја одличних ученика школске 2013/14, 2014/15, 
2015/16, 2017/18. и 2018/19. г. 

Ген. Школска 
2013/14. 

Школска 
2014/15. 

Школска 
2015/16. 

Школска 
2016/17. 

Школска 
2017/18. 

Школска 
2018/19. 

Школска 
2019/20. 

2012/13       II 97.97% 
2011/12. / / / / / II 98,73% III 97.40% 
2010/11. / / / / II 94,16% III 90,07% IV 93.57% 
2009/10. / / I / II 100% III 92,78% IV 88,88% V 92.92% 
2008/09. / I / II 85,96% III 83,19% IV 85,71% V 75% VI 71.68% 
2007/08. I / II 95,23% III 94,38% IV 89,29% V 65,91% VI 62,50% VII 60.24% 
2006/07. II 92,24% III 92,85% IV 89,28% V 71,74% VI 60,18% VII 58,87% VIII 60.37% 
 



Посматрајући табелу може се приметити да до школске 2018/19. г. 
преласком у наредни разред углавном долази до пада броја одличних ученика, при 
чему се највећи пад уочава на преласку из четвртог у пети разред. Ове школске 
године је другачија ситуација. У III, IV, V и VIII разреду има више одличних 
ученика него прошле школске године (2018/19.) када су ови ученици били II, III, 
IV и VII разред. Само ученици VI и VII разреда имају мањи број одличних 
ученика у односу на прошлу школску годину. Ученици VI разреда имају за 3.32% 
мање одличних у односу на прошлу школску годину када су били V разред, док 
ученици VII разреда имају 2.26% мање одличних у односу на прошлу школску 
годину када су били VI разред. 

На преласку из IV у V разред ове школске године дошло је до повећања 
броја одличних за 4.04% док је школске 2018/19. пад одличних на преласку из IV у 
V разред био за 10.71%, школске 2017/18. пад је био за 23.38% а школске 2016/17. 
пад је био за 17.54%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Просечне оцене ученика по разредима и одељењима 2019/20. 

Табела 4.  Просечне оцене 
Раз. Од. Просечна оцена по одељењима Просечна оцена по разредима 

15/16. 16/17. 17/18. 18/19. 19/20. 15/16. 16/17. 17/18. 18/19. 19/20. 
 II-1 - - - - 4.97     4.94 

II-2 - - - - 4.91 

II-3 - - - - 4.89 

II-4 - - - - 4.99 

II-5 - - - - 4.92 
 III-1 - - - 4.92 4.93    4.89 4.92 

III-2 - - - 4.96 4.99 

III-3 - - - 4.90 4.85 

III-4 - - - 4.73 4.84 

III-5 - - - 4.92 4.95 

III-6 - - - 4.93 4.96 
 IV-

1 - - 4.87 
4.81 4.89   4.90 4.85 4.90 

IV-
2 - - 4.93 

4.91 4.97 

IV-
3 - - 4.91 

4.81 4.88 

IV-
4 - - 4.90 

4.87 4.95 

IV-
5 - - 4.89 

4.83 4.79 

 V-1 - 4.91 4.91 4.86 4.71  4.94 4.86 4.84 4.77 



V-2 - 4.96 4.95 4.91 4.86 

V-3 - 4.95 4.84 4.84 4.69 

V-4 - 4.94 4.74 4.73 4.81 
 VI-

1 4.80 4.79 4.81 
4.59 4.61 4.79 4.85 4.77 4.59 4.56 

VI-
2 4.89 4.87 4.89 4.68 4.59 

VI-
3 4.66 4.68 4.60 4.41 4.47 

VI-
4 4.83 4.84 4.78 4.66 4.59 

 VII-1   4.37 4.29 4.27 4.90 4.87 4.48 4.37 4.43 

VII-2 4.67 4.56 4.62 

VII-3 4.41 4.25 4.40 
 VIII-

1 4.81 4.58 4.46 4.52 4.61 4.82 4.51 4.33 4.37 4.43 

VIII-
2 4.88 4.54 4.42 4.38 4.43 

VIII-
3 4.70 4.45 4.15 4.38 4.46 

VIII-
4 4.88 4.49 4.29 4.20 4.23 

  4.61 4.56 4.55 4.63 4.71      
 

Легенда 

   Укупна просечна оцена 
   Највиша просечна оцена 
   Најнижа просечна оцена 

 
Графикон 2. Просечна оцена по одељењима у шк. 2019/20. г. 

 
 

Укупан број одељења која се бројчано оцењују у овој школској години био 
је 31. Укупна просечна оцена, на нивоу школе, била је 4.71. У поређењу са 
школском 2018/19. г. просечна оцена порасла је за 0.08 (школске 2018/19. г. 
просечна оцена била је 4.63). 



Највиша просечна оцена по разредима:Највишу просечну оцену има други разред 
– 4.94. 

Најуспешнија одељења су 2/4 (4.99) и 3/2 (4.99). 

Најнижа просечна оцена по разредима: 

Најнижу просечну оцену имају седми и осми разред – 4.43. 

Најнижу просечну оцену има одељење 8/4 (4.23). 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Табела 5. Упоредна анализа изостанака ученика по разредима школске 2015/16, 
2016/17, 2017/18, 2018/19. и 2019/20. 



Упоређујући просечан број изостанака по ученику школске 2015/16. г. (56.05) и 
2016/17. г. (62.35) долази до повећања за 6.30 изостанка по ученику, 2017/18. г. 
(57.88) се смањио за 4.47 у односу на 2016/17. г. У школској 2018/19. г. (56.29) 
наставило се опадање изостанака, па је просечан број изостанака по ученику био 
нижи за 1.59 него у школској 2017/2018. г.  

У школској 2019/20. г. просечан број изостанака по ученику (46.36) је 
 2015/16. 2016/17. 2017/18. 2018/19. 2019/20. 

I 

Оправдани 

  

6442 6142 4407 
Неоправдани 0 4 0 
Укупно изостанака 6442 6146 4407 
Укупан број ученика 162 152 113 
Укупно изостанака по 
уч. 

39.77 40.43 39 

II 

Оправдани 

 

5418 5069 6229 5523 
Неоправдани 1 (1-4) 0 0 11 
Укупно изостанака 5419 5069 6229 5534 
Укупан број ученика 135 137 158 148 
Укупно изостанака по 
уч. 40.14 

37 39.42 37.39 

III 

Оправдани 3930 3852 4174 3291 6232 
Неоправдани 0 0 0 1 0 
Укупно изостанака 3930 3852 4174 3292 6232 
Укупан број ученика 101 99 97 141 154 
Укупно изостанака по 
уч. 38.91 38.91 

43.03 23.35 46.25 

IV 

Оправдани 4178 4475 4418 3490 5255 
Неоправдани 12 (2-1) 32 (3/1, 3/3) 16 (4/3-14) 14 0 
Укупно изостанака 4190 4507 4434 3504 5255 
Укупан број ученика 114 113 112 141 140 
Укупно изостанака по 
уч. 36.75 39.89 

39.59 24.85 37.54 

V 

Оправдани 3258 4130 5649 8104 4041 
Неоправдани 1 (3-4) 0 201 (5/1-91) 77 37 
Укупно изостанака 3259 4130 5850 8181 4078 
Укупан број ученика 89 88 88 112 99 
Укупно изостанака по 
уч. 36.61 46,93 

66,48 73,05 41.19 

VI 

Оправдани 4825 7885 9402 6947 6089 

Неоправдани 0 
146 (5/3-

110) 
311 (6/3-

127) 
356 61 

Укупно изостанака 4825 8031 9713 7303 6150 
Укупан број ученика 112 114 113 88 113 
Укупно изостанака по 
уч. 43.08 70.45 

85.96 82.99 54.42 

VII 

Оправдани 4771 6466 5939 10437 4636 

Неоправдани 28 (5/1) 90 (6/2-7) 
207 (7/1-

126) 
387 154 

Укупно изостанака 4799 6556 6146 10824 4790 
Укупан број ученика 92 89 88 107 83 
Укупно изостанака по 
уч. 52.16 73.66 

69.84 101.16 57.71 

VIII 

Оправдани 6876 8171 10016 7554 7532 

Неоправдани 321 (6-1) 
551 (7/1-

243) 
770 157 341 

Укупно изостанака 7197 8722 10786 7711 7873 
Укупан број ученика 91 86 86 88 106 
Укупно изостанака по 
у. 79.08 101.42 

125.42 87.63 74.27 

Зб
ир

но
 Оправдани 42377 48471 51109 52194 43715 

Неоправдани 1064 
1350 (без II 
и IV раз.) 

1505 (без I, 
II и IV раз.) 

996 (без 
II раз.) 

604 

Укупно изостанака 43441 49821 52614 53190 44319 
Укупан број ученика 775 799 883 945 956 
Укупно изостанака по 
уч. 56.05 62.35 

57.88 56.29 46.36 



најнижи у протеклих пет година, нижи чак за 9.93 у односу на школску 2018/2019. 
г. Овај податак не изненађује с обзиром на то да је од 17. марта 2020. г. настава 
кренула да се изводи онлајн, због чега се изостанци ученика нису евидентирали од 
17. марта 2020. г. до краја извођења онлајн наставе, то јест до краја школске 
године. 

У школској 2019/20. г. укупан број изостанака је 44319, од тога 43715 
оправданих и 604 неоправданих. 

Највише изостанака имају ученици осмог разреда, а најмањи број 
изостанака је у другом разреду. 

 
Графикон 3. Просечан број изостанака по ученику 

 
 
 
 
 

                                                                               Снежана Бабовић Пантовић, педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завршни испит 

Чланови тима/комисије: 
Горан Шоботовић, председник Школске уписне комисије 
Милица Мирковић, секретар школе 
Драгана Станисављевић, лице задужено за информатичке послове 
Марија Трнавац, Весна Кнежевић, координатори 
Гордана Живковић, Бранка Рајчевић,  Мирјана Аранђеловић и Ивана Коцић 
Мирјанић одељењске старешине осмих разреда 
 
 На седници Наставничког већа у августу, директор школе Горан 
Шоботовић именовао чланове Тима за спровођење завршног испита.  
  У априлу организован и спроведен пробни завршни испит: 22. априла тест 
из српског језика, 23. априла тест из математике, и 24. априла  комбиновани тест. 
Ученици су тестирању приступали пеко платформе mojaucionica.gov.rs, путем 
налога који им је дао одељењски старешина. Полагању је приступило 106 ученика. 
Полагање је протекло у најбољем реду. 
 У мају су спроведене активности предвиђене планом: одељењске 
старешине су унеле у базу податке о ученицима и успех у 6. и 7. разреду. 
Информације и упутства о полагању завршног испита су родитељима достављана 
путем електронске поште. 
У јуну су одељењске старешине унеле у базу преостале податке  (успех 8. разреда, 
Вукове дипломе). Одржан пробни завршни испит: 1. јуна су ученици у школи 
преузели тест из математике и комбиновани тест који су радили код куће, а 2. јуна 
су у школи радили пробу теста из математике. Пробни испит је спроведен у 
условима идентичним онима у којима се полаже завршни испит.  

Завршни испит спроведен у школи према календару активности 17, 18 и 19. 
јуна. У среду, 17. јуна, ученици су полагали тест из српског језика, у четвртак, 18. 
јуна, из математике, а у петак, 19. јуна, радили су комбиновани тест. Сви ученици 
су приступили полагању. Били су распоређени у 12 учионица са по два дежурна 
наставника. Полагање је прошло у најбољем реду. 
 
 

  
За Тим/комисијa  за спровођење завршног испита 

Марија Трнавац, координатор 
Весна Кнежевић, координатор 

Драгана Станисављевић, лице за информатичке послове 
 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



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 претчас 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 путем платформе Microsoft teams. 
 
Школски календар усаглашен је са Календаром образовно васпитног рада 
прописаним од Министарства просвете, науке и технолошког развоја и донет је на 
почетку школске године. 
У току наставе на даљину је дошло и до промене школског календара тако да је 
Ускршњи распуст трајао нешто краће од 17. до 20. априла и биле су две наставне 
суботе: 9. маја се радило по распореду од понедељка а 23.маја по распореду од 
уторка. 
 
 
 
 
 
 
       
 
      IV  ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ОРГАНА УПРАВЉАЊА И РУКОВОЂЕЊА 
 

 

Извештај о раду Школског одбора у школској 2019/2020.години 

Имена чланова Школског одбора ове школске 2019/2020.године су: Драгана 
Јакшић, Јелена Јеринић, Ален Анђелковић, Бојана Милутиновић, Марина Ђорђевић, 
Горан Дмитровић, Бранка Рајчевић, Лидија Вранић (нов члан уместо досадашњег члана, 
колегинице Ирене Пауновић чије је дете од школске 2019-2020.год. постало ђак наше 
школе) 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 
02.09.2019. до 30.06.2020.године.Услед тренутне ситуације изазване пандемијом вируса 
Корона, а у циљу опште безбедности свих нас, седница од 30.06.2020.год је одржана 
телефонски и чланови су своју сагласност на дневни ред послали мејлом. Планирана је 
још једна (9) редовна седница крајем августа 2020.године.  

Активности којима се бавио Школски одбор у складу са његовим надлежностима 
су: 

• бавио се избором закупаца школског простора у школској 2018/2019.год.; 
• упознао чланове Школског одбора са Записником о ванредном 

инспекцијском надзору; 

• бавио се формирањем Стручног актива за развојно планирање; 



• усвојио је Финансијски план: 
• усвојио је Извештај о остваривању Годишњегплана рада школе за школску 

2018/2019.годину; 
• усвојио је Извештај о раду директора школе  за школску 2018/2019.год.; 
• усвојио је Извештај о самовредновању рада школе; 
• донео је Годишњи план рада школе за школску 2019/2020.год.; 
• донео је Анекс Школског програма; 
• констатовао је ступање директора на дужност – на мандатни период од 

четири године; 
• донео Одлуку о измени Годишњег плана рада школе за школску 

2019/2020.год.; 
• донео је одлуку о увођењу физишког обезбеђења; 
• донео је одлуку о измени Плана јавних набавки за 2019-годину; 
• донео је Анекс годишњег плана рада школе за школску 2019/2020.годину 

за учешће наше школе на HIPPO међународном такмишењу из енглеског 
језика за ученике од 5.до 8.разреда; 

• усвојио Извештај о извршеном попису за 2019. годину; 

• донео План јавних набавки за 2020. годину; 
• упознао се и разматрао Записник о ванредном инспекцијском надзору број 

614-1281/2019 од 17.01.2020.год.;  
• усвојио Завршни рачун за 2019. годину; 

• усвојио Извештај о раду директора и раду установе; 

• донео План надокнаде наставе; 

• донео Одлуку о оснивању Ученичке задруге; 

• донео Одлуку о називу Ученичке задруге; 

• бавио се избором првог директора Ученичке задруге; 

• усвојио Оснивачки акт Ученичке задруге; 

• донео Одлуку о увођењу једне групе продуженог боравка за школску 
2020/2021.годину; 

• упознат са информацијама о утврђивању технолошких вишкова; 

  
       
 

Председник Школског одбора: 
                                                                                                              Оливера Миловановић   
 
 
 
Извештај о раду директора у школској 2019/2020. години  
 
 
Посебан извештај који ће директор лично презентовати на Наставничком већу, 
Савету родитеља и Школском одбору. 
 
 
 



 
 
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 2019/2020. године, одржано је 9 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.  

 

Од 17.03.2020. услед пандемије вируса covid-19,  реализована је настава на 

даљину и у складу с тим реализоване су седнице Наставничких већа.  

Видео конференција-  Наставничко веће  Основне школе “ Радоје 

Домановић” , одржана је 29.04.2020.  на платформи Microsoft Teams. 

 

Следеће седнице Наставничких већа. 8.06., 23.06. и 2.07. 2020. одржане су у 

свечаној сали, а последња у школском дворишту, придржавајући се упутстава 

КШ, поштујући препоруке – ношења маски у затвореном простору и 

поштујући  социјалну дистанцу од 1,5 метра. 

 

Време 

реализ. 

                               Садржај рада 

                         (Активности- теме) 

Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

     IX 1. Усвојен записник са претходне седнице  

2. Размотрен  Извештај о раду за шк. 2019/2020. 

годину 

3. Размотрен Извештај директора за шк. 

Анализа 

остварености 

ГП рада  

Договор, 

Директор 

 

 

Педагог 



2019/2020.год 

4. Презентован Годишњи план рада школе за 

школску  

   2019/2020. годину 

5. Размотрен извештај стручног усавршавања 

запослених 

6. Презентован Годишњи  плана стручног усаврш. 

запослених 

7. Размотрен  Анекс школског 

програма 

8. Усвојен распоред писмених провера знања        

 

дискусија 

Подела 

задужења 

Размена 

искустава 

Психолог 

 

Наставници 

 

X - XI 

1.  Усвојен записник са претходне седнице 

2. Презентоване информације о активностима 

у складу   

   са  Акционим планом ШРП за школску 

2019/2020.   

   годину  

3.Одређени ментори наставницима 

приправницима 4.Презентован Програм 

заштите деце од насиља,   

  злостављ. и занемаривања- планиране 

активности  Тима 

5. Размотрене потребе за израдом ИОП-а за 

ученике 

6. Презентовани Извештаји са изведених 

екскурзија/ 

   излета 

7.Размотрена реализација наставног плана и 

програма и   

   осталих активности према Годишњем плану 

рада   

    школе на крају 1. клас. перида 

8. Анализиран  успех и владање ученика 

на   

    крају1. класификационогпериода 

9. Анализирани изостанци ученика и сарадња  

 

 

 

 

 

 

Презентовање 

 

Анализа, 

 

извештавање 

 

 

Излагање,  

 

размена 

искустава 

 

 

 

Руководиоци          

већа   

 

 

 Директор 

 

Наставници 

 

 

 

стручни 

сарадници 



одељењских   

     старешина и предметних наставника са родитељима  

10. Размотрена адаптација ученика првог и петог разреда  

на 1.   

      класификационом  периоду 

11. Анализирана  реализација активности 

планираних    

      програмом  инклузивног  образовања 

XII 

 

 

 

 

 

 

1. Усвојен записник са претходне седнице  

2. Анализиране реализоване активности планиране  

     програмом инклузивног образовања  

3. Анилизирана реализација угледних часова 

4. Осврт на рад тимова и стручних већа и актива 

5. Договорен програм за прославуСветог Саве и  

         новогодишњегсајма 

Анализа 

 Размена 

искустава 

 

Подела 

задужења 

Директор 

 

 

Педагог 

 

I – II 

 

 

5.02. 

2020. 

1. Усвојен записник са претходне седнице 

2.Анализирана реализација плана и програма 

редовне, допунске и додатне наставе и 

слободних активности на крају првог 

полугодишта 

3. Анализиран успех,  владање и изостанци 

ученика на крају првог полугодишта 

4. Анализирана сарадња одељењских старешина и 

предметних наставника са родитељима 

 

Анализа, 

дискусија 

 

 

 Размена 

искустава 

 

Директор 

 

Руководиоци 

разр. Већа 

 

 Одељ.стар. 

 ПП служба  

III 

 

9.03. 

2020. 

1. Усвојен записника са претходне  седнице 

2. Усвојен план  надокнаде часова за период од18-

21.02.2020. ( продужење распуста због епидемије 

грипа) 

3. Утврђен начин обележавања  Дана школе 

4. Утврђена организација  такмичења (Кенгур  

без граница  

   и Општинског  такмичења  из српског  језика) 

5. Размотрена организација  пробног завршног  

испита 

6. Размотрен начин пријема предшколаца-  

будућих првака 

Извештај о 

резултатима 

 

-Излагање, 

 

 Размена 

искустава 

 

 

Подела 

задужења 

 

 

Директор 

 

 Педагог 

Психолог  

 

Чланови 

НВ 



7. Усвојени уџбеници  за други и  шести разред  

за школску 

    2020/2021. 

8. Саопштен списак за Обуку наставника за 

дигиталне   

    наставне садржаје за школску 2020/2021. 

 

 

IV 

29.04. 

2020. 

 

 

Видео конференција-  Наставничко веће  

Основне школе “ Радоје Домановић”    ( због 

пандемије вируса covid-19). Видео конференција 

одржана на платформи Microsoft Teams. 

1. Представљен приступ платформи Microsoft 

Teams 

2. Размотрен начин анкетирања и списак уџбеника 

за 

    следећу школску годину 

* Од 17.03.2020. 

до краја шк. 

год. 

реализована 

настава на 

даљину! 

Излагање,  

дискусија 

Договори,  

Директор 

 

Педагог 

Психолог 

 

Одељењске 

старешине 

 

 

VI 

 

8.06. 

2020. 

 

 

1. Усвojeн  записник  са претходне  седнице 

2. Анализирана  реализација  редовне, допунске  

и додатне  

    наставе и  слободних  активности  осмог разреда   

    у другом полугодишту 

3. Анализиран успех  и владање ученика осмог  

разреда у  

    другом полугодишту 

4. Извршен избор ученика  и спортиста генерације 

5. Утврђен начин реализације  пробног завршног  

    испита и организација  завршног испита  

    ( у  околностима пандемије вируса covid-19) 

 

 

Излагање,  

 

 дискусија 

 

 

Договори,  

 

 

 

Директор 

 

 

 

Педагог 

Психолог 

 

Одељењске 

старешине 

 

 

 

 

 

VI 

 1. Усвојен записник са претходне седнице 

2. Анализирана реализација плана и програма  

редовне,  

    допунске и додатне наставе и слободних  

 

Излагање,  

 дискусија 

 

 

Директор 

 

Педагог 



 

23.06. 

2020. 

активности на   

    крају другог полугодишта 

3. Анализиран успех  и владање  ученика на крају 

другог 

    полугодишта 

4. Утврђен начин реализације завршног испита 

5. Предложен начин израде Извештаја и Годишњег 

плана  

    рада школе 

Договори,  

 

подела 

задужења 

 

Психолог 

 

Одељењске 

старешине 

 

VII 

 

2.07. 

2020. 

1. Усвојен записник  са претходне  седнице 

2.Извршена подела часова у школској 2020/2021. 

3. Утврђена динамика израде Годишњег  плана 

 рада   

    школе  - дефинисана задужења и рокови 

4. Утврђена динамика израде Извештаја о раду 

школе-   

    дефинисана задужења и рокови 

 

Излагање,  

дискусија 

Договори,  

 

подела 

задужења 

Директор 

Педагог 

Психолог 

Одељењске 

старешине, 

Чланови НВ 

 

 

 

У Београду,                                                                                        Записничар: 

3.07.2020.                                                                                      Недељка Дидулица    

 
Извештај о раду Педагошког колегијума 
 
На првој седници колегијума направљен је договор око финалних активности 
везаних за израду Годишљег плана рада школе. Већина задужених руководилаца 
је доставила планове. Утврђени су термини класификационих периода. За члана 
Педагошког колегијума који прати остваривање плана стручног усавршавања 
одређена је наставница биологије Наташа Јановић. Разматран је план рада ТИО. 
Договорено је да до краја првог класификационог периода сви насатвници доставе 
психологу списак ученика којима је потребан неки вид додатне подршке. Није 
донесен ниједан ИОП, само је констатовано да постоје ученици који захтевају 
индивидуализован приступ у раду. Договорено је да до 15. септембра буде 
направљен распоред писмених и контролних задатака. Превенцијом употребе 
дрога школа ће се бавити кроз пројекат „Основи безбедности деце“ у сарадњи са 
ПП службом и Одељењем за малолетничку делинквенцију МУП-а Србије. 
Директор је похвалио рад неких тимова и нагласио да претходне школске године 
нису сви радили по плану, као и да већину  активности спроводе руководиоци и 
један до два члана тима , те да се у наредној школској години обрати пажња на 
поделу задужења унутар тимова и већа и унапреди тимски рад. 
На крају првог класификационог периода направљен је списак ученика којима је 
потребан неки вид додатне подршке у раду. Настављено је праћење рада 



приправника Марије Шапоњић - наставника биологије од стране директора, 
ментора и психолога школе о чему постоји пратећа документација (обрасци за 
посматрање часа, мишљење ментора од 28.10.2019., као и извештај комисије за 
проверу савладаности програма за увођење у посао).Секретар је пријавила 
наставницу за полгање испита за лиценцу.  У децембру месецу 2019.  године је 
праћен пројекат групе наставника петог разреда на тему Лирске народне песме ( 
породичне и посленичке). Дана 24.12.2019. је одржан угледни час као резултат 
финализације пројекта са одељењима 5/1 и 5/4. Наташа Јановић је известила 
колегијум о завршеним и најављеним обукама и напоменула да неке колеге нису 
досатвиле потврде о савладаним обукама. Руководиоци стручних већа разменили 
су информације о такмичењима ученика.  
Након завршетка првог полугодишта анализирана је реализација образовно- 
васоитног рада на основу достављених извештаја. Усвојени су ИОП-и 1 за друго 
полугодиште за ученике К.Д. из 4/2 и В.Г. из 7/1. Направљена је ревидирана листа 
ученика којијма је потребан неки вид додатне подршке. Педагог школе је 
презентовала извештај о самовредновању. У најави од стране педагога је било  
анкетирање ученика и родитеља о присуству и облицима насиља у школи, као и 
анкетирање родитеља о задовољству сарадње са школом. На почетку другог 
полугодишта дошло је до промене педагога, након чега је дошло до проглашења 
ванредног стања, тако да су те активности одложене за крај школске године.  У 
августу 2020. године педагог је започела анкетирање родитеља о задовољству 
сарадње са школом.  
Договорен је начин организације и реализације образовно – васпитног рада у 
школи, примена мера заштите и пријема будућих првака.  
Направљен је план рада за школску 2020/2021. годину. 
 
                                                                                 Горан Шоботовић, директор школе 
 
Извештаји о раду Разредних већа 
 
 
 
3.1. Извештај о раду  Разредног већа 1. разреда  
 
Бројно стање ученика и структура: укупно 113  ученикa, од тога 51 дечак  и  62 

девојчица. 

На  почетку  школске  године  било  је  114  ученика. У  току  првог   школске 

године  исписао  се  један  ученик  из 1/4 - (16. 12. 2019. год.) 

Разредни наставници: 

I1 - Тијана Братић 

I2  - Недељка Дидулица  

I3  - Мирна Комненић  

I4  - Лидија Вранић 

Предметни наставници: 

Енглески језик: Дубравка  Дошеновић  - I1, I2,  и  Милена Савић - I3 ,I4 

Верска настава: Александра Ђорђевић ( сва четири одељења )  и Маријана  

Пуношевац ( у другом  полугодишту ) . 



Сви  наставни  садржаји  су  реализовани. Ученици  су  наставне  садржаје, у  

другом  полугодишту (од 17.3.2020. год.) , пратили  путем  наставе  на  даљину  

због  проглашења  ванредног  стања  на  територији  Републике  Србије.  

Настава  на  даљину  се  редовно  одвијала  од  17. 3. 2020. године. 

Она  је  обухватала  планиране  садржаје  и  емитована  на  РТС-3  каналу  у  виду  

ТВ  емисија. 

Учитељи  су  прилагођавали  постојеће  наставне  припреме, материјале  и  

презентације  са  актуелним  ТВ  емисијама  које  су  емитоване  свакодневно.  

Додатни  садржај  је  био  постављан  свакодневно  на Google drive-у ОШ „Радоје   

Домановић“, одакле  су  ученици  могли  да  преузимају  материјал  за  рад. 

Коришћени  су доступни дигитални  уџбеници  издавачке  куће   „Логос“ . 

Учитељи  су  припремали  презентације  у  Power  point-у и  тако  допуњавали  

актуелне  садржаје. 

Комуникација  са  ученицима  и  родитељима  је  била  путем  електронске  поште 

и Viber  група. 

Учитељица Лидија Вранић је држала наставу преко скајпа. 

БРОЈ САСТАНАКА СТРУЧНОГ 

ОРГАНА за овај период 

   ПЛАНИРАНО 

     10 састанaка 

    РЕАЛИЗОВАНО 

     7 састанaка 

 

1. Реализација стручних тема 

 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ 

Реализатор, 

месец 

 

АКТИВНОСТ 

1. Организацуја  наставе, усклађивање  

распореда  часова 

2. Израда  плана  адаптације  ученика 

3. Сарадња  са  учитељима  боравка  

Учитељи 

разредног 

већа првог 

разреда, 

предметни 

наставници, 

септембар  

1.Извршен договор и 
консултације о 
организацији наставе, 
ваннаставних 
активности, распореду 
часова. 
2. Планиран 
родитељски састанак 
за прву недељу 
септембра, договор о 
тачкама дневног реда. 
дестинације на нивоу 
Стручног већа 
разредне наставе.3. 
Учитељи  продуженог  
боравка  заказали  
прве  родитељске  
састанке. Усклађивање  
распореда  часова  и  
догов  о  начину  рада. 

  
1.Обележавање дечје недеље Учитељи 1.Планиране 



 

 

разредног већа 

првог разреда 

октобар 

активности поводом 
обележавања Дечје 
недеље - радионице - 
ликовне, драмске, 
спортске. 
 
. 

1.Анализа реализације редовне, допунске наставе 

и ваннаставних  активности за први 

класификациони период 

2.Утврђивање  успеха и дисциплине на крају 

првог класификационог периода 

 

 

Учитељи 

разредног већа 

првог  разредa, 

предметни 

наставници- 

новембар 

 

 

1.Извршена анализа 
реализације допунске, 
додатне наставе и 
слободних активности 
за први 
класификациони 
период.  
2. Извршена аналза 
успеха и дисциплине 
ученика на крају првог 
класификационог 
периода. 
 

1. Праћење  рада  и  напредовања  ученика  у  

раду 

2. Активности  везане  за  прославу  Нове  

године 

3. Хуманитарна  акција 

4. Изложбени  сајам  поводом  Нове  године  

 

 

 

Учитељи 

разредног 

већа првог  

разреда, 

предметни  

наставници- 

децембар 

1.Извештавање, 
размена  искустава, 
анализа. 
2. .Извршен договор о 
обележавању празника 
– Нова година – 
радионице, сајмови и 
изложбе – избор по 
одељењима 
3.Прикупљање  
слаткиша „Један  
пакетић  много  
љубави „-хуманитарна  
акција 
4.Планирање  
активности, 
организација  и  
реализација. 

1.Анализа   реализације  редовне, допунске  

наставне  и  ваннаставних  активности  за  прво  

полугодиште 

2.Утврђивање  успеха  и  дисциплине  на  крају  

првог  полугодишта 

3. Обележавање  празника 

 

 

 

Учитељи 

разредног већа 

првог 

разреда, 

предметни 

наставници 

1.Дискусија,упоређива
ње, договор, размена  
искустава.  
2. Анализа успеха и 
дисциплине ученика 
на крају првог 
полугодишта. 
3. .Извршен договор о 
обележавању празника 
– Свети  Сава – 
радионице, сајмови и 
изложбе – избор по 
одељењима 
 

1. Анализа реализације  редовне, допунске  

наставе  и  ваннаставних  активности  за  

Учитељи 

разредног већа 

1.Дискусија,упоређива
ње, договор, размена  
искустава.  



трећи  класификациони  период  

2. Утврђивање  успеха  и  дисциплине  на  

крају  трећег  класификационог   периода   

 

првог 

разреда, 

предметни 

наставници 

2. Анализа успеха и 
дисциплине ученика 
на крају трећег  
класификационог  
периода  
ПОСЕБНИ  
УСЛОВИ  РАДА –
Због  увођења  
ванредне  ситуације  
на  територији  
Републике  Србије  
настава  се  одвијала  
на  даљину  путем  
интернета од 17. 3. 
2020. год.  
 

1. Анализа реализације  редовне, допунске  и  

ваннаставних  активности  за  друго  

полугодиште 

2. Утврђивање  успеха  и  дисциплине  на  

крају  другог  полугодишта  

3. Сарадња  са  предметним  наставницима  

4. Израда  плана  Одељенског  већа  за  

следећу  школску  годину 

Учитељи 

разредног већа 

првог 

разреда, 

предметни 

наставници 

1.Дискусија,упоређива
ње, договор, размена  
искустава.  
2. Анализа успеха и 
дисциплине ученика 
на крају другог  
полугодишта 
3. Сарадња  са  
предметним  
наставницима  и  
договор  око  начина  
рада  путем  
интернета. 
4. Договор  око  израде  
плана  Одељенског  
већа  путем  
интернета. 
ПОСЕБНИ  
УСЛОВИ  РАДА –
Због  увођења  
ванредне  ситуације  
на  територији  
Републике  Србије  
настава  се  одвијала  
на  даљину  путем  
интернета од 17. 3. 
2020. год.  
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 



2. Родитељски састанци 

БРОЈ САСТАНАКА  ПЛАНИРАНО 

6 састанка 

РЕАЛИЗОВАНО 

4  састанка 

ТЕМЕ Реализатор, 

месец 

АКТИВНОСТ 

1.Родитељски  

састанак 

1.Упознавање  

родитеља са  ритмом  

рада и  

прилагођавања  раду 

у  првом  разреду. 

2.Прослеђивање  

информација о  

организацији наставе, 

школском  прибору, 

уџбеницима, раду  

продуженог  боравка. 

3. Заказивање  

родитељских  

састанака-продужени  

боравак и родитељски  

састанак. 

4. Подела  упутстава  

за  рад  и  потребних  

листића са  подацима 

и  сагласностима. 

Одељенске  

старешине, 

Термин  

одржавања: 

2.9.2019. 

-1/3  и   1/ 4 

1.Школска 2019/ 2020. годну  прваци  

започињу преподневном  сменом од 8:30.Прве 

две  недеље  ученици  су  имали  три  школска  

часа. 

 Од октобра  почиње  редован  фонд  часова ( 

пет  часова  дневно). 

Од  октобра  распоред  постаје  сталан.  

 

2.Родитељи  добили  потребне  информације  о  

коришћењу  уџбеника  , раду  продуженог  

боравка... 

 

3.Учитељи  продуженог  боравка  заказали  

први  родитељски  састанак.Дате  детаљне  

информације  о  начину  и  ритму  рада.  

Заказани и родитељски  састанци . 

4.Родитељи   добили  потребна  упутства  

за  рад  и  листиће  личних  података  које  

треба  да  попуне  до  следећег   састанка.  

 

ТЕМЕ Реализатор, месец АКТИВНОСТ 

2.родитељски састанак 

1.Школски програм за 2019/2020.год. 

2.Календар обр.-васп.рада за 

шк.2019/2020. 

3.Избор представника родитеља 

одељења за Савет родитеља школе 

4.Упознавање  са  изборним  

програмом који  ће  се  изучавати у  

Одељењске старешине, 

Прва седмица септембра 

Термин  

одржавања:9.9.2019.год. 

1.Родитељи 
упознати са 
садржајима рада по 
предметима. ,  
2.Сви родитељи 
добили копиран 
материјал – 
Шк.календар 
2019/2020., измене 
и допуне календара 
као и информације 
о распустима, 



првом  разреду- Грађанско  

васпитање и Верска  настава; 

информисање  и  спровођење  анкете 

5.Упознавање  са  протоколом 

поступања у установи у одговору  на  

насиље, злостављање и  

занемаривање 

6.Писана  сагласност  родитеља  

везана  за  реализацију  разних  

активности  у  школи 

7.Разно( распоред  часова, прибор, 

информисање родитеља о активацији 

електронског дневника,  

подела листића са адресом 

родитељског портала, корисничког 

имена и лозинке за први приступ 

електронском дневнику...) 

празницима и 
важним датумима. 
3.Присутни 
родитељи  
једногласно 
изабрали своје 
представнике за 
Савет родитеља 
школе. 
4.Наставник Верске  
наставе је 
родитељима  
представио  
детаљно  план  и  
програм  рада.Исто  
то  је  учинила  и  
учитељица  у  
сваком  одељењу  
али  за грађанско  
васпитање.Родитељ
и су путем  анкете  
изабрали  изборни  
предмет  за  своју  
децу. (9-веронаука, 
20- грађанско) 
5.Родитељи  
упознати  о  начину  
реаговања и  
препознавања  
насиља у  школи. 
6.Родитељи  су  
дали  своју  
писмену  
сагласност која  је  
везана   за  
реализацију  разних  
активности  у  
школи. 
7. Родитељи 
упознати са 
распоредом часова 
по сменама, 
терминима 
коришћења сале за 
физичко,  
наставником 
енглеског језика, 
као и потребним 
школским 
прибором 

3.родитељски састанак 

1.Анализа реализације редовне, 

допунске наставе и слободних 

активности за први класификациони 

Одељењске старешине 

термин:5.12.2019.год. 

1.Извршена аналза 
реализације 
редовне, допунске, 
додатне наставе, 
слободних 
активности за први 



период 

2.Успех и дисциплина на крају првог 

класификационог периода 

3.Адаптација  ученика првог  разреда 

у  првом  класификационом  периоду 

4. Разно 

класификациони 
период.  
2.Сви ученици 
имају позитиван 
успех и примерно 
владање.  
3.Ученици првог  
разреда су  се  
добро  адаптирали 
на  школске услове  
рада  и  обавезе. 
Ипак  постоји једна  
група ученика у I4 
која се  још увек 
није дисциплински 
адаптирала на 
правила  
понашањау  
школи.Из  те  групе  
издваја  се  један  
ученик са  
озбиљним  
проблемом  у   раду  
и  понашању.  
4.  Реализоване  су 
редовне  наставне  и  
редовне  
ваннаставне    
активности -                 
( Предавање 
представника МУП-
а; Акција социјално  
хуманитарног  
карактера „ Један  
пакетић много  
љубави „) 

3.родитељски састанак 

 

Одељењске старешине I3, I4 

Друга седмица  

. 

4.Родитељски  састанак   

1.Анализа реализације редовне, 

допунске наставе и слободних 

активности на  крају  другог  

полугодишта и  крај  шк. 

2019/2020.год. 

2.Успех и дисциплина на крају  

другог  полугодишта и  крај  шк. 2019 

/ 2020. год.  

Одељењске старешине 

термин:29.6.2020.год. 

1.Извршена аналза 
реализације 
редовне, допунске, 
додатне наставе, 
слободних 
активности  друго  
полугодиште  и  
крај  шк. 2019 
/2020. год. 
 
2.Сви ученици 
имају позитиван 
успех и примерно 
владање.  



3.Подела  ђачких  књижица  

 

ПОСЕБНИ  УСЛОВИ  РАДА –Због  
увођења  ванредне  ситуације  на  
територији  Републике  Србије  
настава  се  одвијала  на  даљину  
путем  интернета од 17. 3. 2020. год.  
 

3. Подела  ђачких  
књижица 
 
ПОСЕБНИ  
УСЛОВИ  РАДА –
Због  увођења  
ванредне  
ситуације  на  
територији  
Републике  Србије  
настава  се  
одвијала  на  
даљину  путем  
интернета од 17. 3. 
2020. год.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Реализација редовне, допунске наставе и слободних активности: 

Нема  нереализованих  часова  на  крају  првог  полугодишта.  

 

 

* Допунска  настава  се редовно  одвијала  путем  наставе  на  даљину.  

 

 

*У оквиру Слободних активности (Креативне  радионице )  – сви ученици су 

обухваћени секцијом.  

 

             *Оправдани изостанци по одељењима: 

 

одељење број 
оправданих 
изостанака 

број 
неоправданих 

изостанака 

просек по ученику 

1/1 1393 / 48,03 

1/2 1125 / 38,79 

1/3 860 / 31,85 



1/4             1029 / 36, 75 

укупно 4407 / 34 

 

4. Бројно стање ученика за обавезне изборне предмете: 

 

одељење Верска настава Грађанско васпитање 

1/1 9 ученика : 5 дечака, 4 

девојчица 

20 ученика : 10 дечака,  10 

девојчица 

½  12 ученика : 5 дечака, 7 

девојчице 

17  ученика : 6 дечака, 11 

девојчица 

1/3 7  ученика :3 дечака, 4 

девојчице 

20  ученика : 6 дечак, 14 

девојчица 

¼ 8  ученика : 4 дечака, 4 

девојчице 

20 ученика : 9 дечака,  11 

девојчица 

 

 

5. Успех и дисциплина ученика на крају  

шк. 2019 /2020. године: 

 

Сви ученици имају позитиван успех .  

Ученици  првог  разреда  немају  бројчане  оцене  .Успех  ученика  је  описан  

описним  оценама. 

Школски  педагог  и  психолог посетили  часове  редовне  наставе у  сва  четири  

одељења ( у првом  полугпдишту ). У  одељењу  1/4 , психолог  школе  је  обавио  

посету  више   пута због  праћења ученика  који је  имао  потешкоће  у  

напредовању  и  понашању , те   се  касније  у  току  године   и  исписао. 

 

Неоцењени ученици: нема неоцењених ученика 

 

Нема  ученици којима су изречене васпитно-дисциплинске мере: 

Владање ученика: 113  ученика има примерно владање. 

 

разред и 
одељење 

примерно врлодобро Добро 

1/1 29 / / 

½ 29 / / 

1/3 27 / / 

¼ 28 / / 



Укупно 113 / / 

 

 

6. Реализоване активности ученика и  такмичења 

 

Датум садржај одељење 

10. 10. 2019.  .      Посета концерту ансамбла,,Una saga 
Serbica" у свечаној сали школе 

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

14. 10. 2019 Ликовна радионица у оквиру Дечје 
недеље 

¼ 

6.10. 2019. Трка за срећније детињство- Ушће 1/1  

16. 10.  

/30.10.2019 

. Реализација тема пројекта:„Безбедан 
интернет за целу породицу, деца и 
интернет-паметно од почетка“. Теме 
које се реализују кроз анимиране 
прилоге: 1.Лепо понашање на 
интернету-16.10.2019. 2.Заштита деце 
од нежељеног садржаја и интернет 
предатора-23.10.2019. 3.Заштита личних 
података и приватности на интернету-
30.10.2019.  

 

¼ 

 11. 12. 2019- 

26.12.2019.  

Хуманитарна акција,,Један пакетић, 
много љубави'' 

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

20. 11. 2019. . Изложба ученичких ликовних радова у 
оквиру пројекта Правила понашања у 
учионици, школи и школском дворишту 
под називом Наша правила 

¼ 

25. 11. 2019.     .       Предавање МУП-а у оквиру 
пројекта Основи безбедности деце. 

Теме: 1.Шта  ради  полиција  

    2.Заједно  против  насиља 

 

 

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

28. 11. 2019.       Школско такмичење у шаху 1/1,1/2,1/3,1/4 

2. 12. 2019 .         Истраживачка радионица-
Експериментом до знања 

¼ 

23. 12. 2019 Празничне ликовне радионице у 
периоду од 16.12.до 23.12.2019. 

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

25. 12. 2019. Школско такмичење рецитатора 1/1,  1/2,  1/3,  1/4 

26. 12. 2019.       Новогодишњи изложбени сајам 
ученичких радова 

1/1,  1/2,  1/3,  ¼ и 

продужени  



боравак 

27.12.2019. ДЕМУС- Соло певање 
 

½ 

27. 1. 2020.         .         Радионица поводом Дана Св.Саве 1/1,  1/2,  1/3,  1/4 

 ПОСЕБНИ  УСЛОВИ  РАДА –Због  
увођења  ванредне  ситуације  на  
територији  Републике  Србије  
настава  се  одвијала  на  даљину  
путем  интернета од 17. 3. 2020. год.  
 

 

24. 2. 2020. Предавање  МУП-а у  оквиру  пројекта 
„ Основи  безбедности  деце „. 
Тема  предавања-„ Безбедност  деце  у  
саобраћају „  

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

20.3. 2020. Ликовна  и  литерарна online радионица 
поводом  „ Дана  школе „  

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

10.4.2020. Online  изложба ученичких  радова –
„Пролећна  изложба“ 

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

14.4. 2020.  Online ревијално  такмичење  из  
математике у  организацији  Друштва  
математичара  Србије  

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

16.4. 2020. Online изложба  ученичких  радова  
поводом  Ускрса  

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

13.5.2020. Учешће  на online  Креативном  
конкурсу  Министарства просвете, 
науке  и  технолошког  развоја  под  
називом „Моја  породица-моја  слобода 
„ 

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

1.6.2020. Учешће  на online ликовном  конкурсу  
„Упознајмо  птице“.Организатор  
„Пријатељи  деце“-Нови  Београд 

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

3.6.2020.  Ризница  стваралаштва-завршна  
изложба  радова  

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

 

 

              

 

 

7. Резултати учешћа на такмичењим, конкурсима: 

 

АКТИВНОСТ Учествовали / 

реализовали 

Ниво 

Школско  такмичење  у  

шаху  

1/1,  1/2,  1/3,  ¼ 1.место на  школском  

нивоу (1/1) 

3.место  на  школском  

нивоу (1/3) 

 



ДЕМУС Соло певање 
1/2  

2.место на општинском 

нивоу 

Такмичење рецитатора 1/1, 1/2, 1/3, 1/4  1.место на школском 
нивоу и пласман  на 
општинско  такмичење ( 
1/4) 
2. и 3. Место  на 
школском  нивоу (1/1) 
2. и 3. Место  на  
школском нивоу  ( 1/3 )  
 

 

 

 

 

У Новом Београду, 

дана 30.6.2020.год. 

                                              Руководилац Разредног већа првог  разреда : Тијана  

Братић 1/1 

 
 
 
 
 
 
 Извештај о раду разредног већа 2. разреда 
 
     Бројно стање ученика и структура: укупно 148 ученикa, од тога 72 дечака и 76 

девојчице. 

Разредни наставници: 

II1– Драгица Врвић 

II2 – Данка Керић 

II3  - Катарина Хајман 

II4 – Љиљана Крстић 

II5   -  Верица Милосављевић 

Предметни наставници: 

Енглески језик: Зоран Петричић – II3, II5 ,  Милена Савић- II4, II1и  Дубравка 

Дошеновић – II2 

Верска настава: Маријана Пуношевац ( сва одељења ) 

БРОЈ САСТАНАКА СТРУЧНОГ 

ОРГАНА   

ПЛАНИРАНО 

6 састанaка 

РЕАЛИЗОВАНО 

6 састанaка 

 

 



 

1. Родитељски састанци 

БРОЈ САСТАНАКА  ПЛАНИРАНО 

4 састанка по 

одељењу 

РЕАЛИЗОВАНО 

3 састанка по одељењу 

 

 

2. Реализација редовне, допунске наставе и слободних активности: 

*Број нереализованих часова по предметима 

Предмет Број часова 

  

Слободне активности +4 

Енглески језик 2 

Грађанско васпитање 1 

Верска настава 1 

Пројектна настава 2 

Математика (допунски  рад 

) 

30 

Српски језик (допунски рад) 34 

Укупно 70 

 

Због ванредне ситуације и препоруке Министарства да се деца не оптерећују 

превише нису реализовани часови дпунске наставе, слободних активности . 

Укупно нереализованих часова у 2. разреду  је 70. 

 

 

 *Оправдани изостанци : 

 

разред број 
оправданих 
изостанака 

број 
неоправданих 

изостанака 

просек по ученику 

  2. 5987  40,45 

          2.  11 0,07 

Укупно  5998 40,52 

 

3. Бројно стање ученика за обавезне изборне предмете: 

 

одељење Верска настава 



2/1 8 ученика  

2/2 10 ученика  

2/3 4  ученика  

2/4  3 ученика  

2/5  ученика 

 

 

4. Успех и дисциплина ученика на крају другог полугодишта 

шк.2019 /2020.године: 

 

Сви ученици имају позитиван успех .  

Ученици са недовољним оценама: нема недовољних оцена. 

Неоцењени ученици: нема неоцењених ученика 

 

Владање ученика: 148 ученика има примерно владање. 

 

разред  одличних врлодобрих средња оцена 
одељења 

 2. 145 3 4,93 

 

5. У другом полугодишту није било посета ни излета. 

 

Напомена:  
 
У току наставе на даљину, у другом полугодишту, Разредно веће другог разреда је 
сарађивало у сваком сегменту рада.   
Извршена је подела задужења у оквиру Разредног већа, како би се ускладио и био 
јединствен рад свих ученика другог разреда. Распоред часова је измењен, усклађен 
са предметним наставницима, али и са часовима који су реализовани на каналу 
РТС2, на коме се емитује програм за ученике. Договорен је План рада који је 
усклађен са садржајима који се реализују на РТС2 каналу. Учитељи су се 
усагласили и прилагодили оптерећеност ученика. Повратну информацију о раду 
ученика из сваког предмета појединачно , родитељи деце су слали на  мејлове 
наставницима, по упутству истакнутом на сајту школе, као и „качењем“ на google 
дискове, посебно формиране у ту сврху. Договорено је да се посебно обрати 
пажња на ученике који спорије напредују у одељењу, како би им се помогло да 
остваре што боље резултате у настави на даљину и савладају градиво. 
Информисаност родитеља о променама у раду, одлукама Министарства просвете и 
планираним активностима, била је стална, прецизна и јасна, а преко заједничке 
вибер групе и преко google диска на сајту школе.  
 
Примећено је да су се ученици и њихови родитељи изузетно трудили, домаће 
задатке слали на дневном нивоу и да су успели да се прилагоде настави на даљину 
у потпуности. 
 
                                                                      Данка Керић, руководилац разредног већа 



 
 
 
3.3.Извештај о раду разредног већа 3. разреда 
 
ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ  ШК.2019 / 2020 .ГОДИНЕ 

У одељење 3/2 на почетку школске године уписана 2 ученика, из одељења 3/4 у 

августу исписан један ученик и у току првог полугодишта још један ученик. 

Бројно стање ученика и структура: укупно 154 ученикa, од тога 92 дечака и 62 

девојчице. 

Разредни наставници: 

III1 – Маја Дробњаковић 

III2  - Милена Меденица 

III3  - Снежана Шукара  

III4  - Жељка Грбан 

III5   -  Слободанка Лековић          

III6    - Марина Суботић 

Предметни наставници: 

Енглески језик: Зоран Петричић - III1, Јелена Нисић Недељковић - III2, III6  и  

Дубравка Дошеновић - III3, III4  и III5 

Верска настава: Александра Ђорђевић ( сва одељења ) 

БРОЈ САСТАНАКА СТРУЧНОГ 

ОРГАНА за овај период 

   ПЛАНИРАНО 

     3 састанaка 

    РЕАЛИЗОВАНО 

     3 састанaка 

 

4. Реализација стручних тема 

 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ 

Реализатор, 

месец 

 

АКТИВНОСТ 

1.Договор о организацији наставе и ваннаставних 

активности, распореду часова 

2.Организација родитељског састанка 

3.Усклађивање распореда часова са предметном 

наставом 

 

Учитељи 

разредног 

већа трећег 

разреда, 

предметни 

наставници. 

30.август, 

2019. 

 

1.Извршен договор и 
консултације о 
организацији наставе, 
ваннаставних 
активности, распореду 
часова. 
2. Планиран 
родитељски састанак 
за прву недељу 
септембра, договор о 
тачкама дневног реда. 
3.Израђени распореди 
часова усклађени са 
предметном наставом 
 

1.Обележавање дечје недеље 

2.Предлози тема за стручно усавршавање 

Учитељи 

разредног већа 

1.Планиране 
активности поводом 
обележавања Дечје 



 

3.Учешће на такмичењима 

 

трећег разреда 

октобар2019. 

недеље - радионице - 
ликовне, драмске, 
спортске. 
2.Одабране теме за 
стручно усавршавање 
и прослеђене Тиму за 
стручно усавршавање 
3.Извршен договор и 
пријава учешћа 
ученика  на 
такмичењима 
организације,,Пријате
љи деце''- ликовни и 
литерарни конкурси, 
соло певање, школско 
такмичење 
рецитатора. Школско 
такмичење из 
математике  
 

1.Анализа реализације редовне, допунске наставе 

и слободних активности за први класификациони 

период 

2.Анализа успеха и дисциплине на крају првог 

класификационог периода 

 3.Обележавање празника 

4. Хуманитарна акција 

 

Учитељи 

разредног већа 

трећег разредa, 

предметни 

наставници 

новембар, 

2019. 

 

1.Извршена анализа 
реализације допунске, 
додатне наставе и 
слободних активности 
за први 
класификациони 
период.  
2. Извршена аналза 
успеха и дисциплине 
ученика на крају првог 
класификационог 
периода. 
3.Извршен договор о 
обележавању празника 
– Нова година – 
радионице, сајмови и 
изложбе – избор по 
одељењима. 
4. Извршен договор о 
прикупљању слаткиша 
у хуманитарној акцији 
„Један пакетић пуно 
љубави“. 

1. Анализа реализације редовне, допунске, 

додатне наставе и слободних активности за прво 

полугодиште 

2.Анализа успеха и дисциплине на крају првог 

полугодишта 

3.Учешће на такмичењима 

 

 

Учитељи 

разредног већа 

трећег разреда, 

предметни 

наставници, 

4. 2. 2020. 

1.Извршена анализа 
реализације редовне, 
допунске, додатне 
наставе и слободних 
активности за прво 
полугодиште.  
2. Анализа успеха и 
дисциплине ученика 
на крају првог 
полугодишта. 
3. Извршена анализа 
учешћа ученика на 



ликовном и 
литерарном конкурсу 
,,У част Д.Лукића''-
општински ниво 
,такмичењу соло 
певача на општинском 
нивоу, на школском 
такмичењу 
рецитатора, као и на 
школском и 
општинском 
такмичењу из 
математике. 
 

 

5. Родитељски састанци 

БРОЈ САСТАНАКА  ПЛАНИРАНО 

2 / 3 састанка 

РЕАЛИЗОВАНО 

2 / 3 састанка 

 

ТЕМЕ Реализатор, месец АКТИВНОСТ 

1.родитељски састанак 

1.Школски програм за 2019/2020.год. 

2.Календар обр.-васп.рада за 

шк.2019/2020. 

3.Избор представника родитеља 

одељења за Савет родитеља школе 

4.Распоред часова, шк.прибор 

5. Правилник о протоколу поступања 

у установи у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање 

6.Разно 

Одељењске старешине, 

Прва седмица септембра 

1.Родитељи 
упознати са 
садржајима рада по 
предметима. ,  
2.Сви родитељи 
добили копиран 
материјал – 
Шк.календар 
2019/20., измене и 
допуне календара 
као и информације 
о распустима, 
празницима и 
важним датумима. 
3.Присутни 
родитељи  
једногласно 
изабрали своје 
представнике за 
Савет родитеља 
школе. 
4.Родитељи 
упознати са 
распоредом часова 
по сменама, 
терминима 
коришћења сале за 
физичко,  
наставником 
енглеског језика, 
као и потребним 
школским 
прибором. 



5. Родитељи 
упознати са 
Правилником о 
протоколу 
поступања у 
установи у 
одговору на 
насиље, 
злостављање и 
занемаривање  
6. Договор о 
термину отворених 
врата. Родитељи 
попунили анкете за 
сагласност за 
извођење ученика 
из школе и 
фотографисање 

2.родитељски састанак 

1.Анализа реализације редовне, 

допунске наставе и слободних 

активности за први класификациони 

период 

2.Успех и дисциплина на крају првог 

класификационог периода 

 

Одељењске старешине 

Термин:новембар 2019. 

1.Извршена аналза 
реализације 
редовне, допунске, 
додатне наставе, 
слободних 
активности за први 
класификациони 
период.  
2.Сви ученици 
имају позитиван 
успех и примерно 
владање.  
  

3.родитељски састанак 

1. Успех и дисциплина у првом 

полугодишту 

2. Настава у природи и излет 

3. Такмичења 

 

 

Одељењске старешине 3/5, 3/6 

Последња седмица јануара и 

прва седмица фебруара 

1.Сви уеници имају 
примерно владање 
и позитиван успех.  
2. Родитељи 
упознати са 
дестинацијом 
наставе у природи – 
Сребрно језеро и 
излета – Вршац. 
3. Родитељи 
информисани о 
постигнутим 
резултатима на 
такмичењима. 

 

6. Реализација редовне, допунске наставе и слободних активности: 

*Број нереализованих часова по предметима 

Предмет одељење            

бр 

ој     

час 

ова   

 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 

Слободне активности * * * 4 * * 



Енглески језик * 3 * * 1 3 

Верска настава 1 * 3 * * * 

Математика (допунски  

рад ) 

* * * 1 1 * 

Српски језик (допунски 

рад) 

* * * 3 * * 

Укупно: 1 3 3 8 2 3 

 

Укупно нереализованих часова у 3.разреду :  20 

 

* Допунском наставом која се редовно или према потреби одвијала обухваћени: 

3/1- пет ученика- српски језик и математика  

3/2 – два ученика- српски језик и математика  

3/3 – пет ученика- српски језик и математика 

3/4 – четири ученика- српски језик, девет ученика - математика 

3/5 – један, остали по потреби, српски и математика 

3/6 – шест ученика – српски језик, шест ученика - математика 

 

*У оквиру Слободних активности – сви ученици су обухваћени секцијом.  

 

             *Оправдани изостанци по одељењима: 

 

одељење број 
оправданих 
изостанака 

број 
неоправданих 

изостанака 

просек по ученику 

3/1 876 * 33,6 

3/2              881  * 35, 2 

3/3              843 * 33,7 

3/4 755 *                27,9 

3/5 915 * 33,8 

3/6 943 * 39,2 

укупно 5233 * 33,98 

 

8. Бројно стање ученика за обавезне изборне предмете: 

 

одељење Верска настава Грађанско васпитање 

3/1 9 ученика  17 ученика 

3/2 8 ученика  17 ученика  



3/3 20 ученика  5 ученика  

3/4 9 ученика  18 ученика  

3/5 13 ученика 14 ученика 

3/6 7 ученика 17 ученика 

 

 

9. Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта 

шк. 2019 /2020. 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: 

3/1 – четири ученика- опомена одељенског старешине 

3/5 – четири ученика – појачан васпитни рад 

Владање ученика: 154 ученика има примерно владање. 

 

разред и 
одељење 

одличних врлодобрих средња оцена 
одељења 

3/1 24 2 4,86 

3/2 24 1 4,94 

3/3               19 6 4,72 

¾ 22 5 4,75 

3/5 26 1 4,87 

3/6 21 3 4,88 

Укупно 136 18 4, 83 

 

 

10. Реализоване активности ученика: 

 

Датум садржај одељење 

7/13.10.2019. Дечја недеља- ликовне, драмске, спортске 
радионице 

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

3/5 и 3/6 

11 -26.12.2019. Хуманитарна акција ,,Један пакетић, много 
љубави'' 

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

3/5 и 3/6 

11. У првом полугодишту није било посета ни излета. 

              



                8.Учешће  на спортским манифестацијама, такмичењима, 

конкурсима: 

 

активност учествовали / реализовали ниво 

Литерарни конкурс „Ђачки песнички сусрети“- 
литерарни конкурс 
3/2- 1 ученик 
 

општински 

Ликовни  конкурс „У част Драгана Лукића“- 
ликовни конкурс 
3/2 – 1 ученика 

општински 

ДЕМУС Соло певање 
3/1 – 1 ученик 
3/2 – 1 ученик 
3/6 – 1 ученик 

општински 

ДЕМУС 3/1, 3/2 ,  3/3, 3/4, 3/5 и 3/6 школски 

ШАХ  3/1, 3/2 ,  3/3, 3/4, 3/5 и 3/6 школски 

Такмичење 

рецитатора 

3/1, 3/2 ,  3/3, 3/4, 3/5 и 3/6 школски 

Такмичење из 

математике 

3/1, 3/2 ,  3/3,  3/4, 3/5 и  3/6   школски 

 

12. Резултати учешћа на такмичењима, конкурсима: 

 

АКТИВНОСТ Учествовали / 

реализовали 

ниво 

Ликовни  конкурс „У част Драгана Лукића“- 
ликовни конкурс- 3/2 

2.место на општинском 

нивоу 

ДЕМУС Соло певање 
3/1, дечја забавна песма 
3/2, изворна народна 
песма 
3/6, староградска песма 

1.место на општинском 

нивоу 

2.место на општинском 

нивоу 

2. место на општинском 

нивоу 

 

Литерарни конкурс „Ђачки песнички 
сусрети“- литерарни 
конкурс 
3/2 

2. место на општинском 
нивоу 

Такмичење из математике 3/1 -   6 ученика, 
3/2 – 1 ученик, 
3/3 – 2 ученика, 
3/4 -  6 ученика, 
3/5 – 5 ученика, 

Награде на општинском 
нивоу: 
3/1 -  једно 2.место, два 
3.места 
3/2 – једно 3. место 



3/6 – 4 ученика. 3/3 – два 3. места, 
3/4 -  три 2. места, једно 
3.место 
3/5 – једно 1.место, једно 
2. место 
3/6 – два 2. места, једно 
3.место. 

ШАХ 3/3 – 1 ученик 1.место на републичком 
такмичењу 

 

 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ  ШК.2019 / 2020 .ГОДИНЕ 

У одељење 3/2 на почетку школске године уписана 2 ученика, из одељења 3/4 у 

августу исписан један ученик и у току првог полугодишта још један ученик. 

Бројно стање ученика и структура: укупно 154 ученикa, од тога 92 дечака и 62 

девојчице. 

Разредни наставници: 

III1 – Маја Дробњаковић 

III2  - Милена Меденица 

III3  - Снежана Шукара  

III4  - Жељка Грбан 

III5   -  Слободанка Лековић          

III6    - Марина Суботић 

Предметни наставници: 

Енглески језик: Зоран Петричић - III1, Јелена Нисић Недељковић - III2, III6  и  

Дубравка Дошеновић - III3, III4  и III5 

Верска настава: Маријана Пуношевац ( сва одељења ) 

БРОЈ САСТАНАКА СТРУЧНОГ 

ОРГАНА за овај период 

   ПЛАНИРАНО 

     4 састанaка 

    РЕАЛИЗОВАНО 

     2 састанaка 

 

7. Реализација стручних тема 

 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ 

Реализатор, 

месец 

 

АКТИВНОСТ 

1.Прелазак на учење на даљину, рад на google 

диску на сајту школе 

2. Усклађивање часова и рада у ванредној 

ситуацији и настави на даљину. 

3. Израда распореда часова у ванредној ситуацији. 

4. Прилагођавање Плана рада настави на каналу 

РТС2 

Учитељи 

разредног 

већа трећег 

разреда, 

предметни 

наставници. 

17. март 2020. 

1.Извршен договор и 
консултације о 
организацији наставе 
на даљину. 
2. и 3.  Усклађени 
часови и распореди у 
ванредној ситуацији. 
4.Прилагођен План 
рада настави на каналу 
РТС2 
5. Наставници се 



5. Договор о контролисању оптерећености 

ученика 

6. Повратна информација о раду ученика 

7. Договор о праћењу ученика који спорије 

напредују у промењеној ситуацији рада. 

8. Имформисање родитеља о променама, 

одлукама Министарства просвете и планираним 

активностима. 

 

 договорили о 
редовном 
контролисању 
оптерећености 
ученика. 
6.Повратну 
информацију о раду 
ученика из сваког 
предмета појединачно 
, родитељи деце шаљу 
на мејлове 
наставницима, по 
упутству истакнутом 
на сајту школе. 
7. Посебно пратити 
рад ученика који 
спорије напредују. 
8. Информисати 
родитеље о свим 
променама , одлукама 
Министарства 
просвете. 
 

 1. Анализа реализације редовне, допунске 

наставе и слободних активности за друго 

полугодиште 

2.Анализа успеха и дисциплине на крају другог 

полугодишта 

3.Учешће на такмичењима 

4. Microsoft teams платформа 

 

 

Учитељи 

разредног већа 

трећег разреда 

22. јун 2020. 

1. Извршена анализа 
редовне, допунске 
наставе и слободних 
активности. Часови 
редовне наставе су сви 
реализовани, док 
часови слободних 
активности и допунске 
нису сви због 
новонастале ситуације. 
2. Извршена анализа 
успеха. Сви ученици 
имају примерно 
владање. 
3. Изврђена анализа 
учешћа на 
такмичењима за 
најбољу карикатуру 
«Мали Пјер», ликовни 
конкурс «Птице», 
математичко 
такмичење 
«Мислиша». 
4. Учитељице 3/1 и 3/6 
у мају приступиле 
раду на платформи, 
док су остале 
учитељице наставиле 
да раде до краја 
постављајући задатке 
на google drive. Сви 
учитељи се сложили 
да је потребна додатна 



обука за Microsoft 
teams платформу. 

 

 

 

8. Родитељски састанци 

БРОЈ САСТАНАКА  ПЛАНИРАНО 

2  састанка 

РЕАЛИЗОВАНО 

2  састанка 

 

ТЕМЕ Реализатор, месец АКТИВНОСТ 

1.родитељски састанак 

1. Организација наставе на даљину 

Одељењске старешине 

март 2020. 

1.  
У складу са 
ванредном 
ситуацијом у 
Републици Србији 
настава се реализује 
у кућним условима. 
Настава на даљину, 
у ванредном стању , 
реализована је 
путем Google диска. 
Родитељима је дато 
упутство за рад, а 
материјали ће бити 
постављени на 
Google диск. 
Родитељи на сајту 
школе преузимају 
материјале. 
Мејловима шаљу 
домаће задатке. 
Наставник 
прегледа, 
евидентира у 
електронском 
дневнику и даје 
повратну 
информацију 
родитељу. 
  

2.родитељски састанак 

1. Предлог закључних оцена 

2. Успех и сарадња у периоду 

ванредне ситуације 

 

 

 

Одељењске старешине  

Јун 2020. 

1.Родитељи 
упознати са 
предлогом 
закључних оцена. 
Упознати са 
могућностима 
одговарања и 
поправљања оцена . 
2. Сарадња у време 
ванредне ситуације 
је била одлична.  
 



 

9. Реализација редовне, допунске наставе и слободних активности: 

*Број нереализованих часова по предметима 

Предмет одељење            

бр 

ој     

час 

ова   

 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 

Слободне активности 4 * 12 15 14 2 

Енглески језик * * * * * * 

Верска настава * * * * * * 

Руке у тесту 2 * * * * * 

Чувари природе * * 2 * * 1 

Математика (допунски  

рад ) 

2 * 6 7 6 7 

Српски језик (допунски 

рад) 

2 * 7 10 6 5 

Укупно: 10 0 27 32 26 15 

 

Због ванредне ситуације и препоруке Министарства да се деца не оптерећују 

превише нису реализовани часови дпунске наставе, слободних активности и 

неколико часова изборних предмета. Укупно нереализованих часова у 

3.разреду  је 110. 

  

 

             *Оправдани изостанци по одељењима: 

 

одељење број 
оправданих 
изостанака 

број 
неоправданих 

изостанака 

просек по ученику 

3/1 940 * 36,15 

3/2 946  * 37,84 

3/3  1109           * 44,36 

3/4 814 *                30,15 

3/5 1313 * 48,62 

3/6 1110 * 46,25 

укупно 6232 * 40,56 

 

13. Бројно стање ученика за обавезне изборне предмете: 

 



одељење Верска настава Грађанско васпитање 

3/1 9 ученика  17 ученика 

3/2 8 ученика  17 ученика  

3/3 20 ученика  5 ученика  

3/4 9 ученика  18 ученика  

3/5 13 ученика 14 ученика 

3/6 7 ученика 17 ученика 

 

 

14. Успех и дисциплина ученика на крају другог полугодишта 

шк. 2019 /2020. године: 

 

Сви ученици имају позитиван успех .  

Ученици са недовољним оценама: нема недовољних оцена.  

Неоцењени ученици: нема неоцењених ученика 

 

Владање ученика: 154 ученика има примерно владање. 

 

разред и 
одељење 

одличних врлодобрих средња оцена 
одељења 

3/1 26 0 4,93 

3/2 25 0 4,99 

3/3               23 2 4,85 

¾ 26 1 4,84 

3/5 27 0 4,95 

3/6 23 1 4,96 

Укупно 150 4 4, 92 

 

15. У другом полугодишту није било посета ни излета. 

              

16. Учешће  на спортским манифестацијама, такмичењима, конкурсима: 

 

активност учествовали / реализовали ниво 

Ликовни  конкурс „Мали Пјер“ - карикатура 
3/1 – 1 ученик 
3/5 – 1 ученик 

општински 

Ликовни  конкурс „Мали Пјер“ - карикатура 
3/1 – 1 ученик 
 

окружни 



Ликовни конкурс „Птице“ 
3/6 – 1 ученик 

општински 

Такмичење 

„Мислиша“ 

 3/5 и 3/6  

Online ревијално 

такмичење из 

математике у 

организацији 

Друштва 

математичара 

Србије 

3/1, 3/2, 3/3, ¾, 3/5, 3/6  

Учешће на online 

Креативном 

конкурсу 

Министарства 

просвете , науке и 

технолошког 

развоја под називом 

„Моја породица- 

моја слобода” 

3/1, 3/2, 3/3, ¾, 3/5, 3/6  

 

17. Резултати учешћа на такмичењима, конкурсима: 

 

АКТИВНОСТ Учествовали / 

реализовали 

ниво 

Ликовни  конкурс „Мали Пјер“ - карикатура 
3/1 – 1 ученик 
3/5 – 1 ученик 

 
2. место на општинском 
нивоу 
2. место на општинском 
нивоу 

Ликовни  конкурс „Мали Пјер“ - карикатура 
3/1 – 1 ученик 
 

 
3.место на окружном 
такмичењу 

Такмичење „Мислиша“  3/5 – 2 ученика 
 3/6 – 1 ученик 

1.место 
1. место 

 

18. На крају полугодишта 7 ученика одговарало за више оцене из следећих 

предмета : 

3/3  - 1 ученик (природа и друштво и математика) 

3/4 – 1 ученик (српски језик) 

3/5 – 1 ученик (природа и друштво) 



3/6 – 4 ученика ( 1 природа и друштво, 3 математика) 

Ученик 3/3 (математика) и ученик 3/4 (српски језик) нису успели да поправе 

оцене, док су остали добили више оцене. 

 

 

У Новом Београду, 

дана 2. 7. 2020. 

Руководилац Разредног већа трећег разреда : Слободанка Лековић  3/5 

 

 
3.4. Извештај о раду Разредног већа 4. разреда 
 
 
Бројно стање ученика и структура: укупно 140  ученикa, од тога 76  дечака и 64 

девојчице. 

 

Разредни наставници: 

IV1 – Мира Касаповић 

IV 2  - Тања Дујовић 

IV 3  - Богдан Косовац  

IV 4  - Снежана Стаменић 

IV 5   -  Марко Гавриловић 

 

Предметни наставници: 

Енглески језик: Јелена Нисић Недељковић - IV 2  ,  IV 5    и  Оливера Миловановић - 

IV1, IV 3  , IV 4   
 

Верска настава: Маријана Пуношевaц ( сва одељења ) 

БРОЈ САСТАНАКА СТРУЧНОГ 

ОРГАНА за овај период 

   ПЛАНИРАНО 

     3 састанaка 

    РЕАЛИЗОВАНО 

     3 састанaка 

 

10. Реализација стручних тема 

 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ 

Реализатор, 

месец 

 

АКТИВНОСТ 

1.Договор о организацији наставе и ваннаставних 

активности  

2.Организација родитељског састанка 

 

Учитељи 

разредног 

већа четвртог 

разреда, 

1.Извршен договор и 
консултације о 
организацији наставе, 
ваннаставних 
активности, распореду 
часова. 



 предметни 

наставници. 

26.фебруар, 

2020. 

 

2. Планиран 
родитељски састанак 
за прву недељу марта, 
договор о тачкама 
дневног реда. 
 
 

1.Договор о организацији онлине наставе и 

ваннаставних активности 

2.Предлози тема за стручно усавршавање 

 

3.Договор о начину сарадње са родитељима у 

условима наставе на даљину 

 

Учитељи 

разредног већа 

четвртог 

разреда 

Март 2020. 

1.Договорен начин 
рада у условима 
онлине наставе. 
2.Одабране теме за 
стручно усавршавање 
и прослеђене Тиму за 
стручно усавршавање 
3.Извршен договор о 
сарадњи са 
родитељима у 
условима наставе на 
даљину. 
 

1.Договор о критеријумима и начину оцењивања 

у условима онлине наставе 

2.Анализа успеха и дисциплине на крају другог 

класификационог периода 

 

Учитељи 

разредног већа 

четвртог 

разредa, 

предметни 

наставници 

мај,2020. 

 

1.Договорен ниво 
критеријума и начин 
оцењивања према 
препорукама 
Министарства. 
2. Извршена анализа 
успеха и дисциплине 
ученика на крају 
другог 
класификационог 
периода. 

 

11. Родитељски састанци 

БРОЈ САСТАНАКА  ПЛАНИРАНО 

2 састанка 

РЕАЛИЗОВАНО 

2 састанка 

 

ТЕМЕ Реализатор, месец АКТИВНОСТ 

1.родитељски састанак 

 

1. Правилник о протоколу 

поступања у установи у 

одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање 

2. Разно 

Одељењске старешине, 

Прва седмица марта 

1. Родитељи 
упознати са 
Правилником о 
протоколу 
поступања у 
установи у 
одговору на 
насиље, 
злостављање и 
занемаривање  
2. Родитељима 
скренута пажња да 
едукују децу о 
хигијенским 



навикама због 
могућности новог 
вируса чија је 
епидемија тренутно 
присутна у свету. 

2.родитељски састанак - онлине 

1.Анализа реализације редовне, 

допунске наставе и слободних 

активности за друго полугодиште 

2.Успех и дисциплина на крају 

другог полугодишта. 

 

Одељењске старешине 

Термин: јун 2020. 

1.Извршена анализа 
реализације наставе 
реализоване на 
даљину, за друго 
полугодиште.  
2.Сви ученици 
имају позитиван 
успех и примерно 
владање.  
  

 

*НАПОМЕНА – Током периода трајања онлине наставе, са свим родитењима је 

одржаван редовни контакт. Сви су активно учествовали у раду и реализацији 

планираних садржаја. 

 

12. Реализација редовне, допунске наставе и слободних активности: 

*Број нереализованих часова по предметима 

предмет одељење            

бр 

ој     час ова  

 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 

Слободне активности * * * * * 

Енглески језик * * * * * 

Верска настава * * * * * 

Математика (допунски  рад 

) 

* * * * * 

Српски језик (допунски рад) * * * * * 

Укупно: * * * * * 

 

Укупно нереализованих часова у 4.разреду :  Нема нереализованих часова. 

 

 

 

 

 *Оправдани изостанци по одељењима на крају школске године: 

 

одељење број 
оправданих 
изостанака 

број 
неоправданих 

изостанака 

просек по ученику 



4/1 844 * 28,13 

4/2 898 * 29,3 

4/3 906 * 33,56 

4/4 773 * 30,92 

4/5 937 * 33.46 

укупно 4358 * 31,13 

 

19. Бројно стање ученика за обавезне изборне предмете: 

 

одељење Верска настава Грађанско васпитање 

4/1  16 ученика   14 ученика 

4/2  5 ученика   25 ученика  

4/3 13 ученика 14 ученика  

4/4 15 ученика   10 ученика  

4/5  15 ученика 13  ученика 

 

 

20. Успех и дисциплина ученика на крају другог полугодишта 

шк. 2019 /2020. 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: 

Нису изречене никакве васпитно-дисциплинске мере. 

 

Владање ученика: 140 ученика има примерно владање. 

 

разред и 
одељење 

одличних врлодобрих добрих средња оцена 
одељења 

4/1 27 3 / 4.82 

4/2 29 1 / 4.89 

4/3               23 3 1 4,74 

4/4 23 2 / 4,85 

4/5 19 8 1 4.63 

укупно 121 17 2 4,79 

 



 

 

6.    У другом полугодишту није било посета ни излета. 

              

 

У Новом Београду, 

дана 30.6.2020. 

Руководилац Разредног већа четвртог разреда : Снежана Стаменић 4/4 

 
 
 
 
3.5. Извештај о раду разредног већа 5. разреда 
 
РУКОВОДИЛАЦ: Тасић  Татјана 
 
 

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА 
 

 ДЕВОЈЧИЦЕ ДЕЧАЦИ СВЕГА 
Уписаних на почетку шк. год. 46 56 102  
Уписаних накнадно 1 / 1  
Исписаних накнадно 2 2 4  
                               УКУПНО: 45 54 99  



 
УСПЕХ УЧЕНИКА 

 
 БРОЈ УЧЕНИКА % 
Одличан 87 86,13  
Врло добар 12 11,88  
Добар    
Довољан / /  
Свега са позитивним успехом 99 100  
Са 1 недовољном оценом    
Са 2 недовољне оцене    
Са 3 недовољне оцене    
Са 4 недовољне оцене    
Са 5 и више недовољних оцена    
Свега са недовољним успехом    
Неоцењени    
Укупно са три и више недовољне    

 
Просечна оцена по разреду 4,77 

 
 

ПРИМЕЊЕНЕ ВАСПИТНЕ И ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 
 

 
Изречена васпитна мера Број % 
Опомена / /  
Укор одељеског старешине / / 
Укор одељенског већа    
                                  УКУПНО: / /  
 
Изречена васпитно- дисциплинска 
мера 

Број % 

Укор директора / /  
Укор наставничког већа / /  
                                  УКУПНО: / /  
 
 
ОЦЕНА ИЗ ВЛАДАЊА УЧЕНИКА 

 
 БРОЈ УЧЕНИКА 

 
дечаци девојчице укупно 

Примерно (5) 54 45 99 
Врло добро (4) / / / 
Добро (3) / / / 
Задовољавајуће (2) / / / 
Незадовољавајуће (1) / / / 
 

ЧАСОВИ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ И РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ 
 

 
 Планирано Одржано Није одржано 
Часови одељ. ст. 144 84 60  
Родитељски састанци 20 15 5  



 
 
 
 
 
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ/ СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ/ СЕКЦИЈЕ 

 
Изборни  Секциј

а 
Сл. 
активности 

Планирано Одржано Није 
одржано 

  Бр. 
девојчица 

Бр. 
дечака 

Грађанско 
васпитање 

  37 37  20 укупно  

Верска 
настава 

  37 37  6 укупно  

Немачки 
језик 

  72 73 / 18 укупно  

Италијанск
и језик 

  72 73  8 укупно  

 Модел
арска 

 36 20 16 16 укупно  

  Хор и 
оркестар 

36 19 17 3 укупно  

  ЦСВ 36 17 19 11 укупно  
  Шах  36 20 20 12 укупно  
 Биолог

ија  
 20 10 10   

        
        
        

 
 
 

ИЗОСТАНЦИ ОД ПОЧЕТКА ШК. ГОДИНЕ 
 
 

Изостанци Број ПО РАЗРЕДУ По ученику 
Оправдани 4041 40,81  
Неоправдани 37 0,37  
УКУПНО 4078 41,19  
 
 
 
 

 
 

ДОПУНСКА И ДОДАТНА НАСТАВА 
 
 

Предмет Планирано 
 

Одржано Није одржано 

допунска додатна допунска додатна допунска додатна 
Српски језик  11 21 5  6 

Математика 74 73 51 94 23  
Информатика   40    
Италијански  16  15  1  

Немачки 72 36 64 32 8 4 



Географија  21  21   
Историја 40 10 39 10 1  
Биологија 10 9 10 9   

       
       

 
 

 
НЕРЕАЛИЗОВАНИ ЧАСОВИ: 47 
 
Српски језик  4 
Географија 2 
Биологија 2 
Математика 2 
Техника и технологија 4 
Музичка култура 4 
Немачки језик 16 
ЦСВ  6 
Грађанско васпитање 2 
Ликовна култура 4 
Енглески језик 1 
 
 
УЧЕНИЦИ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБАН НЕКИ ВИД ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ :   
 
/ 
 
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ : 
 
Лука стојковић           1.награда 
Филип здравковић     2.награда 
Лана Јанковић            2.награда 
Стефан Лазић             3.награда 
Филип Калањ             3.награда 
Алекса Божић            3.награда 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6. Извештај о раду Разредног већа 6. рaзреда 
 
 
РУКОВОДИЛАЦ: Марта Тодоровић Живковић 
 
 

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА 
 

 ДЕВОЈЧИЦЕ ДЕЧАЦИ СВЕГА 
Уписаних на почетку шк. год. 60 54 114  



Уписаних накнадно / / /  
Исписаних накнадно 1  1  
                               УКУПНО: 59 54 113  



УСПЕХ УЧЕНИКА 
 
 БРОЈ УЧЕНИКА % 
Одличан 81 71,68  
Врло добар 28 24,78  
Добар 4 3,54  
Довољан / /  
Свега са позитивним успехом 113   
Са 1 недовољном оценом / /  
Са 2 недовољне оцене / /  
Са 3 недовољне оцене / /  
Са 4 недовољне оцене / /  
Са 5 и више недовољних оцена / /  
Свега са недовољним успехом / /  
Неоцењени / /  
Укупно са три и више недовољне / /  

 
Просечна оцена по разреду 4,56 

 
 
 
 
 

ПРИМЕЊЕНЕ ВАСПИТНЕ И ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 
 

 
Изречена васпитна мера Број % 
Опомена / /  
Укор одељењског старешине / / 
Укор одељењског већа / /  
                                  УКУПНО: / /  
 
Изречена васпитно- дисциплинска 
мера 

Број % 

Укор директора / /  
Укор наставничког већа / /  
                                  УКУПНО: / /  
 
 

 
 

ОЦЕНА ИЗ ВЛАДАЊА УЧЕНИКА 
 

 БРОЈ УЧЕНИКА 
 

% 

дечаци девојчице укупно дечаци девојчице 
Примерно (5) 54 59 113 47,79 52,21 
Врло добро (4) / / / / / 
Добро (3) / / / / / 
Задовољавајуће (2) / / / / / 
Незадовољавајуће (1) / / / / / 
 

ЧАСОВИ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ И РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ 
 

 



 Планирано Одржано Није одржано 
Часови одељ. ст. 144 139( у 6/2,3 и 

4) 
15( без 6/1)  

Родитељски састанци 16 12 4  
 
 
 
Напомена: У 6/1 часови Одељенског старешине нису ни испланирани ни уписани 
у есДневнику.  
Одељенски старешина 6/1 је држао часове одељенског старешине петком за време 
7.часа до преласка наставе на даљину. 
 
 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ/ СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ/ СЕКЦИЈЕ 
 

 Планирано Одржано Није одржано 
Изборни предмет  
Верска настава 144 149 / 
Грађанско васпитање 144 146 1 
Италијански језик 288 284 4 
Немачки језик 288 292 1 
Секција  
Моделарска 93 28 69 
Саобраћајна 19 14 5 
Биолошка 72 48 24 
    
Сл. Активности  
Хор и оркестар 144 141 3 
Шах 144 146 / 
Цртање, сликање и вајање 144 137 7 
    

 
 
 

ИЗОСТАНЦИ ОД ПОЧЕТКА ШК. ГОДИНЕ 
 
 

Изостанци Број ПО РАЗРЕДУ По ученику 
Оправдани 6089 53,89  
Неоправдани 61 0,54  
УКУПНО 6150 54,42  
 

 
ДОПУНСКА И ДОДАТНА НАСТАВА 

 
 

Предмет Планирано 
 

Одржано Није одржано 

допунска додатна допунска додатна допунска додатна 
Математика 102 114 60 96 42 18 
Српски језик 21 24 12 21 9 3 

Биологија 72 72 44 48 28 24 
Физика 204 272 120 168 84 104 

Историја / 36 / 40 / / 



Италијански 
језик 

58 / 46 / 12 / 

Немачки језик 74 / 34 / 40 / 
Географија 0 / 5 /  / 

Информатика и 
рачунарство 

58 / 0 / 58 / 

       

 
 

 
НЕРЕАЛИЗОВАНИ ЧАСОВИ: 
 
39 нереализованих часова редовне наставе у 6.разреду: 
8-Техника и технологија; 
7-Цртање, сликање и вајање; 
5-Ликовна куктура; 
4-Италијански језик; 
по 3-Музичка култура, математика и хор и оркестар; 
по 2-Српски језик и физика; 
по 1-Енглески језик и Грађанско васпитање. 
 
 
УЧЕНИЦИ  КОЈИМА  ЈЕ ПОТРБАН  НЕКИ  ВИД  ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ: 
6/3: 
А. М.: Проблем у вези са пажњом и концентрацијом 
Н. И.: Проблем у вези са пажњом и концентрацијом 
П. И.: Проблем у вези са контролисањем беса 
 
6/4: 
М. К. : Прилагођавање фонта и 
потребно је да наставници користе искључиво црни маркер за 
писање по табли. 
 
Настава на даљину се редовно одвијала од 17.3. 2020. године. 
Она је обухватила планиране садржаје и емитована на РТС-3 каналу у виду ТВ 
емисија. 
Предметни наставници су прилагођавали постојеће наставне припреме, материјале 
и презентације са актуелним ТВ емисијама које су емитоване свакодневно. 
Додатни садржај је био постављан свакодневно на Google drive-у ОШ „ Радоје 
Домановић „ , одакле су ученици могли да преузимају материјал за рад.  
Настава енглеског језика и информатике и рачунарства се одвијала преко 
апликације Едмондо. 
Предметни наставници су припремали презентације у „Power point- у „ и тако 
допуњавали актуелне садржаје. 
У току наставе на даљину је дошло и до промене школског календара тако да је 
Ускршњи распуст трајао нешто краће од 17. до 20. априла и биле су две наставне 
суботе: 9.маја се радило по распореду од понедељка а 23.маја по распореду од 
уторка. 
Од средине маја већина предметних наставника је прешла на платформу Microsoft 
Teams и преко исте реализовала наставне садржаје а било је наставника који су 
упоредо реализовали наставне садржаје и преко Google drive-а( по захтеву 
појединих родитеља) и преко Microsoft Teams-а и оних који су до краја наставу 
реализовали само преко Google drive-а и Едмонда. 
Комуникација са ученицима и родитељима је била путем електронске поште, 



Viber група, Едмонда и Microsoft Teams-а. 
 
Ученици 6.разреда су били прилично активни у оквиру наставе на даљину,  осим 
од 2 до 3 ученика по одељењу који нису редовно слали задатке а није био 
образложен разлог њихове неактивности. 
Примећено је да су ученици који су у оквиру редовне наставе у школи били 
неактивни и неодоговорни према раду у оквиру наставе на даљину били врло 
активни и ангажовани у чему су допринели и родитељи. 
По налогу Минстарства просвете предметни наствавници су били у обавези да 
предложе закључне оцене ученика, уписане у есДневнику у оквиру Активности са 
зеленим смајлијем, до 3.јуна а ученици који су имали жељу да поправе оцену из 
неког предмета су о томе обавештавали одељенског старешину односно предметне 
наставнике до 5.јуна. 
Предметни наставници су утврђивали да ли има елемената за поправљање оцена и 
исто су организовали или дајући задатке преко платформе Платформе Microsoft 
Teams или Едмонда или су организовали поправљање оцена у школи, од 8.јуна у 
складу са епидемиолошком ситуацијом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7 Извештај о раду Разредног већа 7. разреда 
 
 
РУКОВОДИЛАЦ: Јелена Нисић Недељковић 
 
 
 
БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА 

 
 ДЕВОЈЧИЦЕ ДЕЧАЦИ СВЕГА 
Уписаних на почетку шк. год. 37 49 86  
Уписаних накнадно / / /  
Исписаних накнадно 1 2 3  
                               УКУПНО: 36 47 83  
 

 
 
 
 



УСПЕХ УЧЕНИКА 
 
 БРОЈ УЧЕНИКА % 
Одличан 50 60,24  
Врло добар 26 31,33  
Добар 7 8,43  
Довољан / /  
Свега са позитивним успехом 83 100  
Са 1 недовољном оценом / /  
Са 2 недовољне оцене / /  
Са 3 недовољне оцене / /  
Са 4 недовољне оцене / /  
Са 5 и више недовољних оцена / /  
Свега са недовољним успехом / /  
Неоцењени / /  
Укупно са три и више недовољне / /  

 
Просечна оцена по разреду 4,42 

 
 
 
 
 



0 
 

ПРИМЕЊЕНЕ ВАСПИТНЕ И ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 
 

 
Изречена васпитна мера Број % 
Опомена / /  
Укор одељењског старешине / / 
Укор одељењског већа / /  
                                  УКУПНО: / /  
 
Изречена васпитно- дисциплинска 
мера 

Број % 

Укор директора / /  
Укор наставничког већа / /  
                                  УКУПНО: / /  
 

 
ОЦЕНА ИЗ ВЛАДАЊА УЧЕНИКА 

 
 БРОЈ УЧЕНИКА 

 
% 

дечаци девојчице укупно дечаци девојчице 
Примерно (5) 47 36 83 56,63 43,37 
Врло добро (4) / / / / / 
Добро (3) / / / / / 
Задовољавајуће (2) / / / / / 
Незадовољавајуће (1) / / / / / 
 

 
 

ЧАСОВИ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ И РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ 
 

 
 Планирано Одржано Није одржано 
Часови одељ. ст. 108 75 33*  
Родитељски састанци 13 7 6*  

• Због уведеног в.с. и корона вируса 
 
 
 
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ/ СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ/ СЕКЦИЈЕ 

 
 Планирано Одржано Није одржано 
Изборни предмет  
Верска настава    
Грађанско васпитање    



1 
 

    
    
Секција  
Информатичка секција    
Новинарска секција    
    
    
Сл. Активности  
Шах 108 110 / 
Хор и оркестар 108 108 / 
ЦСВ 72 69 3 
    

 
 
 

ИЗОСТАНЦИ ОД ПОЧЕТКА ШК. ГОДИНЕ 
 
 

Изостанци Број ПО РАЗРЕДУ По ученику 
Оправдани 4636 55,85  
Неоправдани 154 1,86  
УКУПНО 4790 57,71  
 
 
 
ДОПУНСКА И ДОДАТНА НАСТАВА 

 
 

Предмет Планирано 
 

Одржано Није одржано 

допунска додатна допунска додатна допунска додатна 
Математика 105 97 42 90 63 7 

Физика 138 172 90 126 48 46 
Информатика 70 / 24 / 46 / 

Немачки       
       
       
       
       
       
       

 
 

 



2 
 

НЕРЕАЛИЗОВАНИ ЧАСОВИ: 
 
 
36 часова редовне наставе:  
15 – 7-1 
5 – 7-2 
16 – 7-3 
 
 
 
 
УЧЕНИЦИ  КОЈИМА  ЈЕ ПОТРБАН  НЕКИ  ВИД  ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ: 
 
 
В.Г, М.Т., Н.Р. 7-1 
П.Ж., Ф.Р. 7-2 
/ 7-3 
 
 
    Чланови већа: Оливера Миловановић, Драгана Станисављевић 
     Руководилац: Јелена Нисић Недељковић 
 
Време Садржај рада Начин 

реализације 
Реализовано Нереализовано/Раз

лог 
 

IX 1.Организација 
родитељских 
састанака 
2.Распоред 
писмених 
задатака и 
контролних 
вежби 
 

Дискусија, 
договори,усаглаш
авање,информиса
ње. 

1.Први родитељски 
састанак реализован У 
СВИМ ОДЕЉЕЊИМА 
седмог разреда. 
Евидентирано у ел. 
дневнику  
2. Предметни наставници 
су унели распоред 
писмених задатака и 
контролних вежби у 
есДневник 
 

/ 

X 1.Реализација 
редовне, 
додатне,допунск
е наставе и 
слободних 
активности 
2.Адаптација 
ученика на нов 
предмет (хемија) 
 

Дискусија,догово
ри,усаглашавање, 
информисање, 

1. Проблем око часова 
допунске и додатне наставе 
је  поклапање са обавезним 
часовима из других 
предмета или са 
ваншколским активностима 
ученика али је омогућено 
ученицима да дођу у 
термину који им одговара 

 
/ 



3 
 

2. Ученици 7. разреда су се 
добро адаптирали на нов 
предмет хемију. 
 

XI 1.Реализација 
редовне, 
додатне,допунск
е наставе и 
слободних 
активности 
2.Утвђивање 
успеха и 
владања ученика 

Дискусија 
договор, анализа. 
 

1.и 2  Реализовано је на 
седницама Одељенског и 
Разредног већа 
одржаним 12.11.2019.год. 
Детаљан извештај је у 
есДневнику. 
 

/ 
 

XII 1.Подстицање и 
развојање 
одговорности 
код ученика 

Дискусија  и 
договор, 

1. Подстицање и развијање 
одговорности код  ученика 
се одвија како на ЧОС-у и 
на часовима редовне 
наставе кроз посебне 
садржаје тако и на 
часовима додатне наставе, 
секција и изборних 
предмета. 

/ 

 2. Прослава 
Нове године 
3. Један 
пакетић 
– много 
љубави 

анализа 
Другарско 
заједничко 
поподне 
Прикупљање 
слаткиша за 
децу без 

 
 

2. Није реализована 
3. Сва 3 одељења 7.разреда 
су активно учествовала у 
акцији прикупљање 
слаткиша за децу без 
родитељског старања 

2. Није реализована 
прослава / Није 
било потребе за 
тим 
 

I 1.Прослава 
Светог Саве 
2. Реализација 
редовне, 
додатне и 
допунске 
наставе и 
слободних 
активности 
 

Разговор на 
часовима 
одељењског 
старешине и 
програм у 
Школи. 
Дискусија, 
договори, 
анализа 

1.Ученици су прославили 
СВЕТОГ САВУ у 
понедељак 27.1.2020.год. уз 
послужење које је 
обезбедила школа у оквиру 
својих одељења на часу 
одељенског старешине а 
један број ученика је 
учествовао и на приредби. 
 

/ 
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 3. Реализација 
индивидуализац
ије и ИОП-а 

4. Утврђивање 
успеха и 
владања 
ученика 

Дискусија, 
договор, 
анализа 
Заједнички 
излазак    
након школе, 
у 
поподневним 
или вечерњим 
сатима 
Дискусија, 
размена 
искустава 

2. и 4. Реализовано је на 
седници Одељенског 
офржаној 3.2. 2020.год. и 
Разредног већа 5.2.2020.год. 
3. У сарадњи са 
предметним настаницима  
и ПП службом, успешна 
примена 
индивидуализације код 
ученика Г. В., као и 
реализација по ИОП-у из 
математике, о чему ће 
бити приложен посебан 
извештај од стране 
предметног наставника и 
ПП службе. 

 

II 1. Ангаж
овање 
ученика 
на 
такмиче
њима 
2. Развија
ње 
толеранц
ије 

 1. Предметни наставници 
су информисали ученике о 
терминима такмичења на 
часовима додатне наставе. 
До марта месеца је одржано 
општинско такмичење из 
математике и физике и из 
енглеској језика као и из 
другог старног језика. 
Такође је одржано 
Међународно такмичење из 
енглеског језика Hippo. 
 
2. Тема која је била 
заступљена и на часовима 
одељенског старешине и на 
часовима редовне наставе и 
у индивидуалним 

  
   
     

 

/ 
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III 1. Обележавање 
Дана школе 
2. Програм за 

будуће 
прваке 

Дискусија, 
договори, 
анализа 
Спортске 
активности и 
културни 
садржаји 
(уређење 
учионица, 
прављење 
паноа, 
приредба)  
Припрема 
позивница, 
дочек будућих 
првака у 
Школи и 
учествовање у 
приредби 

1. и 2. НИЈЕ 
РЕАЛИЗОВАНО 

1.и 2. Од 17.марта 
је прекинута 
нормална 
реализација наставе 
и уведена је 
настава на даљину 
због пандемије 
корона вируса  

IV 1. Реализација 
редовне, 
додатне и 
допунске 
наставе и 
слободних 
активности 

Разговор 
на 
часовима 
одељењско
г 
старешине 
и 

1. и 2. НИЈЕ 
РЕАЛИЗОВАНО 

 

1. и 2. НИЈЕ 
РЕАЛИЗОВАНО 
на класичан начин 
због наставе на 
даљину услед 
пандемије корона 
вируса али су 
предметни 
наставници једном 
недељно 
обавештавали 
одељенске 

   
  

 
    
   

 2. Утвр
ђивањ
е 
успеха 
и 
владањ
а 
ученик
а 
3. Реализац

 

  
 

  
 

 
  

 

  
 

програм у 
Школи 
Дискусија, 
размена 
искустава 

3. Успешно реализовано 
током наставе на дањину. 

4. Успешно реализовано 
презентацијама и 
занимњивим садржајима за 
ученике - настава на 
даљину. Ученици 
7.разреда су долазак 
највећег ХРИШЋАНСКОГ 
празника УСКРСА 
обележили у оквиру 
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V 1. Реализација 
спортског 
дана 

2. Мала матура 
– велико срце 

3. Анкета за 
изборне 
предмете у 

VIII разреду 
4. Посета 
позоришта, 
музеја и 
биоскопа 
5. Развијање 

толеранције 

Спортске 
активност
и Ученици 
су 
домаћини 
деце са 
Косова. 
Састављањ
е анкете 
Заједнички 
излазак    
након 
школе, у 
поподневн
им или 
вечерњим 
сатима 

 
  

 
 

 

1, 2,3, 4. НИЈЕ 
РЕАЛИЗОВАНО 

5 Тема која је била 
заступљена и на часовима 
одељенског старешине и на 
часовима редовне наставе и 
у индивидуалним 
разговорима одељенских 
старешина са појединим 
ученицима и у ПП служби. 
 

1, 2 и 4. Није 
реализовано због 
одлуке увођења 
наставе на даљину 
и пандемије корона 
вируса 

3. Није било 
потребе за анкетом 

VI 1. Реализација 
редовне, 
додатне и 
допунске 
наставе и 
слободних 
активности 
2. Утвр
ђивањ
е 
успеха 
и 
владањ
а 
ученика 
3. Реализац
ија 
индивидуа
лизације и 
ИОП-а 
4. Догов
ор о 
припре
мној 
настави 
и 
организацији 

 
 

  
 

 
 

Дискусија, 
договор, 
анализаДи
скусија, 
договор, 
анализа 

1. и 2. Реализовано је на 
седницама Одељенског и 
Разредног већа 
о држаним 
23.6.2020.год. Детаљан 
извештај је у есДневнику. 
3. Успешно реализовано 
4.  У 7.разреду нема 
ученика који су упућени на 
полагање 
поправног/разредног 
испита. 
 

/ 

                                                                                                         Руководилац већа: Јелена 
Нисић Недељковић 
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3.8.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 8.РАЗРЕДА 
 
 
РУКОВОДИЛАЦ: ИВАНА  КОЦИЋ 
 
 
 
БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА 
  

ДЕВОЈЧИЦЕ ДЕЧАЦИ СВЕГА 
Уписаних на почетку шк. год. 52  54 106 

 

Уписаних накнадно 0 0 0 
 

Исписаних накнадно 0 0 0 
 

                               УКУПНО: 52 0 
  

 
УСПЕХ УЧЕНИКА 

  
БРОЈ УЧЕНИКА % 

Одличан 64 
  

Врло добар 33 
  

Добар 9 
  

Довољан 0 
  

1. Свега са позитивним успехом 106 
  

Са 1 недовољном оценом 
   

Са 2 недовољне оцене 
   

Са 3 недовољне оцене 
   

Са 4 недовољне оцене 
   

Са 5 и више недовољних оцена 
   

Свега са недовољним успехом 
   

Неоцењени 
   

Укупно са три и више недовољне 
   

 
Просечна оцена по разреду 4,43 
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ПРИМЕЊЕНЕ ВАСПИТНЕ И ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 
 

Изречена васпитна мера 2. Број % 
Опомена 0 

  

Укор одељењског старешине 7 
 

Укор одељењског већа 2 
  

                                  УКУПНО: 9 
  

 
Изречена васпитно- дисциплинска мера 3. Број % 
Укор директора 0 

  

Укор наставничког већа 0 
  

                                  УКУПНО: 
   

 
 

ОЦЕНА ИЗ ВЛАДАЊА УЧЕНИКА 
  

БРОЈ УЧЕНИКА  % 

дечаци девојчице укупно дечаци девојчице 
Примерно (5) 49 48 97 

  

Врло добро (4) 5 2 7 
  

Добро (3) 2 0 2 
  

Задовољавајуће (2) 0 0 0 
  

Незадовољавајуће (1) 0 0 0 
  

 
ЧАСОВИ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ И РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ 

 
 

Планирано Одржано Није одржано 
Часови одељ. ст. 136 88 48 

 

Родитељски састанци 16 8 8 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ/ СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ/ СЕКЦИЈЕ 
  

Планирано Одржано Није одржано 
Изборни предмет 

 

Италијански ј. 136 
 

36 
Немачки ј. 136 

 
80 

Грађанско вас. 136 
 

32 
Верска наст. 136 

 
36 

Информатика 136  4 
Секција 

 
    
    
    
    

Сл. активности 
 

    
    
    
    

 
 

ИЗОСТАНЦИ ОД ПОЧЕТКА ШК. ГОДИНЕ 
 

Изостанци Број ПО РАЗРЕДУ По ученику 
оправдани 7143 

  

неоправдани 341 
  

УКУПНО 7484 
  

 
 

ДОПУНСКА И ДОДАТНА НАСТАВА 
 

Предмет Планирано  Одржано Није одржано 

допунска додатна допунска додатна допунска додатна                                    
Српски ј. 68 68 30 25 38 38 
Матем. 68 68 31 28 37 30 
Физика 60 60 33 24 27 36 
Хемија 60 60 26 22 34 38 
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Биологија 60 60 30 21 30 39 

Енглески 60 60 24 20 36 40 

Немачки 60 60 21 18 39 42 

Историја 60 60 28 18 32 42 

Италијански 60 60 22 19 38 41 

 
 

НЕРЕАЛИЗОВАНИ ЧАСОВИ: 
Укупно  76 часова у сва 4 одељења. 
 
 
 
 
 

УЧЕНИЦИ  КОЈИМА  ЈЕ ПОТРБАН  НЕКИ  ВИД  ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ: 
 
 
/ 
 
У првом полугодишту осмог разреда је било 108 ученика, 55 дечака и 53 девојчице. 
Одличних ученика 43, врло добрих 43, добрих 12. На крају првог полугодишта са једном 
недеовољном оценом је било пет ученика, са две недовољне оцене три ученика. Три 
ученика су била неоцењена. Просечна оцена осмог разреда на крају првог полугодишта је 
била 4,10.  
Опомене одељењског стершине на крају првог полугодишта имало је пет ученика, укор 
одењељског стершине једанаест ученика, укор одељењског већа  девет ученика, што је 25 
ученика са мерама из владања. Примерно владање - 97 ученика, врло добро владање 11 и 9 
ученика је имало добро владање.  
На крају првог полугодишта било је 6574 изостанака, 6279 оправданих и 295 
неоправданих . Није одржано 118 часова углавном јер су наставници били на боловању,а 
није пронађена замена. Одржавала се допунска и додатна настава из српског језика, 
математике, физике, биологије, хемије историје, геогрфије, страних језика. 
Одржавани су часови припремне наставе из свих предмета,                                                                                                        
У одељењу 8-4 пред крај првог полугођа 2 ученика су се исписала ради одласка у 
Аустралију ( Андреј Влашић и Милица Баришић). Прво полугоће је протекло нормално, а 
од 16. марта 2020. настава се изводила онлајн. Сви наставни садржаји су реализовани, 
осим часови допунске и додатне наставе (табела изнад) . Планирани једнодневни излет 
није реализован. Припремна настава је реализована онлајн и ученици су припремљени за 
завршни испит. Ученици су имали у два наврата, пробни пријемни испит. Од  17-19. јуна 
су полагали завршни испит који су успешно обавили ( посебан извештај).  
                  Руководилац  разредног већa  
          Ивана Коцић 
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4. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА 
 
 
 
 
4.1. Извештај о раду Стручног већа разредне наставе 
 

Стручно веће разредне наставе чини двадесет учитеља у настави и пет учитеља у боравку. 
Стручно веће разредне наставе је према плану требало у шк.2019/20.да се састане осам 
пута . 
У првом полугодишту одржала су се три  састанка  Стручног већа разредне наставе (на 
почетку школске године,у децембру и јануару. Дневни ред и закључци састанака су у 
записницима у е-дневнику) 
У другом полугодишту састанак Стручног већа био је 2.3.2020.  
 На  састанцима се  расправљало  о свим  питањима битним у датом тренутку за рад у 
школи. 
План рада актива је остварен почев од првих припрема за почетак школске године, 
пријема првака, прављења распореда часова, поделе задужења учитељима у смислу 
сарадње са другим организацијама, припрема и организација такмичења,излета, 
екскурзија, ваннаставних активности,организовање семинара за стручно усавршавање 
наставника, посете и часови у школскиј библиотеци, реализација редовне наставе додатне, 
допунске, секција, изложбе, приредбе и прославе... 
Убрзо после последњег састанка одржаног у марту  дошло је до проглашења ванредног 
стања у земљи услед пандемије вируса што је разлог одступања од плана рада  којим је 
предвиђено више састанака стручног већа разредне наставе. 
Од 16.3.2020. дана када је уобичајену наставу и рад школе заменила online настава,а како 
учитељи као и сви остали запослени нису били у могућности да се састају , све важне 
информације неопходне за нормално функционисање и одвијање наставног процеса у 
новонасталој ситуацији учитељи добијају директно од директора шкоје, ПП службе, 
секретара, осталих колега на своје личне мејлове или вајбер групе. 
 
                                                                           Руководилац Стручног већа разредне наставе 
                                                                                                                      Жељка Грбан 
 
 
                                                                                                             

4.2.Извештај о раду Стручног већа историје и географије 
 
Руководилац:Бобана Красић 
Чланови тима: Ивана Коцић Мирјанић, Ирена Пауновић и Јово Боснић 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
У току школске 2019/2020.год. чланови овог тима састали су се четири пута, и то у 
августу, септембру, новембру и јануару. Од марта месеца, због ванредне ситуације, 
чланови тима су били у контакту телефонским путем и преко имејл адреса. Ванредна 
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ситуација нам је мало променила и пореметила планове тако да смо морали да изоставимо 
неке теме. 
Све планирано, до марта месеца, је скоро и у потпуности реализовано. У току ове школске 
године нисмо имали ученике, из географије и историје, који су радили по ИОП-у. И ове 
године смо требовали неке нове географске карте, котистимо исте за географију и 
историју.Часови у четвртом разреду су пребачени из новембра за април и мај, због 
програма, али нису реализовани због новонастале ситуације. Посете часовима су успешно 
реализоване. Општинско такмичење из историје одршжано је 5.3.2020.год. и то веома 
успешно. Три друга места и једно треће место. Ученици су из одељења 6/3(П.Л.);6/4(М.В.) 
и 8/2(Д.М.и С.М.). Подела часова за наредну годину је урађена по договору. Нисмо имали 
поправне испите. Све је протекло у најбољем реду на завршном испиту и у припремама за 
наредну 2020/2021.годину. 
                                                                                                                     Бобана Красић 
 
 
 
 
 
4.3. Извештај о раду Стручног већа за српски језик 
 

У школској 2019/2020.  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, посебно 
тешкоћама насталим услед пандемије ковид вируса и прилагођавању настави на 
даљину и раду на образовним платформама. 
Редовно су разматрани успеси ученика на крају класификационих периода. 
Разговарано је о резултатима иницијалног теста; резултати пробног завршног 
испита одржаног онлајн су изостали, па нису могли да буду разматрани; о начину 
оцењивања, потреби за појачањем часова допунске наставе, укључивањем ученика 
у такмичење, обележавању важних датума. Онлајн настава у другом полугодишту 
представљала је велики напор и изискивала константно договарање и усклађивање 
рада чланица Већа.  
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 требало да буде домаћин Општинском такмичењу из српског језика 
и језичке културе, али због преласка на наставу на даљину, такмичење је отказано. 
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. 
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Планирани су семинари за наредну школску годину, израда новог плана и програма 
за 7. разред, урађена је подела одељења за предстојећу школску годину, динамика 
писмених и контролних задатака, као и задужења за ваннаставне активности. 
Василија Вилотијевић је била ангажована на прегледању завршног испита. 
      
                                                                  Руководилац Стручног већа за српски језик 
       Гордана Живковић 

 
 
 
 

4.4. Извештај о раду Стручног већа страних језика  
 
Руководилац Стручног већа: Дубравка Дошеновић – професор италијанског и енглеског 
језика 
Чланови Стручног већа: Милена Савић – професор италијанског и енглеског језика, Соња 
Петрушић – професор француског језика, Јелена Нисић Недељковић – професор енглеског 
језика, Оливера Миловановић – професор енглеског језика, Зоран Петричић - професор 
енглеског језика, Наташа Кртинић – професор немачког језика, Даница Јовановић – 
професор немачког језика.  
Укупно је реализовано шест састанака Стручног већа страних језика за школску 
2019/2020. годину. 
Ha основу плана стручног већа страних језика за школску 2019/2020. годину, у августу је 
конституисано веће и изабран је руководилац. 
 
Усклађени су критеријуми оцењивања између чланова већа, као и реализација са 
задовољавањем исхода. Ученици су упознати са критеријумом оцењивања. Оцена мора 
бити јавна. Посебно су уважавани и оцењивани рад и активности ученика током самог 
часа. Такође је закључено да се настави са заједничком израдом тестова за проверу знања 
ученика у оквиру предмета и њихово коришћење. На тај начин се додатно доприноси 
усклађивању критеријума оцењивања. 
 
У петом разреду уведен је нови предмет-други страни језик. Ученици су се определили да 
похађају наставу италијанског или немачког језика .Утисак свих наставника је да је ова 
генерација петих разреда веома заинтересована за рад на часу. Ученици су добро 
прихватили нови страни језик, лепо раде и заинтересовани су за учење истог.   
 
Како је у плану и предвиђено, у септембру је израђен распоред писмених провера за прво 
полугодиште, а у јануару за друго полугодиште, у договору са осталим предметним 
наставницима. 
Вршена је анализа успеха на крају сваког класификационог периода. 
Наставни процес се реализовао у складу са планом наставе и учења и школским 
програмом школе, константно се пратило и  анализирало ангажовање и успех ученика, 
тако да су чланови стручног већа реализовали допунску наставу у складу са потребама 
ученика, а додатну наставу у складу са мотивисаношћу и заинтересованошћу ученика,све 
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до 17.03.2020.године. Планирани часови допунске и додатне наставе су реализовани до 
марта,односно до увођења ванредног стања. 
Од марта ове године (17.03.2020.год.) настава се одвијала on-line,по упутству 
Министарства просвете,науке и технолошког развоја. Настава се одвијала преко 
платформи Microsoft Teams,Google drive,Edmodo. 
 
 
 
Резултати такмичења у школској 2019/2020. години : 
Вршене су припреме и реализација школских такмичења, као и општинских и 
градских.Наставници школе били су и прегледачи на истим. 
Постигнути су следећи резултати:  
Енглески језик : Ученица Тарја Антић (8-1) освојила је треће место на Општинском 
такмичењу. 
Италијански језик : На Општинском такмичењу су остварени следећи резултати- 
Александра Бокун (8-1) је освојила прво место,Андреја Васић (8-3) је освојио друго 
место,а Милица Првачки (8-3) треће место. Ученици су се пласирали на Градско 
такмичење. На Градском такмичењу постигнути су следећи резултати : Александра Бокун 
и Милица Првачки освојиле су друго место и пласман на Републичко такмичење. Због 
проглашења ванредног стања у држави,није дошло до реализовања Републичког 
такмичења. 
Немачки језик : Ученик Мирослав Милисављевић (8-2) освојио је друго место на 
Општинском такмичењу. 
Француски језик : Ученица Уна Попадић освојила је треће место на Општинском 
такмичењу. 

Од ове године у нашој школи се одржава међународно Hippo такмичење из енглеског 
језика. Том приликом остварени су следећи резултати:  
учествовање у полуфиналу Hippo 2 нивоа Јана Агић,Гала Дамјанјук,Нађа Лазић (6-2); 
Дина Младеновић (6-4) ; Дуња Чолић (6-1) ; Лана Јанковић (5-3) ; Тодор Драгаш (8-3) ; 
Матија Перић (7-2). 

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 за школску 2019/2020. годину : 
 
Професори енглеског језика Јелена Нисић Недељковић и Оливера Миловановић су 
учествовале на следећим семинарима: 1.Имплементација Offica 365 у организацији рада 
школе и примена у настави , 2. English in Аction- Дата дидакта , 3. The English Book Day 
2019. , 4. Обука за реализацију нових програма наставе оријентисане ка исходима учења 
(МПНТР) , 5. Програм обуке за запослене/Дигитална учионица/дигитално компетентан 
наставник-увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала (МПНТР) 
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, 6. Обука наставника у основним школама за примену општих стандарда постигнућа за 
крај основног образовања (проф.Јелена Нисић Недељковић). 
Професор италијанског и енглеског језика Милена Савић је учествовала на следећим 
семинарима : 1. Имплементација Offica 365 у организацији рада школе и примена у 
настави , 2. Обука за реализацију нових програма наставе оријентисане ка исходима учења 
(МПНТР) , 3. Програм обуке за запослене/Дигитална учионица/дигитално компетентан 
наставник-увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала (МПНТР) 
, 4. Начини заштите младих од опасности и злостављања на интернету. 
Професор италијанског и енглеског језика Дубравка Дошеновић је учествовала на 
следећим семинарима : 1. Имплементација Offica 365 у организацији рада школе и 
примена у настави , 2. Програм обуке за запослене/Дигитална учионица/дигитално 
компетентан наставник-увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних 
материјала (МПНТР) , 3. Обука за реализацију нових програма наставе оријентисане ка 
исходима учења (МПНТР) , 4. Edilingua - La classe di italiano:variare,motivare,divertire. 
Професор немачког језика Наташа Кртинић је учествовала на следећим семинарима: 1. 
Презентација уџбеника немачког језика за 1. и 2. разред средње школе , 2. Дигитални 
часови: бесплатни алати и платформе , 3. Савладајте вештине израде динамичких 
презентација и задатака уз Prezi и Learning Apps , 4. Поставите границе асертивно - 
наступајте самопоуздано уз уважавање других , 5. Примена алата Google Classroom у 
реализацији часова и тестирању ученика , 6. Примена алата Google Forms,Kahoot!,Quizizz 
у реализацији часова и тестирању ученика , 7. Похвалите и критикујте конструктивно . 
Сви семинари су у организацији издавачке куће Klett.         8. Имплементација Offica 365 у 
организацији рада школе и примена у настави ,                 9. Програм обуке за 
запослене/Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник-увођење електронских 
уџбеника и дигиталних образовних материјала (МПНТР) ,            10. Обука за реализацију 
нових програма наставе оријентисане ка исходима учења (МПНТР). 
Професор немачког језика Даница Јовановић је учествовала на следећим семинарима : 1. 
Обука наставника у основним школама за примену општих стандарда постигнућа за крај 
основног образовања , 2. Програм обуке за запослене/Дигитална учионица/дигитално 
компетентан наставник-увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних 
материјала (МПНТР) , 3. Тестови знања-Водич за израду и примену-ОКЦ. 
Професор француског језика Соња Петрушић је учествовала на семинару: 
Имплементација Offica 365 у организацији рада школе и примена у настави. 
Професор италијанског језика - Дубравка Дошеновић,као и професор немачког језика - 
Даница Вученовић,у сарадњи са професорима српског језика - Мирјаном Аранђеловић и 
Василијом Вилотијевић одржале су угледни час Лирске народне песме (породичне и 
посленичке) - презентација ученика 5/1 и 5/4, 24.12.2019. Часу су присуствовале : педагог 
и психолог школе, учитељица Лидија Вранић, библиотекарка Марија Трнавац и родитељи 
ученика из оба одељења. 
Разредни испит - На крају школске 2019/2020. године организовани су разредни испити из 
италијанског језика за три ученика осмог разреда других школа (Мина Зелић,Ива 
Јовановић,Михајло Дудић),као и за нашег ученика шестог разреда (Алекса Стојиљковић). 
Ученици 7-1 : Иван Квашчев и Нина Богдановић (7-1) полагали су разредни испит из 
француског језика, а ученица Катарина Николић,ученица из друге школе, разредни испит 
из немачког језика. 
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По упутуству Министарства порсвете,науке и технолошког развоја,заинтересовани 
ученици су долазили на консултације и поправљање оцена из страних језика. 

Извршен је избор уџбеника за школску 2020/2021.годину. Направљене су следеће измене 
по предметима за седми разред:  
Енглески језик: To the top plus 3. 
Немачки језик: Magnet neu 3. 
Италијански језик: Amici d'Italia 2. 

Одржан је пробни завршни испит,као и завршни испит за ученике осмог разреда. За 
реализацију истих обавезе су имали чланови Стручног већа страних језика :Дубравка 
Дошеновић,Милена Савић,Наташа Кртинић (дежурни наставници) и Јелена Нисић 
Недељковић (као супервизор). 

Планирано хоспитовање студената завршне године студија италијанског језика са 
Филолошког факултета није реализовано,због ванредног стања. 

Наставни план и програм реализован је великим делом, као и план Стручног већа.  
Представљање наставника изборних страних језика у четвртом разреду није 
реализовано,због увођења ванредног стања. 
Сви ученици су завршили школску годину са позитивним успехом из предмета страни 
језици (подаци у дневницима рада сваког одељења). 
На последњем састанку Стручног већа страних језика извршена је подела часова страних 
језика. 

Предложена је Наташа Кртинић за руководиоца Стручног већа страних језика за школску 
2020/2021.годину. Чланови већа једногласно су прихватили предлог. 
 
 

                                                                                                               Руководилац већа, 

                                                                                                               Дубравка Дошеновић 
 
 
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 – Драгана Станисављевић, Дејан Ранић 

3.) Техничко и информатичко образовање – Бобана Красић, Александар Јовановић 
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ВРЕМЕ САДРЖАЈ РАДА НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

А
вг

ус
т 

- с
еп

те
мб

ар
 

Израда глобалног и оперативног 
плана за сваки предмет, 
укључујући корелацију са другим 
предметима 

Индивидуално за сваки 
предмет, договор за 
усклађивање 29.08. 

Израда плана додатне и допунске 
наставе и секција 

Индивидуално 29.08. 

Усаглашавање критеријума 
оцењивања 

Договор 29.08. 

Израда и реализација иницијалног 
теста из математике 

Индивидуално 29.08. 

Утврђивање распореда писмених и 
контролних задатака и тестова 

Договор 29.08. 
 

Разматрање облика и начина 
корелације са активима од 2 – 4. 
разреда 

Договор са акт. разредне 
наставе 29.08. 

Планирање одржавања по једног 
часа математике у 4. разреду 

Договор са акт. разредне 
наставе 20.09. 

Прављење плана стручног 
усавршавања 

Индивидуално 20.09. 

Прављење плана угледних часова Индивидуално 20.09. 
Требовање наставних средстава и 
пратеће опреме за извођење 
наставе 

Индивидуално 20.09. 

Избор ученика за допунску и 
додатну наставу и секцију 

Индивидуално 

О
кт

об
ар

 - 
но

ве
мб

ар
 

Акција „Обрадуј свој мозак“ 
(информатика) 

Анализа и међусобна 
дискусија 24.10. 

Анализа писмених и контролних 
задатака и тестова 

Анализа и међусобна 
дискусија 24.10. 

Анализа иницијалног теста Анализа и међусобна 
дискусија 24.10. 

Анализа реализованог стручног 
усавршавања 

Анализа и међусобна 
дискусија 24.10. 

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

Анализа и међусобна 
дискусија 24.10. 

Организовање школског 
такмичења из математике, 
учествовало 110 такмичара 

Анализа и међусобна 
дискусија 07.11. 

Д
ец

е
мб

ар
- 

ја
ну

а
 

Општинско такмичење из 
математике у ОШ „Б. Пекић“ 

Анализа и међусобна 
дискусија 07.12. 

Школско такмичење Дабар (сви Анализа и међусобна 
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ученици учествовали за време 
часова информатике) 

дискусија 25.12. 

Анализа свих облика рада на крају 
1. полугодишта 

Анализа и међусобна 
дискусија 30.01. 

Анализа реализованог стручног 
усавршавања 

Анализа и међусобна 
дискусија 30.01. 

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

Анализа и међусобна 
дискусија 30.01. 

Усаглађивање критеријума 
оцењивања 

Дискусија 30.01. 

Избор уџбеника и збирки за 
наредну школску годину 

Индивидуално 30.01. 

Припрема за завршни испит из 
математике 

Индивидуално 30.01. 

Анализа реализованог стручног 
усавршавања 

Анализа и међусобна 
дискусија 30.01. 

Државно такмичење Дабар, 5 
учесника, очекују се резултати 

 

 

Фебруар – август 2019/2020 

 

Фебруар-Март до 16.03.2020. 

- Избор стручне литературе, часописа и књига 

- Избор прегледача за Окружно такмичење из математике 

- Окружно такмичење из математике 07.03. 

- Анализа постигнутих резултата ученика на такмичењу 

- Припрема за међународно такмичење Кенгур без граница 

Од 17.03. до 01.07.2020. 

Због ванредног стања комуникација чланова Стручнпог већа је онлајн. 

- Отказано међународно такмичење Кенгур без граница (нов термин септембар 
2020.) 

- Отказано Државно такмичење из математике  

- Чланови Стручног већа су се консултовали о начину комуникације са ученицима, о 
броју домаћих задатака (да ученици не би били преоптерећени), о броју тестова и 
провера знања и о начину оцењивања 

- Договор већа о начину обавештавања ученика о предложеној закључној оцени 
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- Упућен је позив ученицима, који желе да поправе оцене, да се јаве предметним 
наставницима (од  1-5.06 осми разред, од 8-12.06. пети, шести и седми) 

- Консултације о закључивању оцена 

- 01.06. и 02.06. пробни матурски испит 

- Анализа постигнутих резултата на пробном матурском испиту   

- 16.06., 17.06. и 18.06. завршни матурски испит 

- Анализа постигнутих резултата на завршном матурском испиту   

- Израда извештаја о раду Стручног већа и израда предлога програма за 2020/2021. 
годину 

- Анализа реализације наставе у ванредним околностима 

- Подела одељења и задужења наставника 

- Бирање руководиоца Стручног већа, изабрана Јасмина Мијатовић 

- Двонедељна обука наставника онлајн „Дигитална учионица“ 

 

Руководилац Стручног већа, 

 Јасмина Мијатовић 

 

 
 
 
 
 
4.6. Извештај о раду Стручног већа биологије, физике и хемије 
 
 
У току првог тромесечја одржано је више састанака. 
 
У  августу је конституисано веће за област предмета. 
У већу се налазе за биологију Марија Милошевић, Наташа Јановић,                                 
физику Александар Јовановић , Ранка Рајковић, хемију Марија Драговић. 
На седници су присуствовали сви чланови већа.  
Усвојен је план рада за школску 2019 / 2020  годину. 
 
У септембру је договорено да се из предмета дају иницијални тестови и усаглашен је 
критеријум захтева и оцењивања тестова. 
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Направљен је план контролних задатака и вежби.На састанку је договорено да се за 
кабинет технологије тражи набавка ормана за наставника,одлагање алата и материјала, 
ради бољег одвијања наставе. 
   Тиму за стручно усавршавање је предат план усавршавања за ову школску годину.План 
је предао руководилац већа. 
 
  У октобру је направљен план организовања угледних часова између предмета у оквиру 
већа. 
  У току месеца је извршена анализа иницијалних тестова као и мере за побољшљање 
успеха и унапређење знања из појединих  области где нису постигнути задовољавајући 
резултати.. 
 
 На састанку почетком новембра је извршена  анализа успеха ученика  на крају првог 
класификационог периода.Уочено је да ученици имају задовољавајући успех, у складу са 
могућностима; посебна пажња се посвећује раду са ученицима који похађају наставу по 
индивидзуализованом програму. 
 
Одржано је школско такмичење из физике,биологије,хемије. 
Ученици су учествовали на општинским и градском такмичењеу из физике. 
 
На крају полугодишта одржан састанак и анализирано успех на крају  првог полугодишта. 
У другом полугодишту извршен је избор уџбеника за нову школску годину.   
 
У току другог полугодишта дошло је до организовања наставе услед епидемије корона 
вируса,на даљину (on-line). 
За време организовања наставе на даљину наставници су своје материјале и задатке 
постављали на платформу школе, преко које су комуницирали са ученицима. 
На крају је почело коришћење платформе Microsoft Teams. 
 
Ученици су учествовали у раду и били веома активни у праћењу наставе.  
 
Постигнути резултати су евидентирани у Ес-дневнику,па су и родитељи имали увид у рад 
и напредовање ученика. 
 
Велики део планиреаних активности је урађен у овим условима. 
 
                                                                                     Александар Јовановић, руководилац већа 
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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 Дејан Илић наставници ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ 
ВАСПИТАЊА 
 
АВГУСТ 
 
Наставници ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА и ИЗБОРНИХ СПОРТОВА Тања Тасић, Роналд 
Анжур и Дејан Илић, 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 Живковић су приступили 
изради оперативних планова за месец СЕПТЕМБАР школске 2019/2020.године. 
 
Утврдили су програме рада: 
СПОРТСКИХ СЕКЦИЈА: Тања Тасић, Роналд Анжур и Дејан Илић 
ХОР – обавезна слободна активност: Весна Кнежевић 
ЛИКОВНЕ СЕКЦИЈЕ, ЦРТАЊЕ; СЛИКАЊЕ ВАЈАЊЕ – обавезна слободна активност: 
Марта Тодоровић Живковић 
 
СЕПТЕМБАР   
 

• Постављена изложба поводом пријема првака 
• Испланирано је учешће на такмичењима у оквиру система школског спорта (Тасић 

и Анжур) и такмичења удружења „Пријатељи деце Новог Београда“ (Кнежевић и 
Тодоровић Живковић). 

 
ОКТОБАР 
 

• Утврђени су критеријуми и стандарди за појединачне оцене : (Тасић, Анжур, Илић 
по критеријумима а Кнежевић и Тодоровић Живковић 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 седми разред. Поново извршено 
анкетирање ученика. 

• Испред кабинета ликовне културе постављена изложба радова на тему 
ПРАИСТОРИЈА  и ЈЕСЕЊА изложба групних радова ученика 5, разреда који 
похађају часове цртања, сликања и вајања. 

. 
 
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 
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СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ  Цртање, сликање, вајање и Хор и оркестар у складу 
са новим Планом и програмом за седми разред. 

• Анализирана је реализација редовне наставе; изборних предмета; хора старијих 
разреда; ликовне и спортских секција на крају првог тромесечја (Тасић, Анжур 
Илић, Кнежевић и Тодоровић Живковић). 

• Испред кабинета ликовне културе постављена изложба радова на тему изложба 
групних радова ученика 6. разреда који похађају часове цртања, сликања и вајања. 

• 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 (Илић, Тасић, 
Анжур,  Кнежевић и Тодоровић Живковић). 

• Направљен је договор између наставница српског језика и наставнице музичке 
културе Весне Кнежевић, око учешћа хора старијих разреда програма о Светом 
Сави.  

• Марта Тодоровић Живковић 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. 2020. год. (Тодоровић). 
• Хор старијих разреда је учествовао на приредби поводом ШКОЛСКЕ СЛАВЕ. 

 
ФЕБРУАР 
 

• Одржане су „ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ“, ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 
УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА  НОВОГ БЕОГРАДА,ЗЛАТНА СИРЕНА“ 
СОЛО ПЕВАЧИ (Кнежевић). 

 
МАРТ 
 

• Од 16. марта 2020. због епидемије КОВИД-19, почело учење на даљину. Ученици 
су часове физичког и здравственог васитања пратили преко РТС-а, а наставни 
материјали су им били презентовани на Гугл диску. 

 
АПРИЛ 
 

• Због околности у којима су ученици учили на даљину, примењен нови Правилик о 
оцењивњу. 

 



23 
 

 
МАЈ и ЈУН 

 
• Анализирана је реализација редовне наставе; изборних предмета; обавезних 

слободних активности;  хора старијих разреда – додатног рада; ликовне и 
спортских секција на крају школске 2019/2020.године (Тасић, Анжур, Илић, 
Кнежевић и Тодоровић). 

• Анализиран је рад СТРУЧНОГ ВЕЋА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА, МУЗИЧКЕ И 
ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ У ШКОЛСКОЈ 2017/2018.ГОДИНИ (Тасић, Анжур, Илић и, 
Кнежевић и Тодоровић Живковић). 

• На седници Наставничког већа, одржаној 21.06.2020.год Весна Кнежевић се и даље  
буде руководилац СТРУЧНОГ ВЕЋА ВЕШТИНА за школску 2020/20201. годину а 
чланови већа су се са истим сложили. 

• Предат је извештај о раду СТРУЧНОГ ВЕЋА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021.ГОДИНИ 
(Кнежевић). 

• Извршена је подела одељења (Тасић, Анжур, Илић,) и задужења у оквиру 24 часа 
непосредног рада са ученицима (Тасић, Анжур, Илић,  Тодоровић Живковић и 
Кнежевић). 

• У договору са педагогом школе, на седници СТРУЧНОГ ВЕЋА направљен је план 
и програм рада истог, за следећу школску 2020/2021.годину.  
 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 

• Ученици су учествовали на Међународном ликовном конкурсу минијатура мини 
рестАРТ 2019.год.на тему „Скривени свет буба и инсеката“. 

• Учешће на Међународном конкурсу Христос васкресе, радост донесе  у 
организацији Дечијег културног центра у Врању, рад ученице 6/4 у категорији 
оригиналних радова 

• Рад ученице 7/3 је на овом конкурсу изабран за излагање на изложби која би 
требала да буде у септембру 2020. год. у Великој Плани. 

• У оквиру наставе на даљину на сајту школе су биле постављене три тематске 
изложбе ликовних радова: 
 

17.априла: УСКРШЊА ИЗЛОЖБА радова ученика 6, 7. и 8. разреда са мотивом УСКРСА 
кроз програмске задатке: 
6.разред: ТЕКСТУРА - Научили смо. 
7.разред: КОМПОЗИЦИЈА – Понављање и степеновање облика у простору 
8.разред: КОНТРАСТ, ЈЕДИНСТВО и ДОМИНАНТА - Статично и динамично јединство 
 
МУЗИЧКА КУЛТУРА 
 
„ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ“ шк. 2019/20. 
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ СОЛО ПЕВАЧА „ЗЛАТНА СИРЕНА“  
 

• ЖАНР: ИЗВОРНА НАРОДНА ПЕСМА/ДОМАЋА 
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ученица 7/1, II/1 место 
 

• ЖАНР: ДЕЧЈА ЗАБАВНА ПЕСМА 
 
ученица 5/2, III/1 место 
 
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
 
Учешће на: 

• ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ у КОШАРЦИ Девојчице (5. и 6. разред,  7.и 8. 
разред). 

• ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ у ОДБОЈЦИ Девојчице (5. и 6. разред,  7.и 8. 
разред). 
 

 
 
 

 
 
                                                                                                   Руководилац стручног већа, 
                                                                          Весна Кнежевић , наставница музичке културе 
 
 
 
 
 

4.8. Извештај о раду продуженог боравка 
 
 

Одржане су четири седнице Стручног већа ПБ, као што је и планирано с тим што 

су III и IV биле у ванредном стању због епидемије COVID - 19. Био је присутан директор, 

Горан Шоботовић као и сви чланови Стручног већа: Јелена Петковић, Весна Драгаш, 

Милан Цветковић, Данка Пештерац, Наталија Ђурђевић и Ивана Шушњар. 

Учитељи ПБ су 04.09.2019. године (I разреда) и 11.09.2019. (II разреда) у свечаној 

сали одржали родитељске састанке. 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 вођење ученика у 

складу са активностима Годишњег плана рада школе. Родитељи су самоиницијативно 

предложили 20 динара по дану за материјал за рад и средства за хигијену по ученику. 

Директор је одобрио Молбу родитеља за исто.  



25 
 

На основу пријава учитељи су утврдили број ученика ПБ. У I разред ПБ је уписан 

81 ученик, подељени су у три групе, а у други 111 ученика  II разреда и 2 ученика III 

разреда подељени су у три групе. 

На основу анкета за оброк утврђено је да исти користи из I разред 79 ученика,  из II 

разред 107, из III разреда 4 и из IV разреда 1 ученик. 

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. 

Ове године Радионица „Упознај Београд који толико волиш“ није ни једном 

реализована. 

Дечија недеља је обележена разним креативним радионицама 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 26. XII 2019. у холу школе. Ученици су се уз помоћ 

учитеља ПБ баш потрудили и направили, права ремек – дела. Од сакупљеног новца је 

направљена журка у свечаној сали 27.12.2019. 

У првом полугодишту понашање и радне обавезе ученика су углавном у складу са 

правилима. Нема већих и нерешивих ситуација. Сарадња са родитељима је добра. 

Семинар Имплементација Offica 365 у организацији рада школе и примена у настави 

одржан у школи 14.12.2019. Сву учитељи ПБ су били присутни. Размена искуства са 

презентација уџбеника „Вулкан знање“, 09.12.2019. у Центру Сава била је на II седници 

СВПБ 21.01.2020.  

Планови, за прво полугодиште, у потпуности су реализовани: уторак - 12.11.2019. 

радило се по распореду од понедељка као и четвртак - 09.01.2020. се радило  по распореду 

од понедељка. 
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Зимски распуст је био продужен недељу дана због епидемије грипа 17.-23.2.2020. са 

надокнадом креативних радионица, сажимањем градива и продужавањем часа слободних 

активности 15` почело је  од  25.2.2020.  

Учитељи у ПБ су набавили материјал и средства за рад према потребама и 

оперативним плановима за друго полугодиште. 

Стручни веће ПБ је углавном задовољано успехом и радом ученика. Понашање и 

радне обавезе ученика су у складу са правилима  ПБ и на томе се стално ради. Сарадња са 

родитељима је добра. Нема већих и нерешивих ситуација за период до 13. марта 2020. до 

проглашења ванредног стања.  

 На основу члана 200. став 5. Устава Републике Србије, председник Републике, 

председник Народне скупштине и председник Владе доносе ОДЛУКУ о проглашењу 

ванредног стања "Службени гласник РС", број 29 од 15. марта 2020. Због донете Одлуке 

нису реализоване: приредбе „Отворена врата“ и завршна приредба, Васкршњи сајам, 

тематске изложбе „Пролеће“ и „Васкрс“... 

Након добијања дописа „Инструкције у вези са поступањем основних школа поводом 

отварања објеката за пријем ученика у целодневни боравак током трајања епидемије 

COVID – 19“, састављен је Стручни тима за пријем  ученика у ПБ ОШ „Радоје 

Домановић“ у току трајања епидемије COVID – 19. Чланови Стручни тима за пријем  

ученика у ПБ у току трајања епидемије COVID – 19 су: Горан Шоботовић, директор 

школе, Данијела Вујовић, психолог, Снежана Бабовић Пантовић, педагог, као и сви 

учитељи ПБ: Ивана Шушњар, Милан Цветковић, Данка Пештерац, Наталија Ђурђевић, 

Весна Драгаш и Јелена Петковић.  Седница, Стручног тима за пријем  ученика у ПБ у току 

трајања епидемије COVID – 19  је одржана 8.5.2020.  и  донете су  одговарајуће Мере за 

пријем ученика у ПБ у току трајања епидемије COVID – 19 које се налазе на сајту школе 

као у прилогу Записника са седнице. 

Продужени боравак почео је са радом 11.5.2020. године. Ангажовани су сви учитељи 

ПБ: Ивана Шушњар, Милан Цветковић, Данка Пештерац, Наталија Ђурђевић, Весна 

Драгаш и Јелена Петковић. 

     Време рада ПБ је 7:30 – 16:30. Број распоређених ученика по једној учионици износио 

је девет. Сваки ученик имао је своје место седења на минималном размаку од 2м у односу 

на своје вршњаке. Ученицима је при уласку у школу мерена телесна температура, вршена 
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дезинфекција руку и обуће ( дезобаријера ). Након утврђених околности које су 

испуњавале безбедан улазак, ученик је улазио у своју учионицу. Процедура је била иста и 

за запослене у школи. 

     Учитељи ПБ, као и сви запослени у школи, имали су у обавези ношење заштитних 

маски и рукавица.  

     Ученици су били у обавези да у школу долазе до 8 часова, како би пратили Наставу на 

даљину преко РТС Планете. Учитељ је помагао ученицима у праћењу наставе на даљину и 

евентуално давао додатна објашњења уколико је за то било потребе.  

 Ужина, после Наставе на даљину и ручак, после израде домаћег задатка ученици су 

доносили од куће. 

     У ПБ је реализована израда домаћих задатака и часови понављања градива. Слободно 

време, кад год је време дозвољавало, ученици су проводили у школском дворишту у 

супротном у учионици, садржајно, осмишљено, разноврсно и испуњено елементарним, 

музичким, спортским играма са реквизитима, читањем дечије литературе и гледањем 

дечијих емисија. Процедура о удађености од два метра је била испоштована. 

     Сарадња са родитељима је била задовољавајућа.  

Уплате за оброке су проверене пре краја школске године. Обавезе су углавном измирене.  

Планови нису реализовани у потпуности. Креативне радионице су почеле са 

надокнадом  сажимањем градива и продужавањем часа слободних активности 15`од 

25.фебруара до 13.марта 2020., са проглашењем ванредног стања 16. марта због епидемије 

COVID – 19 престало се са надокнадом истих. Креативне радионице нису настављене са 

реализацијом од 11. маја 2020. због безбедностих разлога. 

Извештај о раду ПБ је предат ПП служби. 

Планови рада ПБ за школску 2020/2021. су написани и биће предати ПП служби. 

Све што је планирано није реализовано због оправданих разлога.  

                                                                                                                              Руководилац: 

                                                                                                                              Ивана Шушњар 
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                    Извештај о раду Стручног актива за развојно планирање  
 

   ( активности предвиђене Развојним планом за 2019/2020. годину) 
 
Стручни актив за развојно планирање је одржао два састанка планирана ГПРШ у првом 
полугодишту и два састанка у другом полугодишту.  

На првом састанку се говорило о изради школске документације и констатовано је да су 
школска документа у складу са законом и усклађена унутар ГПРШ. Договорено је да ове 
школске године акценат буде на праћењу извођења пројектне наставе, јер је то новина у 
раду од прошле школске године. У договору са руководиоцима разредних већа планиране 
су посете активностима које учитељи реализују. Вођена је полемика око тога да ли цели 
разред да ради исту тему или је боље да сваки учитељ планира и реализује изабрану тему 
за своје одељење . У области подршка ученицима планирано је веће ангажовање родитеља 
у програму професионалне оријентације. С обзиром да је већина активности Тима за 
професионалну оријентацију предвиђена за друго полугодиште, због епидемиолошке 
ситуације активности нису реализоване. У сарадњи са Саветом родитеља предузимале су 
се активности у циљу повећања безбедности у школи. Активност планирана у раду са 
ученицима, доношење правила понашања кроз мале групе , реализована је у скоро сваком 
одељењу на ЧОС-у или часу грађанског васпитања. Након састанка Тима за заштиту од 
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања на коме се говорило о томе да 
ученицима требају бити доступније информације о томе коме да се обрате у случају 
насиља у школи, ученици петог разреда су на часу грађанског васпитања урадили плакате 
који су окачени у ходницима школе. 

На другом састанку је централна тема била уједначавање критеријума оцењивања. 
Договорено је да се на крају првог полугодишта уради тестирање ученика од другог до 
четвртог разреда из СОН/Природе и друштва са циљем процене остварености исхода у 
сваком одељењу, а након тога да се уради упоредна анализа одељења. Тестирање је 
реализовано ( подаци у извештају разредних већа).  У договору са наставницом српског 
језика Василијом Вилотијевић организовано је тестирање ученика 8/4 у циљу појачања 
рада на критичним областима на којима ученици показују низак ниво постигнућа. У 
сарадњи са осталим школским тимовима договорено је да се на крају полугодишта уради 
анкетирање родитеља – процена задовољства сарадње са школом. Због промене педагога, 
а затим и проглашења ванредног стања, анкета је спроведена само на крају школске 
године. Руководилац тима за заштиту од ДНЗЗ је информисао чланове стручног актива да 
је у плану и анкетирање ученика од петог до осмог разреда о присуству и облицима 
насиља у школи. Ово питање било је обухваћено анкетом у току наставе на даљину. 

На трећем састанку анализиран је полугодишњи извештај о раду школе и разговарано о 
начину вођења школске документације. Направљен је списак наставника за обуку за 
наставу оријентисану ка исходима. Успостављена је сарадња са Oдељењем за сузбијање 
малолетничке делинквенције и организована предавања за ученике осмог разреда  дана 
12.3.2020.  
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Последњи састанак тима у јулу месецу је искоришћен за анализу школске документације и 
анкета које је спровела пп служба за време настве на даљину. Направљен је план 
активности за школску 2020/2021. годину. 

                                                               Руководилац Стручног актива за развојно планирање 

                                                                                                                          Данијела Вујовић                                                                   

 
 
 
Извештај о раду Стручног актива за развој школског програма 
 

Састав Стручног актива за развој школског програма је следећи: Лидија Вранић, 
Драгица Врвић и Мирна Комненић (разредна настава), Јелена Милојевић и Василија 
Вилотијевић (предметна настава) и Снежана Бабовић Пантовић (педагог). Руководилац 
Стручног актива за развој школског програма је Василија Вилотијевић. 

Током првог полугодишта стручни актив се састао три пута, на почетку школске 
године и након сваког класификационог периода, како је предвиђено планом. У току 
другог полугодишта састао се два пута (први пут онлајн, други пут 2.7.2020). Вршена је 
редовна анализа резултата ваннаставних активности, слободних активности и секција, 
додатне и допунске наставе. Чланови актива су закључили да је ангажовање учитеља и 
наставника на високом нивоу. Актив је успешно сарађивао и трудио се да ангажује што 
већи број колега, како бисмо међусобно разменили идеје, које би допринеле квалитету 
рада и јачању сарадничких односа, међу колегама, наставницима и учитељима, као и 
јачању сарадње са родитељима. 

Важно је напоменути да су чланови стручног актива учествовали и пратили у којој 
мери је усвојен Анекс школског програма (од ове школске године измењен је наставни 
план за други и шести разред, као и поједини предмети у седмом - Информатика и 
рачунарство, Техника и технологија, Физичко и здравствено васпитање). Детаљи су 
записани у извештају са првог састанка стручног актива. Редовно се прате посете 
часовима и бележе утисци педагога и психолога.  

Од 15. марта настава се одвијала на даљину због ванредног стања. Чланови 
стручног актива су пратили на који начин је школски програм прилагођен настави на 
даљину и новонасталој ситуацији. Школски програм је у потпуности био прилагођен 
новом начину рада и сви исходи су били испуњени. Чланови стручног актива су 
комуницирали мејлом и преко платформе Мајкрософт Тимс. Педагог Снежана Бабовић 
Пантовић пратила је извођење наставе преко школског сајта и платформе Мајкрософт 
Тимс. 

Након Наставничког већа, које је одржано у четвртак 2.7.2020, одржан је састанак 
Стручног актива за развој школског програма, на коме је утврђено да треба припремити 
нове анексе школског програма за све предмете у трећем и седмом разреду (осим оних 
који су урађени прошле године за седми разред – за Информатику и рачунарство, Технику 
и технологију, Физичко и здравствено васпитање). Нови анекси се раде и за Информатику 
и рачунарство, Технику и технологију, Физичко и здравствено васпитање у осмом, као и 
за нови предмет – Дигитални свет, који ће бити уместо Пројектне наставе у првом 
разреду. Чланови стручног актива су констатовали да приликом израде Анекса школског 
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програма треба размишљати и о начину на који би школски програм могао да се 
прилагоди у случају да се настава буде поново одвијала на даљину. Констатовали су да су 
се наставници и ученици успешно изборили са захтевима новог начина рада у претходном 
периоду. 

 
Руководилац Стручног актива за развој школског програма 
Василија Вилотијевић 

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА 
 
 
7.1. Извештај о раду педагога  
 

У току шк. 2019/2020. год. на месту стручног сарадника педагога радила су два 
педагога: Марина Митић (у периоду од новембра 2019. год. до јануара 2020. год.) и 
Снежана Бабовић Пантовић (у периоду од марта 2020. год. до краја школске године). 
Марина Митић сачинила је полугодишњи извештај о раду педагога за прво полугодиште 
(новембара - јануар) шк. 2019/2020. год. Извештај о раду педагога за прво полугодиште 
дат је кроз следећа подручја рада: 
 

ПОДР. 
РАДА 

 
САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ 
 

САРАДНИ
ЦИ У 
РАДУ 

ВРЕМЕ 
ИЗВОЂ
ЕЊА 

ПЛАНИРАЊЕ 
И 

ПРОГРАМИРАЊ
Е 

- Израда оперативног плана рада школског педагога; 
- Израда Полугодишњег извештаја о раду педагога за 
шпколску 2019/20.г.; 
- Израда анкете за родитеље на крају првог 
полугодишта (степен сарадње школе и породице); 
- Израда анкета за наставнике- самовредновање; 
- Израда чек листа везаних за Годишњи план рада 
школе, Школски програм и Развојни план; 
- Учествовање у изради планова за ИОП 1 и 
индивидуализацију у настави; 
- Помоћ наставницима у изради месечног плана рада; 
- Унапређивање образовно-васпитног рада школе; 
- Учествовање у планирању и реализацији рада 
наставничког и стручних већа; 
- Остали образовно-васпитни садржаји; 
- Учешће у планирању  културних дешавања; 
- Планирање посете часовима; 

Директор,  
Наставниц
и, 
Учитељи, 
чланови 
стручних 
органа 

Током 
месеца 
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ПРАЋЕЊЕ И 
ВРЕДНОВАЊЕ 
ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ 
РАДА 

- Праћење месечног планирања наставника за настaву 
и ваннаставне активност; 
- Праћење остваривања свих видова образовно-
васпитног рада планираног Годишњим планом рада 
школе; 
- Праћење начина вођења педагошке документације 
наставника приликом посете часовима; 
- Праћање напредовања ученика, понашања, владања; 
- Праћење успеха ученика у ваннаставним 
активностима-истицање успеха кроз обавештења, 
евиденција; 
- Праћење рада наставника приликом посете 
часовима; 
- Праћење реализације самовредновања; 
- Праћење прилагођавања ученика 1. и 5. разреда; 
- Праћење прилагођавања нових ученика; 
- Праћење оцењивања ученика 

Наставниц
и, 
учитељи 

Током 
месеца 

САРАДЊА СА 
ДИРЕКТОРОМ  
И  
НАСТАВНИЦИ
МА И 
СТРУЧНИМ 
САРАДНИЦИМ
А 

- Свакодневна сарадња на планирању и програмирању 
рада школе; 
- Свакодневни контакти и упознавање са актуелним 
проблемима; 
- Сарадња са директором у оквиру рада стручних 
тимова и комисија и редовна размена информација; 
- Конкретизовање извршиоца појединих образовно-
васпитних задатака; 
- Пружање помоћи одељенским старешинама у 
реализацији појединих садржаја часа одељенске 
заједнице; 
- Сарадња са наставницима у решавању конфликтних 
ситуација између ученика; 
- Пружање помоћи наставницима у остваривању свих 
видова сарадње са породицом; 
- Пружање помоћи наставницима на конкретизовању 
и операционализовању циљева и задатака образовно-
васпитног рада увођењем иновација и иницирањем 
коришћења савремених метода и облика рада; 
- Пружање стручне помоћи наставницима у 
коришћењу различитих метода, техника и 
инструмената оцењивања ученика; 
- Пружање подршке одељенским старешинама 1. 
Разреда; 
- Праћење вођења педагошке документације 
наставника; 
 

Директор, 
Наставниц
и, 
Учитељи 
 

Током 
месеца 
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РАД СА 
УЧЕНИЦИМА 

-Учествовање у тимском праћењу развоја 
напредовања ученика, као и праћење ученика који 
имају васпитне проблеме; 
- Саветодавно - инструктивни рад са ученицима који 
имају тешкоће у учењу, развојне, емоционалне и 
социјалне тешкоће, проблеме прилагођавања, 
проблеме понашања; 
- Пружање подршке деци, односно ученицима из 
осетљивих друштвених група; 
- Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике 
који врше повреду правила понашањау школи; 
- Предлагање мера, учешће у активностима у циљу 
повећања толеранције и конструктивног решавања 
конфликта; 
 

Наставниц
и, 
Учитељи, 
Одељенске 
старешине 

Током 
месеца 

РАД СА 
РОДИТЕЉИМА 

- Индивидуални и групни саветодавни рад са 
родитељима; 
- Пружање подршке родитељима у раду са ученицима 
са тешкоћама у учењу, проблемима у понашању, 
проблемима у развоју; 
- Израда анкете за родитеље на крају првог 
полугодишта; 
- Саветовање и пружање помоћи родитељима у 
креирању квалитетног слободног времена ученика. 

Родитељи Током 
месеца 

РАД У 
СТРУЧНИМ 
ОРГАНИМА 

- Учествовање у раду одељенских већа, стручних 
тимова, већа и актива на нивоу школе, Наставничког 
већа; 
- Учествовање у раду Педагошког колегијума; 
-Учествовање у раду Савета родитеља 
- Координирање Тима за самовредновање и Тима за 
заштиту од дискриминације, насиља, занемаривања и 
злостављања. 

Директор, 
Наставниц
и, учитељи, 
чланови 
стручних 
органа 

Током 
месеца 

САРАДЊА СА 
НАДЛЕЖНИМ 
УСТАНОВАМА 

Сарадња са образовним, здравственим, социјалним, 
научним, културним и другим установама које 
доприносе остваривању циљева и задатака васпитно-
образовног, односно образовно-васпитног рада 
установе 

 Током 
месеца 
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ВОЂЕЊЕ 
ДОКУМЕНТАЦ
ИЈЕ, ПРИПРЕМА 
ЗА РАД И 
СТРУЧНО 
УСАВРШАВАЊ
Е 

- Вођење евиденције о сопственом раду на дневном и 
месечном нивоу; 
- Израда протокола за праћење наставе и васпитних 
активности на нивоу школе; 
- Вођење документације о саветодавном раду са 
наставницима, ученицима и родитељима; 
- Контрола вођења школске документације; 
- Прикупљање података о деци, односно ученицима и 
чување материјала који садржи личне податке о деци 
односно ученицима у складу са етичким кодексом 
педагога; 
- Припрема за послове предвиђене годишњим планом 
и оперативним плановима рада педагога; 
- Вођење евиденције о посећеним часовима; 
- Израда извештаја о успеху и владању ученика ( 
полугодишњи); 
- Вођење документације о раду Тима за 
самовредновање и Тима за заштиту од насиља, 
дискриминације, злостављања и занемаривања; 
- Праћење стручне литературе и периодике, праћење 
информација од значаја за образовање и васпитање на 
интернету, стручно усвршавање. 

Директор, 
наставници 

Током 
месеца 

 
 
У току другог пологодишта послове педагога у школи обављала је Снежана 

Бабовић Пантовић. Како је настава у школи трајала до 13.03.2020. год. највећи део 
послова подагога у току другог пологодишта одвијао се од куће на даљину, почев од 
17.03.2020. год. због увођења ванредног стања на територији Републике Србије. Онлајн 
настава донела је многе новине за све учеснике васпитно-образовног процеса, па је у том 
смислу свима била потребна подршка за што боље сналажење у новим условима. 
Неопходно је било пратити рад и препоруке свих релевантних установа, организација, 
стручних удружења. У том смислу педагог је пратила све информације путем различитих 
медија које су биле од значаја за образовање и васпитање у новим условима, размењивала 
искуства и сарађивала са другим педагозима, стручним сарадницима и стручњацима у 
области образовања.  

Све време током трајања онлајн наставе педагог је пратила инструкције 
Министарства просвете и директора школе, и у сарадњи са психологом, пружала подршку 
наставницима како би се што боље снашли у новој улози онлајн наставника, и како би 
превазишли препреке на које су наилазили суочавајући се са мноштвом новина, 
различитих информација, материјала, алата. Педагог и психолог су пружале помоћ 
наставницима да прилагоде овај вид наставе тренутним могућностима и потребама 
ученика, као и начине праћења, вредновања и оцењивања ученика, јер су нове околности 
захтевале успостављање и нових критеријума праћења и оцењивања. Педагошко-
инструктивни рад огледао се највише у помоћи наставницима приликом одабира начина, 
метода и средстава за рад у новом дигиталном окружењу, као и подршка након 
детектовање различитих проблема са којима су се суочавали. 
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Онлајн настава и све новине које су биле узроковане увођењем ванредног стања, 
покренула су и многа питања родитеља због којих су се обраћали ПП служби. У том 
смислу педагог, заједно са психологом, сарађивала је са родитељима који су имали 
потребу за било којим видом подршке. Читава сарадња одвијала се у дигиталном 
окружењу, путем електронске поште. 

Како је онлајн настава у школи у почетку била организована преко Гугл диска, где 
су се складиштили сви садржаји за ученике и родитеље, педагог је заједно са психологом, 
преко Гугл диска упућивала писана обраћања деци и родитељима. Родитељи су упућивани 
на материјале кроз које су се подржавале и јачале родитељске кометенције у стварању 
позитивног амбијента за што боље планирање и учење у кућним условима, а такође су и 
обавештавани о свим актуелним питањима. 

Педагог, заједно са психологом, спровела је више анкета уз помоћ који су се 
прикупили подаци значајни за даље планирање и унапређивање рада: анкета за наставнике 
у вези са сигурношћу деце на интернету током извођења онлајн наставе, анкета за ученике 
о оптерећености онлајн наставом, анкета за родитеље о сарадњи школе и породице.  

Педагог је пратила и унапређивала вођење педагошке евиденције, давала стручна 
упутства, препоруке и мере за њихово побољшање: Дневнике образовно-васпитног рада, 
Дневнике осталих облика васпитно-образовног рада, месечне (оперативне) планове рада 
наставника, који су од увођења онлајн наставе замењени недељним плановима. У периоду 
март-јун 2020. год. педагог и психолог су на недељеном нивоу правиле Оперативне 
планове рада школе (на основу недељних Оперативних планова наставника) и на почетку 
сваке недеље слале их Школској управи. 

Када се епидемиолошка ситуација у земљи делом поправила и када је био могућ 
повратак у школу, педагог је активно учествовала на свим активима, наставничким 
већима, одељењским и разредним већима, испитивањима ученика који су желели да 
поправе оцене, састанцима тимова у школи. Током пробног и завршног испита педагог је 
обављала посао дежурног наставника. 

У периоду од 1. јуна 2020. год. педагог је, заједно са психологом, обавила процену 
зрелости за полазак у школу, укупно 116 будућих првака, и обавила разговор са њиховим 
родитељима. На крају шк. 2019/2020. год. спровела је анализу успеха, владања и 
изостајања ученика. Педагог је написала извештаје тимова којима је координирала у шк. 
2019/2020. год. (Тим за самовредновање и Тим за заштиту од дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања), написала је делове Годишњег плана рада школе за школску 
2020/2021. год. За потребе доношења Анекса Школског програма, педагог је информисала 
наставнике о изменама у законској регулативи, прикупила појединачне планове и 
објединила овај документ. 

Током другог полугодишта педагог је учествовала на различитим скуповима и 
обукама организованим од стране стручних друштава (Педагошког друштва Србије, 
Друштва психолога Србије, Завода за унапређивање васпитања и образовања). 
Учествовала је на састанку Секције стручних сарадника Новог Београда (12.03.2020). 
Похађала је вебинаре у сколопу пројекта „Подршка стручним сарадницима у основним и 
средњим школама у отежаним условима уз програм учења на даљину“: „Избор и 
конципирање електронског материјала за онлајн наставу“ (10.06.2020),  „Сарадња са 
родитељима у ванредним условима“ (11.06.2020), „Пројектна настава и улога родитеља у 
њој“ (18.06.2020), „Како смирити дечји страх“ (03.07.2020). 
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У оквиру сталног стручног усавршавања педагог школе похађала је семинар 
„Реализација наставе оријентисане ка исходима учења (2214)“, у оквиру код су обрађиване 
и теме дигиталних компетенција, које су већ неко време препознате као веома важне за 
образовање и као такве и дефинисане законским оквирима, а које су тек сада преласком на 
онлајн наставу због ванредне ситуације покренула многа питања свих учесника васпитно-
образовног процеса. У новонасталој ситуацији обука се реализовала у потпуности онлајн у 
трајању од три недеље, у организацији Завода за унапређивање васпитања и образовања. 
Поред тога, педагог је била и аутор пројекта одобреног од стране Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, реализованог у периоду 20.12.2019 – 30.06.2020, којим се 
кроз образовно-васпитне активности пружила подршка школама у превенцији осипања 
ученика. 

И поред тога што су ванредна ситуација у земљи и увођење онлајн настава донели 
многе новине за све учеснике васпитно-образовног процеса, у току шк. 2019/2020. год. 
реазлизован је велики део послова који су планирани Годишњим планом рада педагога за 
2019/2020. год. као и многе друге активности које на почетку године нису могле бити 
предвиђене и испланиране.  
                                                                                      Снежана Бабовић Пантовић, педагог 
 
 
7.2. Извештај о раду психолога  
 
У току школске 2019/2020.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. Редовно су израђивани 
оперативни планови рада и рађено са колегама приликом израде индивидуализованих 
планова наставе и учења. Посебно је рађено са колегама који су први пут руководиоци 
неког тима, стручног актива или већа, пружана им је помоћ приликом планирања 
активности. У сарадњи са колегиницом педагогом прављени су оперативни планови 
резрених већа у току трајања ванредног стања и доставњани Школској управи на 
предвиђеним обрасцима. 
У области праћење и вредновање образовно – васпитног рада углавном је рађено по плану. 
Посећивани су планирани часови ( праћење адаптације ученика првог и петог разреда). На 
позив наставнице математике више пута су посећени часови у одељењу 6/3. Такође на 
позив наставнице српског језика два пута је посећен час у 8/4. У договору са предметном 
наставницом посебно је праћено ово одељење и направљен извештај, а након тога акциони 
план, како би ученици били више мотивисани за припремну наставу из српског језика. 
Посећен је час пројектне наставе у петом разреду (5/1 и 5/4). У оквиру праћења рада 
наставника приправника два пута је посећен час колегинице Марије Шапоњић. Психолог 
је такође био члан комисије приликом одржавања часа који претходи упућивању на 
полагање за испит за лиценцу. У одељењу 4/5 праћен је рад новог учитеља, пружана му је 
помоћ у раду указивањем на специфичности одељења. 
У оквиру непосредног рада са наставницима рађено је консултативно и саветодавно. 
Посебно је рађено са колегама на замени којих је било много током целог првог 
полугодишта. Праћено је ангажовање два учитеља у одељењу 4/5, на чији рад је било 
више примедби родитеља. Психолог је координирао радом тима за инклузију, стручног 
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актива за развојно планирање и тимом за професионалну оријентацију ( посебни 
извештаји).У току трајања ванредног стања педагог и психолог су интензивно обављале 
саветодавни рад телефоном, као и другим расположивим начинима начинима 
комуникације. 
У области рада са ученицима праћена је адаптација ученика првог и петог разреда. 
Посећени су часови у свим одељењима, нека одељења и по више пута. Током првог 
полугодишта рађено је са ученицима индивидуално, у мањим групама, као и са целим 
одељењима. У оквиру праћења адаптације ученика првог и петог разреда посебно је 
рађено са учеником М.В. из 1/4, као и са ученицом М.Д. из истог одељења. Праћени су 
ученици чији су родитељи у процесу развода брака, пружана им је психолошка подршка, а 
саветодавно је рађено са родитељима. Појачано је праћена адаптација новоуписаних 
ученика од којих се теже адаптирала ученица Ђ.Ш из 5/4, ученик С.М. из 6/2,обоје 
уписани на почетку школске године, као и ученик А.Ћ из 2/3 који је уписан у току првог 
полугодишта. У сарадњи са колегама спровођен је појачан васпитни рад са више ученика. 
Програм ПО је спроведен по плану у одељењима 8/1 и 8/3, док је за одељења 8/2 и 8/4, 
због других приоритетнијих активности, одложен за друго полугодиште. У сарадњи са 
педагогогом обављена је провера спремности за поклазак у школу 116 будућих првака, као 
и разговори са родитељима. Једно дете је упућено на даљу процену Интерресорне 
комисије и одложен му је полазак у школу. 
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. Одржана су два родитељска састанка у 
одељењу 4/5, први је водио психолог, док је другом присуствовао, а водио га је директор. 
Психолог је повремено, по потреби, присуствовао састанцима Савета родитеља. За време 
трајања ванредног стања редовно је путем мејла или телефонски био у комуникацији са 
родитељима и на тај начин покушавао унапредити наставни процес, указујући колегама на 
притужбе ученика и родитеља.  
За време ванредног стања, на сајту школе, у фолдеру педагошко – психолошка служба у 
сарадњи са педагогом постављани су различити садржаји за ученике, наставнике и 
родитеље. 
Сарадња са директором и педагогом  је била задовољавајућа. Отежавајућа околност у раду 
је била што је психолог први део првог полугодишта радио сам због оправданог одсуства 
колегинице педагога. У првом полугодишту је примљена на замену нова колегиница која 
је радила до краја полугодишта, да би у другом полугодишту био примљен нови педагог. 
Психолог је редовно присуствовао седницама Наставничког већа, одељењских већа, 
редовно водио састанке ТИО, стручног актива за развојно планирање, присуствовао и 
активно учествовао у раду осталих школских стручних актива и тимова. Два пута је, на 
позив директора, извештавао на седници Школског одбора. У току трајања ванредног 
стања примљена су два приговора на оцену након чега су психолог, педагог и одељењске 
старешине сачиниле извештаје за директора. Психолог је био ангажован у својству 
дежурног наставника на завршном испиту. 
У току школске 2019/2020. године настављена је сарадња са надлежним установама, 
организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе . Психолог је задужен за 
сарадњу са МУП-ом у оквиру пројекта ОБД. Остварена је сарадња са Одељењем за 
малолетничку делинквенцију МУП-а Србије и одржано предавање за ученике осмог 
разреда. Остварена је сарадња са неколико средњих школа, као и са Регионалним центром 
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за таленте. Два ученика из наше школе су укључена у рад Центра. У оквиру програма ПО 
неколико школа се представило ученицима осмог разреда. Активна је била сарадња са 
ЦЗСР ( дописи за ученике М.Т. и Л.Т. , В.П. , као и састанак због ученика Н.Р.). Дому 
здравља је  на почетку шклске године послат списак свих ученика. Психолог је сарађивао 
са другим школама из којих су се ученици уписивали у нашу или из наше одлазили у 
другу школу.  
Психолог је водила евиденцију о сопственом раду у Дневнику рада и евиденцију о раду са 
ученицима. Редовно су израђивани оперативни планови рада. Праћењем стручне 
литературе и измена у законској регулативи, као и разменом искустава и сарадњом са 
другим психолозима у образовању, психолог се континуирано стручно усавршавала. 
Редовно је присуствовала састанцима Општинске секције стручних сарадника, једном 
састанку градске секције, одржаном у Средњој економској школи, као и једном састанку 
који је представница Министарства Ирена Мучибабић одржала у ОШ „ Јован Дучић“. 
Дана 14.12.2019. године у просторијама школе прошла је обуку стручног усавршавања „ 
Имплементација offica 365 у организацији рада школе и примена у настави“ , а дана 
27.2.2020. године обуку „ Подршка самовредновању рада установа у основном и средњем 
образовању“ у ОШ „ 20.октобар“ коју је водила представница МПНТР Зора Дешић.  У 
току трајања ванредног стања психолог је учествовао на вебинарима: „Принципи 
безбедног понашања у време короне“, вебинар реализован 27. априла 2020. године, 
„Технике за превазилажење стреса; Освешћивање емоционалних доживљаја у кризним 
сутацијама/актуелним условима“, вебинар реализован 29.05.2020. године и „Развијање 
критичког приступа информацијама“, вебинар реализован 19.06.2020. године.  
Психолог је ангажован на изради  извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе на 
крају првог и другог полугодишта школске 2019/20. године. 
 

                                                                                                       Данијела Вујовић,психолог 
 
7.3. Извештај о раду библиотекара 
 

План и програм рада  библиотекара школе је у потпуности реализован. 
Сви ученици школе (963) чланови су библиотеке, као и сви запослени (82). 
 
У септембру смо упознали ученике првог разреда са библиотеком школе, 

сређивали смо спискове ученика.  
25. септембра 2019. године одржан је први састанак Актива школских 

библиотекара Новог Београда, у матичној библиотеци „Вук Караџић”. 
Обележили смо Међународни дан писмености (8. септембар) и Европски дан језика 

(26. септембра). 
У октобру смо посетили Сајам књига (20—27. октобар). Посетили смо сајамске 

изложбе које су организоване у знаку јубилеја књижевних великана Црњанског, Киша и 
Павића. 

Обележили смо Дан школских библиотекара, 28. октобра. 
Ученици су сређивали картотеку, библиотечки фонд, правили џепове за књиге… 
У новембру смо помагали ученицима петог разреда приликом израде презентације 

за пројекат „Лирске народне песме, посленичке и породичне“ (употреба речника и 
енциклопедија). 
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Обележен је Међународни дан Дечјих права (20. новембар). 
У децембру је почела набавка књига  за пројекат „Читам, па шта“. Одржани су 

часови у библиотеци у одељењима првог разреда и са ученицима заинтересованим за 
„Читалачку значку“. 

Сређивао се Летопис школе;  сарадња са учитељима продуженог боравка, са 
психологом школе. 

Присуствовали смо (14. 12. 2019) акредитованом семинару – кат. бр.: 334, један дан 
/ 8 бодова: „Имплементација office 365 у организацији рада школе и примена у настави“ 
/Приоритетна област: Р1/Компетенција: К4/Организатор програма: Друштво учитеља 
Београда. 

И ове године смо учествовали у акцији Богаћење библиотечког фонда. Набавили 
смо: 

 1) Публикације за ученике основношколског узраста и додатна наставна средства, 
за ученике са сметњама у развоју и  инвалидитетом основношколског узраста; 

2) Публикације за ученике који основно образовање и васпитање остварују по 
посебном програму основног образовања и васпитања у иностранству, на српском језику, 
а који се изводи за ученике српског порекла. 
 Сарађивали смо  са издавачким кућама: Вулкан, Креативни центар, Прометеј, 
Bookland, Data Status, ЈРЈ.                       

Одржане су „Радионице страних језика у школској библиотеци“, у сарадњи са 
професором немачког језика Даницом Вученовић (24. и 25. децембра). 

У јануару смо присуствовали састанку Стручног већа разредне наставе (9.01.2020. 
године). 

Сарађивали смо у  пројекту: „Дневник прочитаних књига“ / Деца и медији / 2. 
разред / сви предмети / час у библиотеци. 

Од 7. до 9. фебруара смо били на 61. Републичком зимском семинару за професоре 
српског језика и књижевности. 

Обележили смо Међународни дан матерњег језика (21. 02),  Национални дан књиге 
(28. 02) 

Присуствовали смо  (21. фебруара)  Обуци  за попуњавање података за Извештај о 
пословању библиотеке (НБС, МБС база) у Библиотеци града Београда. 

Обележили смо Национални дан књиге – 28. фебруар, обишли смо Факултет 
драмских уметности; сусрет су водили студенти глуме Срђана Карановића. 
Учествовали смо у трећој акцији  Друштва школских библиотекара Србије „Читајмо 
гласно“ поводом обележавања Националног дана књиге, 28.фебруара. 

Од уторка 17.3.2020. почело се са онлајн наставом по одлуци Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја.  

(На тај дан из библиотеке је било позајмљено 324 књиге. До тада, за 26 наставних 
недеља, прочитано је 8782 књиге.) 

Администратор нашег сајта поставио је на сајту школе линк ка Гугл диску на ком 
смо постављали садржаје. На диску су направљени фолдери по разредима, за библиотеку 
и педагошко-психолошку службу. Тако је на сајту школе бито видљиво шта смо радили. 
Садржаји које смо постављали су били линкови ка различитим презентацијама, 
филмовима, дечјим представама, документарним емисијама, музејима,  ка најбољим 
партијама шаха... Трудили смо се да правимо корелацију са свим предметима: биологија 
(речне птице, делфини, корњаче, жабе, биљке-цвеће: „обишли смо“ Природњачки музеј), 
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математика, физика, веронаука, хемија (огледи), ликовно (виртуелни свет музеја и 
галерија), немачки и енглески језик, књижевност (линкови за дечју књижевност, 
дигиталне књиге, бајке, басне, песме, романе, Народна библиотека Србије, Библиотека 
града Београда), историја (виртуелни водич)… Обележили смо неке значајне датуме: Дан 
словенске писмености, Ускрс, Међународни дан дечје књиге (2. априла). 
Дигитална народна библиотека Србије: https://digitalna.nb.rs/ 
Српска дечја дигитална библиотека: https://digitalna.nb.rs/…/ 
Антологија српске књижевности: www.antologijasrpskeknjizevnosti.rs/ 
Претражива дигитална библиотека: https://pretraziva.rs/pretraga 
Претраживач културног наслеђа Србије (основне информације о дигитализованом 
културном наслеђу и приступ интерактивној мапи установа културе на територији 
Републике Србије): https://kultura.rs 

Сарађивали смо са колегама, издавачима, родитељима, писцима.   
Успешно смо учествовали на такмичењу Читам, па шта (сарадња са родитељима).  

         Манифестација „Читалачка значка 2019/20.” је продужена до почетка следеће 
школске године. „Вођени жељом да у овим ванредним околностима, онлајн наставимо све 
наше програме и активности, променили смо начин рада, жирирања и презентовања 
радова и за конкурс "Читалачка значка". Тим поводом са више страна су нам стигле 
примедбе да би можда ипак било боље да се "Читалачка значка" одложи за септембар, а  
како би такмичари могли уживо да презентују своје читалачке дневнике и говорници да 
одрже своје говоре. Размотривши све пристигле предлоге донели смо одлуку се конкурс 
"читалачка значка" одложи до септембра.“ 

Редовно се присуствовало Наставничком већу и Активу школских библиотекара 
Новог Београда. Актив основношколских библиотекара Новог Београда  организовао је 
онлајн вајбер групу. Свакодневно смо сарађивали, размењивали идеје и информације. 
У мају (20. 5. 2020) одржан је први састанак Актива путем интернета (online), тј. путем 
ZOOM апликације. Био  је занимљив, конструктиван, веома срдачан; одржан је због 
немогућности организовања састанка у школи, ради безбедности услед пандемије.  
Разговарали смо о изазовима и искушењима у раду школских библиотекара у ванредном 
стању. Библиотекари су разменили искуства везана за наставу на даљину, па је свако 
изнео на који начин је радио и комуницирао са ученицима током ванредног стања, када су 
школе биле затворене. Неко је користио Microsoft teams платформу, неки библиотекари су 
постављали прилоге везане за књигу, библиотеку и учење на школски сајт, неки на 
Facebook страницу, неки су користили могућности Google платформе и сл. Сви су се 
трудили да увек буду, на разне начине, у контакту са децом, да их мотивишу за читање, 
писање и дружење у условима изолације.  
 Учествовали смо у припреми и реализацији Пробног завршног испита (1. и 2.  јуна) 
и Завршног испита (полагање 17,18,19. јуна и остали послови у јулу) – члан школске 
комисије.  
 У августу смо радили попис, писање извештаја, плана и програма, и писали 
Летопис школе. 

 
                                                                                                                            Марија Трнавац 
 
 
 

https://digitalna.nb.rs/?fbclid=IwAR2XWqxcYX1Zv-6K9FtU3QH4N3PYoMU1DWqU4tI-mYoDqWRUZi-Xz6PEN-0
https://digitalna.nb.rs/%E2%80%A6/
http://www.antologijasrpskeknjizevnosti.rs/?fbclid=IwAR2FPV3HpjvTimWJRGo4nSi7jVwbXvGn6Bezfzp3RFpbZxGALS8D_GKyO4Q
https://pretraziva.rs/pretraga?fbclid=IwAR2afg8AL4oVZ5aE5t3yZJARBmHh3--aeycQcN897s_CLN7qPjx2QpJTsL0
https://kultura.rs/?fbclid=IwAR2hgUAwgcOV1nfgR_mdKHJ0qIk7QseSJKm0-IgVL7Qko1HYJisx_DNQe_I
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТОДАВНОГ ОРГАНА 
 
 
8.1. Извештај о раду Савета родитеља 
 
Током Школске 2019/2020 године, Савет родитеља Школе је одржао шест седница, у 
оквиру којих је разматрао бројна питања из делокруга Савета.    
У оквиру надлежности Савета родитеља, планиране су и реализоване следеће активности:  

- Конституисан је нови сазив Савета родитеља за школску 2019/2020. годину и 
изабрани су председник - Зорица Вукашиновић Радојичић, заменик председника -
Јелена Пандуревић и записничар - Софија Мишић Здравковић;  

- Савет је размотрио општа акта Школе - Извештај о остваривању Годишњег плана 
Школе за школску 2018/2019 годину, Извештај о самовредновању, предлог 
Годишњег плана рада за школску 2019/2020 годину; Комисија за избор 
осигуравајућег друштва за осигурање деце је одлучила да прихвати понуду АМС 
осигурања за осигурање ученика у школској 2019/2020 години и то годишњу 
премију по ученику у износу од 500,00 РСД;  

- Усвојена је Иницијатива да се настави добра пракса организовања и реализовања 
ваннаставних активности (посете музејима, културно-историјским споменицима, 
позориштима, биоскопима, спортски дан и сл.), с обзиром на то да оно прати 
процес наставе, едукативног је карактера, развија социјалне контакте међу 
ученицима, а у духу је свих закона и подзаконских прописа у области образовања;  

- Формирана је Комисија за уређење школског дворишта коју чине чланови Савета 
родитеља и запослених Школе (ненаставно особље), чији је председник Софија 
Мишић Здравковић;  

- Формирана је Комисија за унутрашње уређење Школе (обележавање учионица, 
пријем родитеља у посебним просторијама када су отворена врата, прецизирање 
паноа, фотографије ученика и сл.), чији је председник Јелена Пандуревић;  

- Направљен је пано – „кутак за обавештења за родитеље“;   
- Купљен је материјал за чивилуке, ролна плуте која би требало да покрије израду 

паноа и други ситни материјал; 
- Промењени су улошци за канте за ђубре у школском дворишту;  
- Донета је Одлука о унапређењу система видео надзора у Школи;   
- Донета је Иницијатива да се јача транспарентност рада и унапреди веб сајт Школе 

(креира – кутак за родитеље); 
- Организована је акција чишћења школског дворишта од стране родитеља, ученика 

и наставника;  
- Усвојена је Иницијатива за припрему шематских приказаних процедура и правила 

(везано за поступање у случају насиља, понашање ученика, одевање и сл.) у 
сарадњи са надлежним службама Школе. Идеја је да се правни прописи и други 
акти, процедуре и сл. приближе ученицима, родитељима и наставницима и буду 
видљиви у Школи путем шематских приказа. Ова активност се спроводи у сарадњи 
са ПП службом; 
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- Усвојена је Иницијатива да се уведе приватно обезбеђење у Школи ради бољег  
обезбеђења ученика и материјалних ресурса Школе (безбедносни, финансијски 
аспекти и сл..) и из превентивних разлога;   

- Уведено је приватно обезбеђење у Школи; 
- Изабран је представник и заменик за Општински савет родитеља, за школску 

2019/2020 годину- Јован Вујасиновић је представник за Општински савет родитеља 
и Јелена Пандуревић заменик; 

- Усвојена је Иницијатива да се поштује примена Правилника о протоколу 
поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање, који ће 
бити видљиви ученицима и родитељима;   

- Донета је Иницијатива о увођењу једне групе продуженог боравка у Првом разреду  
за школску 2020/2021; 

- Донета је Иницијатива за стварање предуслова за подршку за учење на даљину – 
обезбеђењe потребних ресурса (људских, материјалних), према Смерницама 
МПНТР, у условима пандемије COVID-19 – у ситуацији обуставе непосредне 
наставе у Школи;  

- Припремљене су Смернице за остваривање образовно васпитног рада учењем на 
даљину у ОШ „Радоје Домановић“ и прослеђене свим члановима Савета, директору 
Школе , ПП служби и школском одбору. Циљ доношења Смерница је да се 
обезбеди што већа укљученост ученика у различите видове учења, координира рад 
наставника и синхронизују активности, како би се ефикасно реализовала настава на 
даљину; 

- Формирана је  Комисија за избор осигуравајућег друштва за осигурање деце за 
Школску 2020/2021;  

- Донета је Одлука о саставу тимова Школе из редова родитеља: Тим за развојно 
планирање - Софија Мишић Здравковић; Тим за самовредновање – Ален 
Анђелковић; Тим за инклузивно  образовање – Јелена Агић; Тим за заштиту од 
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања – Јован Вујасиновић и 
Јелена Брчеревић; Тим за професионални развој - Оливера Михић; Тим за 
обезбеђење квалитета  и развој установе – Миливој Јанковић;  

- Донета је Одлука да се остатак новца који су родитељи прикупили утроши 
сврсисходно, у складу са потребама и приоритетима, а у договору са 
представницима Школе (набавка наставног материјала или хигијенског материјала 
због ситуације изазване пандемијом услед вируса COVID-19); 

- Разматрана су питања везана за организацију и реализацију образовно-васпитног 
рада непосредно у Школи и онлајн за школску 2020/2021. годину, у складу са 
Стручним упутством МПНТР, од 11.08.2020. године и представљене иницијативе 
представника родитеља у Савету, везане за унапређење организације и ефективну 
примену Оперативног плана Школе.  

                                                                                                       

 Зорица Вукашиновић Радојичић, 

                                                                                            председник Савета родитеља 
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ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ШКОЛСКИХ ТИМОВА 
 
 
 
Извештај о раду Тима за самовредновање 
 

Тим за самовредновање ОШ „Радоје Домановић“ Нови Београд у школској 
2019/2020. години радио је у следећем саставу – 
Руководилац: Марина Митић - педагог (прво полугодиште) и Снежана Бабовић Пантовић 
– педагог (друго полугодиште). 
Чланови Тима: Ирена Пауновић (наставница историје), Недељка Дидулица (наставница 
разредне наставе), Јелена Нисић Недељковић (наставница енглеског језика), Маја 
Дробњаковић (наставница разредне наставе), Милена Меденица (наставница разредне 
наставе), Марина Суботић (наставница разредне наставе), Дана Папић (представница 
Савета родитеља). 

У школској 2019/2020.години процесом самовредновања обухваћена је кључна 
област СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ, област квалитета 1: 
ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ. 

Тим је у склопу предвиђених активности на самовредновању одржао шест 
састанака. Као полазна основа за рад Тима за самовредновање коришћени су евиденције и 
педагошке документације школе, Програми образовања и васпитања, Годишњи план рада 
школе, Развојни план рада школе. Такође, приликом самовредновања у обзир су узети 
резултати праћења различитих активности у школи (непосредан увид у наставни процес, 
посете часовима), резултати спроведених анкети, разговори, стручне дискусије и састанци 
запослених, као и досадашњи извештаји о самовредновању рада школе. 

Самовредновање је обављено на основу стандарда и показатеља квалитета рада 
установе, прописаних Правилником којим се уређују стандарди квалитета рада школе. У 
наставку извештаја биће дат опис и процена остварености стандарда и показатеља 
квалитета рада установе, као и предлози мера за унапређивање квалитета рада установе и 
начини праћења остваривања предложених мера. 

Прва фаза: Израда плана самовредновања (подела задужења за спрoвођење 
истраживања) 
Друга фаза: Спровођење истраживања (анкетирање испитаника)  
Трећа фаза: Обрада и анализа података, израда извештаја  
Четврта фаза: Анализа осталих извора доказа за кључну област  
Пета фаза: Израда извештаја о самовредновању за кључну област 
Шеста фаза: Израда акционог плана унапређења области квалитета 1 
Седма фаза: Презентовање Наставничком већу и Педагошком колегијуму извештаја 
о самовредновању и акционог плана унапређења. 

 
 

У  току првог полугодишта руководилац Тима саставио је упитник за наставнике, 
који су попунила 34 наставника. Након тога су обрађени добијени подаци и заказан је 
састанак Тима. У току састанка чланови су обавештени о добијеним резултатима и 
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предлагали су даље кораке у самовредновању. Резултати самовредновања приказани су у 
наставку: 
1.1. Програмирање образовно-васпитног рада је у функцији квалитетног рада школе.  

Процена остварености: ниво 4. 
У оквиру првог стандарда наставници супопуњавали анкету и углавном оценом 4 оценили 
дате тврдње: да су учествовали у изради Развојног плана са оценом 4 је одговорило њих 
64.70%, оценом 3 (38.23%), 2 (2.95%), док оценом 1 нико није оценио; да се у 
програмирању уважавају узрасне, развојне и специфичне потребе ученика, оценом 4 
одговорило је 82.35%, 3 (17.64%); да садржаји кључних школских докумената одражавају 
специфичност школе 4 (61.76%), 3 (35.29), 2 (2.95). 
Јаке стране у овој области квалитета: 
• Школски програм се заснива на прописаним начелима за израду овог документа. 
• У изради Развојног плана школе учествовале су све циљне групе (наставници, стручни 
сарадници, директор, ученици, родитељи, локална заједница). 
• Програмирање рада заснива се на подацима и проценама квалитета рада установе. 
• У програмирању рада уважавају се узрасне, развојне и специфичне потребе ученика. 
Слабе стране у овој области квалитета: Слабе стране нису уочене. 
Докази: анкете, увид у школску докумантацију, увид у рад Стручног актива за развојно 
планирање. 
 
1.2. Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији ефективног и ефикасног рада 

у школи. 

Процена остварености: ниво 4. 
На основу анкете коју су попуњавали наставници добијени су следећи подаци: да су у  
оперативним/акционим плановима наставника, тимова, конкретизовани циљеви из 
Развојног плана и Школског програма и уважене  актуелне потребе школе оценом 4 
оценило је 50% наставника, 3 (47.05%), 2 (2.95); да оперативно планирање наставника и 
тимова предвиђа активности и механизме за праћење рада и извештавање током школске 
године- 4 (55.88), 3 (44.11), да је планирање рада тимова у функцији ефикасног рада 
школе- 4 (64.70), 3 (29.41), 2 (5.88), да Годишњи извештај садржи релевантне информације 
о раду школе и усклађен је са садржајем годишњег плана рада- 4 (82.35), 3 (17.65). 
Јаке стране у овој области квалитета: 
• Годишњи план рада донет је у складу са школским програмом, развојним планом и 
годишњим календаром. 
• У оперативним/акционим плановима органа, тела, тимова, стручних сарадника и 
директора конкретизовани су циљеви из развојног плана и школског програма и уважене 
су актуелне потребе школе. 
• Оперативно планирање органа, тела и тимова предвиђа активности и механизме за 
праћење рада и извештавање током школске године.  
• Годишњи извештај садржи релевантне информације о раду школе и усклађен је са 
садржајем годишњег плана рада. 
Слабе стране у овој области квалитета: Слабе стране нису уочене. 
Докази:увид у школску документацију, увид у рад школских тимова и других органа 
школе, увид у планове рада наставника, тимова, директора, анкете. 
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1.3. Планирање образовно-васпитног рада усмерено је на развој и остваривање циљева 
образовања и васпитања, стандарда постигнућа/исхода у наставним предметима и 
општих међупредметих и предметних компетенција. 
 

Процена остварености: ниво 3. 
Резултати анкете коју су попуњавали наставници: 
Тврдњу: Наставници користе међупредметне и предметне компетенције и стандарде за 
глобално планирање наставе и исходе постигнућа за оперативно планирање наставе-  
оценили су следећим оценама 4 (64.70%), 3 (32.35%), 2 (2.95%). 
Тврдњу: У оперативним плановима наставника и у њиховим дневним припремама 
видљиве су методе и технике којима је планирано активно учешће ученика на часу- 
наставницу су оценили оценом 4 (44,11%), 3 (52.94%), 2 (2.95%). 
Тврдњу: Планирање допунске наставе и додатног рада је функционално и засновано је на 
праћењу постигнућа ученика - оценили су са 4 (79.41%), 3 (17.65%), 2 (2.95%). 
Тврдњу: У планирању слободних активности уважавају се резултати испитивања 
интересовања ученика- 4 (52.94%), 3 (23.53%), 2 (23.53%). 
Тврдњу: Планирање васпитног рада са ученицима засновано је на аналитичко-
истраживачким подацима, специфичним потребама ученика и условима непосредног 
окружења- 4 (73.53%), 3 (26.47%). 
Тврдњу: Припреме за наставни рад садрже самовредновање рада наставника и/или 
напомене о реализацији планираних активности- 4 (50%), 3 (47.05%), 2 (2.95%). 
Јаке стране у овој области квалитета: 
•Планирање допунске наставе и додатног рада је функционално и засновано је на праћењу 
постигнућа ученика. 
•У планирању слободних активности уважавају се резултати испитивања интересовања 
ученика. 
•Планирање васпитног рада са ученицима засновано је на аналитичко-истраживачким 
подацима, специфичним потребама ученика и условима непосредног окружења. 
•Наставници користе међупредметне и предметне компетенције и стандарде за глобално 
планирање наставе и исходе постигнућа за оперативно планирање наставе. 
Слабе стране у овој области квалитета: 
• Припреме за наставни рад садрже самовредновање рада наставника и/или напомене о 
реализацији планираних активности. 
• У оперативним плановима наставника и у њиховим дневним припремама видљиве су 
методе и технике којима је планирано активно учешће ученика на часу. 
У наредном периоду треба обратити већу пажњу на примену метода и техника којима је 
планирано активно учешће ученика у на часу, као и на самовредновање рада наставника 
(да припреме наставника садрже самоевалуацију и евалуацију од стране ученика). 
Докази: дневници рада, припреме наставника, оперативни планови рада, школска 
документација, анкете, Годишњи план рада школе. 
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АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ У ВРЕДНОВАНОЈ 

ОБЛАСТИ 
 

Област самовредновања: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 
Стандарди 
индикатори 

Уочене 
слабости 

Мере 
унапређивања 
(активности) 

Време 
реализације 

Носиоци 
активности 

Праћење 
реализације 

1.3. Планирање 
образовно-
васпитног рада 
усмерено је на 
развој и 
остваривање 
циљева 
образовања и 
васпитања, 
стандарда 
постигнућа/исхода 
у наставним 
предметима и 
општих 
међупредметих и 
предметних 
компетенција. 
1.3.2. У 
оперативним 
плановима 
наставника и у 
њиховим дневним 
припремама 
видљиве су 
методе и технике 
којима је 
планирано 
активно учешће 

Нису у свим 
оперативним 
плановима 
наставника 
видљиве методе 
и технике 
којима је 
планирано 
активно учешће 
ученика на часу. 

У наредном 
периоду треба 
обратити већу 
пажњу на 
примену метода 
и техника 
којима је 
планирано 
активно учешће 
ученика у на 
часу. 

Август, 
септембар 
2020. 
(по 
потреби 
током целе 
школске 
године) 

Предметни 
наставници, 
Одељењске 
старешине, 
Стручна 
служба 

Тим за 
самовредновање 
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ученика на часу. 

1.3. Планирање 
образовно-
васпитног рада 
усмерено је на 
развој и 
остваривање 
циљева 
образовања и 
васпитања, 
стандарда 
постигнућа/исхода 
у наставним 
предметима и 
општих 
међупредметих и 
предметних 
компетенција. 
1.3.6. Припреме за 
наставни рад 
садрже 
самовредновање 
рада наставника 
и/или напомене о 
реализацији 
планираних 
активности.  
 

Не садрже све 
припреме за 
наставни рад 
самовредновање 
рада и/или 
напомене о 
реализацији 
планираних 
активности. 

У наредном 
периоду треба 
обратити већу 
пажњу на 
самовредновање 
рада наставника 
(самоевалуацију 
и евалуацију од 
стране 
ученика). 

Школска 
2020/2021. 
год. 

Предметни 
наставници, 
Одељењске 
старешине, 
Стручна 
служба 

Тим за 
самовредновање 

 
 
 
 
 

 
Извештај о раду Тима за инклузивно образовање 
 
Тим за инклузивно образовање је реализовао активности планиране Годишњим планом 
рада школе за прво полугодиште. У септембру месецу је координатор тима свим 
члановима послала мејлом правилнике, јер су неки први пут у тиму, затим је одржан 
састанак на којем су договорени даљи кораци у раду. Након седница одељењских већа 
направљена је евиденција ученика којима је потребан неки вид додатне подршке. На крају 
првог класификационог периода није било ученика који раде по ИОП-у. На крају првог 
полугодишта на одељењским већима је изнесен захтев, након вреднованих мера 
индивидуализације, за рад по ИОП- у за ученика 7/1 В.Г. из српског језика и математике, 
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као и за ученицу 4/2 К.Д. , такође из српског језика и математике. Оба ученика су до тада 
радила по индивидуализованом плану, али је констатовано да је неопходно увођење ИОП-
а 1. Прве седмице другог полугодишта предметни наставници су у сарадњи са пп службом 
направили ИОП, који је потом одмах  прослеђен Педагошком колегијуму на усвајање. 
Евидентирани су и ученици којима је потребна психолошка подршка ( смрт родитеља, 
развод, неприхватање у вршњачкој групи) и договорн начин подршке у сарадњи са 
одељењским старешинама. Скоро у сваком одељењу постоје ученици који су у процедури 
појачаног васпитног рада. У сарадњи са Тимом за заштиту од дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања направљен је план појачаног васпитног рада са учеником 2/3 
Д.Л. Школа сарађује са Центром за социјални рад, одељење Нови Београд, како би 
заједнички помогли ученицима и њиховим породицама које захтевају тај вид подршке. 
Више ученика ради по индивидуализованом програму. Појачано су се пратили ученици 
првог разреда код којих су на тестирању приликом уписа у школу евидентирани 
потенцијални проблеми у савладавању школског градива, као и ученици петог разреда код 
којих су предметни наставници указали на слабије резултате. 

У другом полугодишту није било активности тима, само је психолог индивидуално 
пружао подршку наставницима и родитељима у раду са децом која захтевају подршку. Од 
стране координатора констатована је мањкавост у вођењу документације. Наставници 
умеју да попрепознају потешкоће у учењу, обраћају се пп служби за подршку, пружају 
ученицима подршку, али и даље је неопходно радити на квалитетнијем вођењу 
документације.  

                                                                  Координатор тима,  

                                                                               Данијела Вујовић, психолог 

  
 

 
 
9.3. Извештај о раду Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања   
 

Тимом за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у току 
школске 2019/2020. год. координирале су Марина Митић, педагог (прво полугодиште) и 
Снежана Бабовић Пантовић, педагог (друго полугодиште). 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања ученика 
активно је био ангажован у току првог полугодишта. Тим се састајао у проширеном 
саставу, али такође је било и састанака где су били присутни само директор, секретар и 
ПП служба. У току новембра школа се побринула и за побољшање безбедности ученика у 
школи, појачана су дежурства, како професора предметне, тако и професора разредне 
наставе. Оно што је новина јесте да од децембра у школи постоји обезбеђење које 
регулише и има увид у све људе који улазе у школу и самим тим побољшана је и 
безбедност. И даље постоји сарадња са МУП-ом, ученици континуирано имају предавања 
на различите теме везене за безбедност. У току првог полугодишта, ученици су направили 
и паное везана за насиље са корисним информацијама. Тим се састајао 4 пута и за све 
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састанке постоје записници. 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. 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. 

У току другог полугодиште у школи је одржан један састанак Тима за заштиту од 
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања (06.03.2020). Тим се састао ради 
проверавања сумње и консултација у вези са непримереним понашењем ученика, као и 
утврђивањем одговорности. На Тиму су донете мере, одређен је друштвено-користан рад у 
складу са непримереним понашањем ученика и договорено је да се за све учеснике 
направи индивидуални план заштите у циљу спречавања поновног искуства. Убрзо након 
овог састанка (13.03.2020), због епидемиолошке ситуације у земељи, обустављена је 
настава у школи и прешло се на онлајн наставу. У измењеним условима рада Тим се није 
састајао по утврђеном плану рада на почетку школске године, већ је акценат стављен на 
праћење међусобне комуникације ученика у новом, дигиталном окружењу. У том смислу, 
Тим се бавио спровођењем и анализом истраживања о присуству дигиталних облика 
насиља међу ученицима. Тој теми се посебно посветила пажња узимајући у обзир 
специфичности организовања наставе. Сви наставници и стручни сарадници посебну 
пажњу обратили су на могуће начине непримерено понашање ученка на платформама за 
учење (непримерене коментаре или било које друге облике дигиталног насиља). 

Тим је преко сајта школе (Гугл диска) апеловао на родитеље ученика да обрате 
пажњу на садржаје које ученици постављају током процеса онлајн учења, а сви  
наставници и стручни сарадници подсећали су ученике на правила понашања на онлајн 
платформама за учење. Све време током трајања онлајн наставе школа није имала сазнање 
о дигиталном насиљу међу ученицима. Једино забележено непримерено понашање 
ученика, у виду непримерених коментара, појавило се имеђу два ученика шестог разреда. 
Одељењски старешина је одмах реаговао ступањем у непосредну комуникацију са 
радитељима и ученицима, што је имало ефекта да се непримерени начини комуникације 
не понове. 

На крају школске 2019/2020. год. Тим је направио извештај о раду. С обзиром на 
околности и чињеницу да је скоро цело друго полугодиште настава организована онлајн, 
случајева сумње или дешавања насиља током ове школске године је било веома мало. Тим 
је констатовао да са праћењем и вредновањем ефеката до сада предузетих мера, треба 
наставити када се ученици врате у школске клупе. Такође је констатовано да при 
планирању рада Тима за следећу школску годину, посебну пажњу треба посветити и 
превенцији дигиталног насиља, с обзиром на епидемиолошке околности у земљи и 
могућност наставка онлајн наставе. 
                                                                          Снежана Бабовић Пантовић, координатор тима 

Извештај о раду Тима за међупредметне компетенције и предузетништво 

 
Међупредметне компетенције се реализују кроз сарадњу и координацију активности више 
наставника, односно наставних предмета, иновирање метода рада на часу , употребу 
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одговарајућих наставних средстава и прилагођавање садржаја. Задатак овог Тима је да 
активно учествује у планирању и евалуацији планова стручних већа и да подстиче 
имплементирање међупредметних компетенција у планове. Ученици су укључени у 
различите пројекте који имају за циљ упознавање са предузетништвом. 
У току  школске 2019/20. одржанo je осам састанка Тима за међупредметне компетенције 
и предузетништво. Нису одржани сви планирани састанци, због новонастале ситуације и 
наставе на даљину. 
Временски период Извештај 

 
3. септембар 2019. 
године 
 
10. септембар 2019. 

На првом састанку Тима одређен је координатор тима, 
записничар. Договор око израде плана Тима за међупредметне 
компетенције и предузетништво.  
 
На другом састанку усвојен је план рада Тима. 

 
30. октобар 2019. 
године 

На Наставничком већу наставници су упознати са са 
међупредметним компетенцијама у оквиру законских оквира. 

 
13. новембар 2019. 

Извршена анализа годишњих и оперативних планова – 
утврђен однос планираних и реализованих међупредметних 
компетенција, као и евалуација истих у оквиру првог 
класификационог периода. 

 
Децембар 2019. 

Развијање међупредметних компетенција у оквиру семинара 
„Имплементација Offica 365 у организацији рада школе и 
примена у настави“. 
Промоција предузетништва кроз новогодишњи сајам на ком 
су учествовали ученици разредне наставе. 

 
5. фебруар 2020. 

Наставници првог и петог разреда на састанку разменили 
искуства о реализацји међупредметне повезаности и  утицају 
међупредментне повезаности на индивидуални развој ученика 
и развој њихове предузетничке способности. Извршена 
анализа годишњих и оперативних планова у оквиру првог 
полугодишта. 

10. април 2020. Извршена анализа годишњих и оперативних планова – 
утврђен однос планираних и реализованих међупредметних 
компетенција, као и евалуација истих у оквиру трећег 
класификационог периода. 

јун 2020. Развијање међупредметних компетенција у оквиру „Обуке за 
реализацију нових програма наставе оријентисане ка 
исходима учења“. 
Наставници првог и петог разреда на састанку разменили 
искуства о реализацји међупредметне повезаности и  утицају 
међупредментне повезаности на индивидуални развој ученика 
и развој њихове предузетничке способности. Извршена 
анализа годишњих и оперативних планова у оквиру другог 
полугодишта. 
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                                                                               Руководилац Тима Слободанка Лековић 
 
 

 

Извештај тима за обезбеђивање квалитета и развој установе  

 

У школској 2019/20.  години Тим за обезбеђивање квалитета рада установе се 
састао два пута током првог полугодишта. 

У раду Тима учествовало је 5 учитеља, два наставника, педагог школе, психолог 
школе и директор. На Савету родитеља као представник родитеља, тиму се прикључио и 
Ален Анђелковић. Иако је било планирано да се у рад тима  укључе и представници 
ученичког парламента и локалне самоуправе то није реализовано.  

Примарни задатак Тима требало је да буде успостављање интерног система 
процене квалитета рада наставника и ученика. Зато је  у сарадњи са Тимом за 
професионални развој  и директором школе наметнуто питање утврђивања потребе за 
стручним усавршавањем како би се даље могли пратити подаци о развоју компетенција 
рада наставника. Подаци о стручном усавешавању су прикупљени, а током ове школске 
године су чланови колектива похађали бројне семинаре и вебинаре. 

Крајем првог полугодишта, у другом, трећем и четвртом разреду је извршено 
полугодишње тестирање ученика из предмета Свет око нас и Природа и друштво са 
циљем праћења и провере  остварености општих стандарда постигнућа, уједначавања 
критеријума оцењивања и праћења развоја напредовања ученика. Подаци су прикупљени, 
а за дубљу анализу је потребно наставити са праћењем рада ученика. 

Педагог и психолог су пратили укљученост ученика у рад допунске и додатне 
наставе. 

Планирање, праћење, реализација и анализа угледних часова који су планирани за 
друго полугодиште су изостали у класичном облику, али су зато часови троје наставника 
веома успешно представљени на конкурсу  за избор најбољих примера наставе на даљину 
,,Магија је у рукама наставника“. 

Како је рад Тима за обезбеђивање квалитета рада установе осмишљен тако да 
координира рад осталих тимова, предлажем да се  у следећој години измени његов састав, 
тако што ће се у његов рад укључити представници  осталих кључних тимова (Тима за 
самовредновање, Тима за професионални развој, Тима за инклузију, Стручног актива за 
развој школског програма, Тима за развој међупредметних компетенција и 
предузетништва и Тима за заштиту  од дискриминације, насиља, злостављања и 
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занемаривања). Такође, у рад би требало укључити и представнике ученичког парламента 
и локалне самоуправе. 

 
 

Координатор Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе  
за 2019/20. годину 

Мира Касаповић 
 

 
 
 
 
 
 
VI СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
 
ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 
 
 
Планом стручног усавршавања запослених за шк. 2019/2020. 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 су обухваћени са два изузетно значајна семинара: Програм обуке наставника 
за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења и Дигитална учионица, дигитални 
наставник. 
 
На почетку школске године запосленима су издате потврде о петогодишњем циклусу 
стручног усавршавања ван установе и бројем бодова које су стекли. 
 
Током године водила се евиденција о стручном усавршавању ван установе као и 
евиденција о стручном усавршавањеу у установи.  
Одређене планове у вези стручног усавршавања прекинуо је другачији начин рада – рад од 
куће, али и поред тога наставници су похађали семинаре који су се изводили он лајн. 
Школа је добила одређен број лап топова и паметних табли јер је интензивно учествовала 
у семинарима Дигиталне учионице. 
Такође учешћем на семинарима Дигитална учионица, дигитални наставник, запослени су 
се боље припремили за будућу потенцијалну он лајн наставу. 
Поред евиденције коју води Тим за професионални развој, сваки запослени је имао 
обавезу да у свом портфолију води редовну евиденцију о стручном усавршавању, 
прикупља потребну документацију, извештава колектив о примени садржаја и метода уз 
размену искустава и примерима добре праксе са семинара. 
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                                                                                        Чланови Тима за професионални развој 
 
 
 
 
 
 
VII ИЗВЕШТАЈИ O ЕКСКУРЗИЈАМА, ИЗЛЕТИМА И НАСТАВИ У ПРИРОДИ 
 
 

     С обзиром да су излети, екскурзије и настава у природи планиране за пролећни приод, друго 

полугодиште, због епидемиолошке ситуације није дошло до реализације. 

                                                         

 
VIII ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ У 
ПРЕДМЕТНОЈ НАСТАВИ 
 
 
 
Извештај о раду моделарске секције 
 
Одржана су 23 часа у одељењима  5/3,6/1,6/2,6/3,6/4. 
 
У оквиру наставе моделарске секције одржано је школско такмичење и општинско. 
 
Планирано је укупно 36 часова и сви часови су одржано је 23 ,било је обухваћено 5 
ученика. 
У оквиру секције похађали су ученици 5/3 Л.Ј;5/4 М.Б:6/1 В.Ј; 6/2 В.Ђ; 5/3 П.Л; 6/4 Е.К. 
 
На општинском такмичењу је учествовало три такмичара освојили су  
14 место Л.Ј;21 место М.Б; 22 место Л.С. 
У бродомоделарству 3. место 6/3 Л.П. 
 
 
                                                                                                 Наставник  
Александар Јовановић 
 
 
Саобраћајна секција 
 
Одржано је 21 час у одељењима  5/1,5/4,6/3 
 
Сви часови су реализовани до почетка наставе на даљину. 
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Обухваћено је три ученика. 
 
У оквиру наставе саобраћајне  секције није одржано ни једно такмичење због епидемије 
корона вируса. 
 
 
 
                                                                                                 Наставник  
        Александар Јовановић 
  Извештај о раду Драмске секције 
 
У току школске 2019/2020. године Драмска секција је радила у смањеном обиму због 

пандемије коронавируса. У раду је учествовала стална група од петнаест ученика 

(углавном седмог разреда) и још двадесетак повремeних посетилаца.  

         Делимично је остварен је план и програм рада кроз испитивање проблема покрета, 

гласа, дикције, пантомиме. Новина у раду Драмске секције је испитивање форме форум 

театра. Форум театар, примењен у настави или као ваннаставна активност, представља пут 

зе решавање проблема у породици, вршњачким односима, у односима наставника и 

ученика. Теме које су се наметале везане су за борбу против насиља, како у школи, тако и 

у друштву уопште, а нарочито је била интересантна тема агресивност медија. Ученици су 

показали велико интересовање за слике из школског живота, па се и то намеће и као тема 

за наредну школску годину. 

           Чланови Драмске секције су учествовали у реализацији часова одељењског 

старешине у одељењима петог разреда и у форми форум театра приказали примере добрих 

и лоших начина учења. Ово је био пластичан начин да се ученици петог разреда 

препознају или упореде своје понашање са пожељним и непожељним моделима. 

        У рад Драмске секције укључени су и ученици млађих разреда. Чланови Драмске 

секције су учествовали и у програму обележавања Дана дечијих права (кроз радио-

емисију).  

        

 

професор Гордана Живковић 
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Извештај о раду новинарске секције 

 
У школској 2019/2020. години реализовано је 22 часа Новинарске секције са 

ученицима 7. разреда. 
Број ученика који су похађали секцију у току године био је променљив у 

зависности од њихових других школских обавеза и интересовања. Новинарска секција 
престала је са радом 16. марта 2020. када је проглашено ванредно стање због епидемије и 
када се прешло на учење на даљину. 

У току првог полугодишта 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 познатих писаца итд. 

Ажурирање сајта Новинарске секције био је једном месечно.  
 
       Руководилац секције 
       Мирјана Аранђеловић 

 
 
 
 
Извештај о раду литерарне секције 
 
На основу Решења о утврђивању послова и радних задатака у оквиру четрдесеточасовне 
радне недеље број 479/4 од 2.9.2019. у школској 2019/2020. години, литерарна секција није 
предвиђена (због бројних часова грађанског васпитања, часова допунске, додатне и 
припремне наставе за осмаке). 
Василија Вилотијевић 

 

Шаховска секција 

У школској 2019/20 години  часови шаховске секције су одржавани у свим старијим разредима (петом, 
шестом, седмом и осмом  разреду). Због проблема због избијања епидемије корона вируса часови од  
17.марта до краја школске године оджавани су дигитално преко сајта www.chess.com . Упркос великим 
проблемима да се квалитетно изведе настава због великог броја ученика којих је било преко 80, 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 

http://www.chess.com/
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систему, као и пар симултанки предметног наставника са ученицима. Школско такмичење одржано је у 
децембру месецу, док су општинска и градска  такмичења нажалост отказана због епидемије корона 
вируса. Организацију читавог школског такмичења помогао је и шаховски клуб „Делфин“ на челу са 
господином Јованом Вујасиновићем. Победницима и најуспешнијим ученицима на  турниру први пут су 
подеље медаље и пехари. Остаје велики жал што се наши ученици нису такмичили на општинским 
градским и републичким такмичењима пошто су предходних година на тим истим такмичењима били у 
самом врху. 

                                                                                                                  Професор шаха   Јово Боснић 

                 

Извештај о раду секције из информатике и рачунарства  

 
 
У школској 2019/2020. години одржанo је 24 часова информатичке секције. На секцију су 
долазили ученици седмог разреда.  Часови су одржавани  једном недељно један час или 
двочас недељно у зависности од потребаОвај вид наставе је прекинут увођењем ванредног 
стања због пандемије Covid-19. Међутим, коришћење платформе за учење „Едмодо“ нам 
је омогућило да имамо и у ванредном стању комуникацију у виртуелном простору по 
потреби. 
 
На секцији су се известан број часова користили роботи Мбот који су донирани школи у 
оквиру акције „Битка за знање“. 
 
Активности су биле подељене у два сегмента: 
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. 
 
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.  

 

Ученици су се упознали са принципима  програмирања коришћењем сајта “CodeCombat” и  

“StudioCode”. Један број часова издвојили смо за рад у програму за унакрсна табеларна 

израчунавања Еxcel. 

 

Остварене иновације у раду: 
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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. 

                                                                                      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, Марта Тодоровић Живковић, Гордана 
Живковић, Мирјана Аранђеловић, Бранка Рајчевић, Весна Кнежевић 
 

У току школске 2019/20. ученици наше школе су учествовали у 10 програма (на 
такмичењима и конкурсима) које организују „Пријатељи деце“ Новог Београда. Вероватно 
би било и више, да није дошло до ванредног стања. Због ванредног стања нека такмичења 
нису реализована: групе певача, инструментални састави, хорови, кратке драмске форме, 
позоришне игре деце и младих.  

Такмичење „Дечја карикатура- Мали Пјер“ је због новонастале ситуације одложено 
од марта за мај. Заправо селекцију радова смо извршили пред сам почетак ванредног 
стања и онда смо добили иформацију да се све активности „Пријатеља деце“ отказују до 
даљњег. По завршетку ванредног стања смо обавештени да треба да пошаљемо радове на 
општинско такмичење, што смо и урадили. Два ученика су награђена и пласирали су се на 
градско такмичење. Један од тих ученика је награђен на градском такмичењу и пласирао 
се на републичко такмичење. 

Конкурс „Птице“ је реализован тако што су радови ученика послати у електронској 
форми, као фотографије. Похваљен је један ученик. 
Активности Начин 

реализације 
Време/ место 
реализације 

Носиоци/ 
сарадници 

Постигнути 
резултати 

ОДЕЉЕЊСКА И 
ШКОЛСКА 
ТАКМИЧЕЊА:  
“У ЧАСТ ДРАГАНУ 
ЛУКИЋУ - ЛУКИЋЕВ 
ЛИСТ” литерарни и  
ликовни конкурс 

-договор 
-организација и 
реализација 
одељењских и 
школских 
такмичења 

ОКТОБАР 
ОШ „Радоје 
Домановић“ 
 

-учитељи од 
1.до 
4.разреда, 
наставница 
ликовне 
културе и 
наставнице 

Извршена је 
селекција радова и 
најбољи радови су 
послати на 
општинско 
такмичење. 
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 српског 
језика и 
књижевност
и 

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ: 
ЂАЧКИ ПЕСНИЧКИ 
СУСРЕТИ 

-мотивација 
ученика да 
пишу песме и 
учествују на 
конкурсу 
-договор о 
избору песама 
за општинско 
такмичење 

ОКТОБАР 
ОШ „Радоје 
Домановић“ 
 

-учитељи од 
1.до 
4.разреда, 
наставнице 
српског 
језика и 
књижевност
и 

Извршена је 
селекција радова и 
најбољи радови су 
послати на 
општинско 
такмичење. 

ОДЕЉЕЊСКА И 
ШКОЛСКА 
ТАКМИЧЕЊА: 
“ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ 
СВЕЧАНОСТИ-ДЕМУС” 
ученика основних школа:   
*“Златна сирена“ – соло 
певачи 
*Мали вокални састави – 
дуети, терцети, квартети 
*“Најраспеваније одељење” 

-упознавање са 
пропозицијама 
такмичења 
-договор о 
реализацији и 
реализација 
такмичења 
-пријава за 
општинско 
такмичење 

НОВЕМБАР 
ОШ „Радоје 
Домановић“ 

- учитељи од 
1.до 
4.разреда, 
наставница 
музичке 
културе 

Организовано је 
школско 
такмичење у 
свечаној сали. 
Учествовао је 
велики број 
ученика. Извршена 
је селекција и 
најбољи су послати 
на општинско 
такмичење. 

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

-мотивисање 
ученика да 
пишу песме и 
учествују на 
конкурсу 
 

НОВЕМБАР „Пријатељи 
деце“ Новог 
Београда 

Једно треће место и 
једна похвала за 
ученике из 
одељења III-2 

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

-мотивација 
ученика да 
учествују на 
конкурсу 
 

НОВЕМБАР -учитељи од 
1.до 
4.разреда, 
наставница 
ликовне 
културе и 
наставнице 
српског 
језика и 
књижевност
и 

Похвала за учешће 
за два ученика из 
одељења III-2 

ОПШТИНСКА 
ТАКМИЧЕЊА: 
“ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ 
СВЕЧАНОСТИ-
ДЕМУС”ученика основних 

-мотивисање 
ученика 
учествују на 
такмичењу 
-слекција 

ДЕЦЕМБАР 
ОШ „Радоје 
Домановић“ 

-учитељи од 
1.до 
4.разреда, 
наставница 
музичке 

Организовано је 
школско 
такмичење у 
свечаној сали 
школе и изабрани 
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школа:  
*“Златна сирена“ – соло 
певачи 
*Мали вокални састави – 
дуети, терцети, квартети 
*“Најраспеваније одељење” 

-договор 
-реализација 
такмичења 

културе  су ученици који ће 
ићи на општинско 
такмичење. 
Најраспеваније 
одељење у нашој 
школи ове године 
је било IV-2. 
-Освојено: прво 
место-ученик из 
III-1, друго место 
ученик из I-2, 
друго место ученик 
из III-6, треће 
место ученик из V-
2 

ОДЕЉЕЊСКА И 
ШКОЛСКА 
ТАКМИЧЕЊА: 
 “ПЕСНИЧЕ НАРОДА 
МОГ”/Рецитатори  
 

-мотивисање 
ученика 
учествују на 
такмичењу 
-договор 
-реализација 
такмичења 

ДЕЦЕМБАР 
ОШ „Радоје 
Домановић“ 

-учитељи од 
1.до 
4.разреда, 
наставнице 
српског 
језика и 
књижевност
и 

Организовано је 
школско 
такмичење у 
свечаној сали 
школе и изабрано 
је два ученика који 
иду на општинско 
такмичење. 

 
ОПШТИНСКА 
ТАКМИЧЕЊА:  
„ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ 
СВЕЧАНОСТИ-
ДЕМУС“ученика основних 
школа: 
“НАЈРАСПЕВАНИЈЕ 
ОДЕЉЕЊЕ” 

-мотивисање 
ученика 3.и 4. 
разреда да 
учествују на 
такмичењу 
-договор 
-реализација 
такмичења 

ДЕЦЕМБАР „Пријатељи 
деце“ Новог 
Београда 

-Освојено треће  
место- одељење 
IV-2. 

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

-анимирање 
ученика 
учествују на 
конкурсу 
-договор 
-реализација 
такмичења 
 

ЈАНУАР  
ОШ „Радоје 
Домановић“ 

-учитељи од 
1.до 
4.разреда, 
наставница 
ликовне 
културе 

Извршена је 
селекција радова и 
најбољи радови су 
послати на 
општинско 
такмичење. 

 
ОПШТИНСКА 
ТАКМИЧЕЊА: 
“ПЕСНИЧЕ НАРОДА 
МОГ”/Рецитатори 
 

-мотивисање 
ученика 
учествују на 
такмичењу 
-договор 
-реализација 

ФЕБРУАР „Пријатељи 
деце“ Новог 
Београда 

Два ученика (из I-4 
и IV-1) су се са 
школског 
пласирала на 
општинско 
такмичење. 
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такмичења 
 

ОПШТИНСКО 
ТАКМИЧЕЊЕ: 
“ДЕЧЈА КАРИКАТУРА-
МАЛИ ПЈЕР”-  ликовни 
конкурс 

-мотивисање 
ученика 
учествују на 
конкурсу 
-договор 
-реализација 
такмичења 

МАРТ 
ОШ „Радоје 
Домановић“ 

-учитељи од 
1.до 
4.разреда, 
наставница 
ликовне 
културе, 
„Пријатељи 
деце“ Новог 
Бепграда 
 

Два ученика (из III-
1 и III-5) су 
награђена и 
пласирали су се са 
опшинског на 
градско такмичење. 

ОДЕЉЕЊСКА И 
ШКОЛСКА 
ТАКМИЧЕЊА: 
„ПТИЦЕ“/ ликовни 
конкурс 

-мотивисање 
ученика 
учествују на 
конкурсу 
-договор 
-реализација 
такмичења 

МАРТ 
ОШ „Радоје 
Домановић“ 

-учитељи од 
1.до 
4.разреда, 
наставница 
ликовне 
културе 

Извршена је 
селекција радова 
који су, због 
ванредног стања, 
послати у 
електронској 
форми на 
општинско 
такмичење. 

ГРАДСКА ТАКМИЧЕЊА:       
“ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ 
СВЕЧАНОСТИ-
ДЕМУС”ученика основних 
школа 
“ЗЛАТНА СИРЕНА”- соло 
певачи  

-договор 
-реализација 
такмичења 

МАРТ „Пријатељи 
деце“ 
Београда 

-Освојено: прво 
место-ученик из 
III-1 
  

ГРАДСКА ТАКМИЧЕЊА: 
“ДЕЧЈА КАРИКАТУРА - 
МАЛИ ПЈЕР”  ликовни 
конкурс 
 

-договор 
-реализација 
такмичења 

МАЈ -учитељи од 
1.до 
4.разреда, 
наставница 
ликовне 
културе 
 

-Освојено прво 
место -ученик из 
III-1 

ОПШТИНСКА 
ТАКМИЧЕЊА 
„ПТИЦЕ“/ликовни конкурс 
ON LINE 
 

-мотивисање 
ученика 
учествују на 
конкурсу 
-договор 
-реализација 
такмичења 

МАЈ „Пријатељи 
деце“ Новог 
Београда 

Похвала за учешће 
на конкурсу 
„Птице“ III-6 

Свечана додела диплома, 
признања и награда 
најбољим учесницима 
програма/такмичења  ПД 

-Награђивање 
-Похвале 
 

ЈУН „Пријатељи 
деце“ Новог 
Београда, 
Марина 

-Овојено више 
првих, других и 
трећих места на 
општинским и 
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НБГД 
 

Суботић градским 
такмичењима у 
организацији 
„Пријатеља деце“ 
-Учешће великог 
броја ученика у 
програмима 
„Пријатеља деце“ 

Анализа остварених 
програма и активности у 
текућој школској години – 
израда информација и 
извештаја и Програма рада 
за наредну школску годину 

-Анализа 
-Дискусија 
-Договор 
-Израда 
извештаја 
Израда плана за 
следећу 
школску годину 

ЈУЛ 
ОШ „Радоје 
Домановић“ 

„Пријатељи 
деце“ Новог 
Београда, 
Марина 
Суботић 

-Урађен извештај о 
сарадњи 
-Направљен план о 
сарадњи за следећу 
школску годину 

 
 
Марина Суботић 
 
 
 
 
ИЗВЕШТАЈ О АКТИВНОСТИМА ПОДМЛАТКА И ОМЛАДИНЕ ЦРВЕНОГ КРСТА 
НОВИ БЕОГРАД 
 
У  току  ове  школске  године  планиране  су  многе  хуманитарне  акције  и  такмичења.  

Планиране  активности: 

учлањење ученика у организацију и прикупљање 
чланарине 
 

организовање акције солидарности ''Друг-другу'' 

организовање акције ''Безбедност деце у саобраћају'' 
реализација пројекта ''Промоција хуманих 
вредности'' 

обележавање ''Недеље  борбе против туберкулозе'' 

организовање акција трка ''За срећније детињство'' 
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пријем ђака првака у организацију'' Црвеног крста'' 
расписивање наградног темата ''За сунчану јесен 
живота'' 

организовање посета Клубовима за стара лица 
организовање здравствено-васпитног 
рада,предавања на тему ''Болест прљавих руку'' 

учешће у акцији ''Солидарност на делу'' 
реализација пројекта ''Промоција хуманих 
вредности'' 
организовање семинара за директоре и сараднике 
који су задужени за организацију Црвеног крста 
подмладка и Омладине у свим новобеоградским 
школама 
  
учешће Подмладка и Омладине у програму заштите 
старијих лица, акција ''Месец солидарности са 
старима'' 

подела награда за наградни темат ''За сунчану јесен 
живота'' 
реализација пројекта ''Промоција хуманих 
вредности'' 
организовање здравственог предавања на тему 
''АИДС/СИДА'' 
  

организовање акције ''Један пакетић много љубави'' 
организовање посета установама здравствене и 
социјалне заштите деце 
организовање зимовања социјално најугроженије 
деце у Одмаралиштима Црвеног крста 
реализација пројекта ''Промоција хуманих 
вредности'' 
здравствена предавања на тему ''АИДС/СИДА'', 
обележавање "Светског дана борбе против СИДЕ'' 
  
почетак обуке ученика из области прве помоћи и 
реалистичког приказа повреда,стања и обољења 
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обука ученика ИВ разреда основне школе на тему 
'Шта знаш о Црвеном крсту и добровољном 
давалаштву крви'' 
реализација пројекта ''Промоција хуманих 
вредности'' 

здравствено -васпитни рад 
  

наставак обуке из области прве помоћи 
организовање обуке за ученике 4. разреда за 
општинско такмичење екипа 4. разреда на тему :'' 
шта знаш о Црвеном крсту и добровољном 
давалаштву крви'' 
расписивање наградног темата :''Крв живот значи'' 
реализација Пројекта ''Промоција хуманих 
вредности'' 
организовање здравствено-васпитног рада ,на тему : 
''Превенција болести зависности''  
  
организовање  обуке екипа прве помоћи и 
реалистичког приказа повреда стања и обољења 
организовање општинског такмичења екипа ИВ 
разреда на тему :''Шта знаш о Црвеном крсту и 
добровољном давалаштву крви'' 
Реализација Пројекта ''Промоција хуманих 
вредности'' 
здравствено- васпитни рад на тему:''Болести 
зависности'' и ''Болести прљавих руку" 

обележавање ''Недеље Црвеног крста'' 

организовање општинског такмичења екипа прве 
помоћи 
подела награда из наградног темата ''Крв живот 
значи''и обележавање 11.маја -Дана давалаца крви 
републике Србије 

реализација Пројекта ''Промоција хуманих 
вредности '' 
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учествовање на градском тамичењу екипа 4. 
разреда, тема:''Шта знам о Црвеном крсту и 
добровољном давалаштву крви'' 
организовање учлањења ученика у организацију 
Црвеног крста (прикупљање чланарине у једном 
броју школа) 
  
учешће на градском и републичком такмичењу 
екипа прве помоћи 
организовање летовања за социјално најугроженију 
децу у Одмаралиштима Црвеног крста 
реализација Пројекта ''Промоција хуманих 
вредности'' 
обележавање 14.јуна - Светског дана добровољних 
давалаца крви 

 
Неке  од  акција  ученици  су успешно   реализовали. 
Због  проглашења  ванредног  стања  на  територији  Републике  Србије  многе  активности  
нису  биле  одржане .  
*Једна  од  првих  активности  која  је  успешно  реализована  је учлањење ученика у 
организацију и прикупљање чланарине. 
У  октобру  месецу  организована  је  трка  ''За срећније детињство''. Ученици  су  
куповином  карата  за  ову  манифестацију  имали  могућност  да  учествују  у  трци .  
Доста   ученика   наше  школе  су  узели учешће у расписаном  темату ''За сунчану јесен 
живота''.Посебно  су  се  истакли  ђаци  прваци.  
У  децембру  је  традиционално  организована  хуманитарна   акција ''Један пакетић много 
љубави''. Сви  ученици  су  узели  учешће. 
У  другом  полугодишту  неке  акције  нису  могле  да  се  реализују. На  територији  
Републике  Србије  проглашено  је  ванредно  стање  од 17. 3. 2020. год., те  је  из  тог  
разлога  настава  настављена  путем  интернета.  
 
                                                                                                    Тијана   Братић  
 
        Извештај о раду Ученичког парламента 
 
 

 У школској 2019/20 години ђачки парламент основне школе "Радоје Домановић" се бавио многобројним 
темама. Након избора чланова и председника парламента у септембру (за председника изабранa Марта 
Кецкаревић  ученица 8/2 ),  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 
другом полугодишту у фебруару и марту месецу на седницама ђачког парламента дати су предлози за уређење 
школе и школског дворишта а расправљало се и о организацији разних других занимљивих манифестација 
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(организацији хуманитарних акција, спортским такмичењима, ватерполо утакмици између ученика наше школе 
и О.Ш „20 октобар“ ).  
         Због епидемије корона вируса рад ђачког парламента је прекинут средином марта месеца а све планиране 
активности су отказане.  
 

 
                                                                                                                    Кординатори ђачког парламента 

                      
                                                                                                                                          Јово Боснић 

 
 
 
 Х ИЗВЕШТАЈ О ПОСЕБНИМ ПРОГРАМИМА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ 
РАДА 
 
 
Извештај о раду Тима за професионалну оријентацију 
 
Садржаји програма професионалне оријентације су били редуковани у школској 
2019/2020. У првом полугодишту је педагог школе била на дужем боловању, након чега су 
промењена два педагога што је била отежавајућа околност за континуиитет у раду пп 
службе и доследно праћење плана рада психолога. У току првог полугодишта планиране 
активности су реализоване у одељењима 8/1 и 8/3. У оба одељења је на ЧОС-у је обрађена 
тема „ У свету интересовања, вештина и способности , као и радионица „ Мој тип учења“. 
У 8/1 је реализована и радионица „ Ја за десет година“. Ученици ових одељења су 
тестирани тестом ТПИ . Упознати су са могућношћу да се тестирају у Националној 
служби за запошљавање. Неки од ученика су већ обавили процену и поделили су своја 
искуства са другарима. Са мањим бројем ученика је настављена индивидуална процена 
тестом ТЛР. С обзиром да је већина индивидуалних активности из програма предвиђена за 
друго полугодиште, нажалост није реализована онако како је планирано због 
епидемиолошке ситуације и прелска на онлајн наставу. Психолог је у сарадњи са 
одељењским старешинама посредовао у интернет промоцији средњих школа. На сајт 
школе је окачен „ Водич за избор занимања“ Националне службе за запошљавање . 
 
                                                                                       Данијела Вујовић, координатор тима 
 
 
Извештај о раду Тима за екологију и заштиту животне средине 
 
Руководилац тима:  Марија Милошевић 
Чланови тима:  Љиљана Крстић, Снежана Шукара, Бобана Красић, Маја Ружић 
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 
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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. 
У августу је одржан први састанак Тима за екологију и заштиту животне средине, 
26.08.2019. Састанку су присуствовали сви чланови Тима. Чланови тима су предложили и 
усвојили Годишњи план рада Тима. Ради боље корелације и ефикаснијег остваривања 
плана договорили смо се да  координатор за разредну наставу буде Љиљана Крстић, а за 
предметну Марија Милошевић. 
У септембру је обележен Дан без аутомобила 22.9.2019. Ученици петих и шестих разреда 
припремили су паное и презентације 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. 

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. 

У октобру ученици су са својим наставницима и учитељима и чланови тима обележили 
Дан здраве хране 16.10.2019. 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. Основни циљ обележавања овог дана је промоција 
здравих животних навика – здраве, разноврсне и правилне исхране, која је јако битан 
фактор за здравље ученика. 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, 22.10.2019. Састанку су 
присуствовали сви чланови Тима. Чланови тима су се договорили да у сарадњи са 
наставницом ликовног Мартом Тодоровић, обележе  Дан уздржавања од куповине. 
У новембру учитељи, наставници и чланови тима са својим ученицима, у сарадњи са 
наставницом ликовног Мартом Тодоровић, обележили су Дан уздржавања од куповине, 
27.11.2019. Користећи различите методе и технике ученици су рециклирали старе и 
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неупоптребљиве предмете и од њих правили нове. Радови су били изложени у 
учионицама, на изложбеним  таблама као и у холу школе. 
Током децембра наставница биологије 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. 
У току фебруара 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, 25.02.2020. Састанку су 
присуствовали сви чланови Тима. Чланови тима су се договорили како да обележе  Дан 
заштите шума и вода 21. и 22. март и Ускрс. 
Активности предвиђене за март, април, мај и јун нису реализоване услед проглашења 
ванредног стања због епидемије заразне болести COVID-19. 
Четврти састанак Тима за екологију и заштиту животне средине, 23.06.2020. Састанаку су 
присуствовали сви чланови тима. Анализирали смо оствареност плана рада за 2019/2020. 
годину  и направили план рада стручног тима за школску 2020/2021. годину. 
План рада Тима за заштиту животне средине је добрим делом 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 
(30. VIII 2019., 24. I 2020.  и 22.VI 2020.) у току школске 2019/2020. 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, Катарина Хајман и 
Снежана Гарчевић. 
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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.   

Приредбу - Добродошли прваци, припремили и организовали ученици IV разреда 
са учитељицама. Уређење улаза, паноа, хола и свечане сале реализовали ученици I и II 
разреда продуженог боравка са учитељима: Ивана Шушњар, Милан Цветковић, Наталија 
Ђурђевић, Јелена Петковић, Данка Пештерац. 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. Продужени боравак I и II разреда 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.  

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 (14. - 18. Х ) 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. -  реализован на часу одељенског старешине са ученицима I – 
VIII разреда. 

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 2019. године, организовала је  наставница 
ликовне културе Марта Тодоровић са учитељима.  

Новогодишњи сајам, од 23. ХII до 27. XII у школским „ружама“ организовали 
учитељи I – IV разреда и учитељице I – II разреда ПБ. 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. I - Приредба одржана у свечаној сали у 11:00 часова. Приредби је 

предходила свечана церемонија „Сечење славског колача“ коју је извео свештеник са 
ђаконом, вероучитељем, 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 
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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 - није обележен. Приредба није реализована. 
Представљање школе будућим првацима и њиховим родитељима – Отворена 

врата, није реализовано. 
 Дан дечије књиге 02.04. – није реализован иако је свим првацима направљена 

чланска карта. 
Васкрс – „У сусрет Васкрсу“ – није реализовано. 
Дан победе у II светском рату 09.05.  – није реализовано. 
Приредба ПБ други разред – није реализована. 
Спортски дан у Пионирском граду од I до IV разреда – није реализован. 
Испраћај осмака - Рок концерт одржан поводом завршетка школске године – није 

реализован. 
Напомена: 
У Србији је проглашено ванредно стање како би се спрешило ширење заразе 

корона вирусом. Влада Републике Србије је увела меру којом се обуставља рад 
предшколских, школских и високошколских установа од 16. марта.  Сходно тој одлуци 
нису реализоване поједине планиране активности. 

 
 
Уређење школе 
 
Ђачки ормарићи су успешно склоњени до првог септембра.  
Поједине учионице су окречене.  
У I полугодишту су реализовани сви планирани датуми, док уређење школе иде 

лагано због недостка материјалних средстава.  
Стаза која води од главног улаза до дела школског дворишта који је предвиђен за 

ученике разредне наставе је комплетно реконструисана.   
Обезбеђена је комплетно нова инсталација и стављено у функцију осветљење 

испред улаза који користи разредна настава. Уведено је обезбеђење у школи. 
За бетонирање дворишта код клупица где се сакупља вода као и за мењање или 

пресвлачење столица у свечаној сали није било материјалних средстава.  
Одржавање хигијене школског дворишта је било задовољавајуће. Надам се да ће о 

томе детаљније написати Тим за екологију и  Еколошка секција у својим извештајима.  
Школски панои су били у складу са значајним датумима. Захваљујући учитељима, 

наставницима и стручним сарадницима који су вредне ученике усмеравали и организовали 
да се наведени датуми обраде, испоштују и обележе.  

Реконструкција и кречење фасаде, извођење грађевинских и столарских радова, 
сређивање крова није реализована због материјалних средстава, као ни израда билборда на 
фискултурној сали. Детаљније о сређивању, реновирању, опремању школе биће у 
директоровом извештају.  

Избор најбоље уређене учионице/кабинета организоваће се неће реализовати. 



69 
 

Тим за обележавање значајних датума и уређење школе се захваљује свим 
колегама на дивној сарадњи, подршци, помоћи.  

 
Руководилац Верица Милосављевић 

 

 
 
 
 
 
 
                                                                                  

Извештај о раду Тима за избор ученика генерације 

   Због епидемије корона вируса ове године Тим за избор ђака генерације заједно са 
ђачким парламентом није учествовао у избору ђака генерације већ је уместо њега то 
учинило Разредно веће осмог разреда. Веће је донело једногласну одлуку да њихов 
предлог за ученика генерације буде ученица Маја Митић из одељења 8/1.  
Наставници физичког васпитања предложили су Вука Шипчића 8/1 и Крстињу Костић 8/2 
за спортисте генерације. Директор школе Горан Шоботовић  је изнео предлог да се од ове 
године сваке године бира два ученика за спортисту генерације – један дечак и једна 
девојчица. Одељењско веће је овај предлог једногласно прихватило. 
Осим ова два имена, помињали су и ученице Селену Маневску 8/1 и Анастасију Дробњак 
8/4 
 
                                                                                                       Руководилац тима:  
                                                                                                       Јово Боснић 
 
                                                                              

  
 
 
 
   XI РЕАЛИЗАЦИЈА ОСТАЛИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА 
 
 
 
Извештај о реализацији активности у оквиру школског маркетинга 
 
У току школске 2019/2020. планиране активности Тима за маркетинг углавном нису 

реализоване. 

      Тим је пратио школске и ваншколске  активности, по потреби  разговарао и уважавао  

мишљења осталих тимова, иницирао активности и начин организовања продајних 
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изложби, презентација, прослава, у циљу што квалитетнијег и успешнијег представљања 

школе јавности. Чланови ове комисије су и сами учествовали у активностима. 

      Активности, осим информација на сајту школе, које је спроводио Тим за маркетинг 

школе реализоване су до 13.3.2020. године. 

Обавештења о реализованим активностима су била на месечном нивоу. 

      Реализоване/нереализоване активности којима је је координирао Тим за маркетинг 

школе  у овој школској години биле су следеће : 

информације на сајту школе (актуелности, активности 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 планирана за месец септембар је одржана уз пригодан програм, Дечја недеља је 

обележена разним креативним радионицама и изложбом радова у холу школе, али не и 

представљањем у Сава Центру, тематске изложбе ученика у холу школе одржаване су све 

до 13.3.2020. године, базар поводом Нове године одржан је у холу школе 26.12.2019. 

године и прослава школске славе Светог Саве уз пригодан програм одржана је 27.1.2020. 

године. Приредбе планиране за крај школске године, приредба за пријем будућих првака 

планирана за март, прослава Дана школе, уређење школског дворишта и концерт поводом 

краја школске године нису реализовани због проглашења ванредног стања услед вируса 

COVID-19. Радионице предвиђене за будуће прваке планиране за август нису реализоване.  

Тим је задовољан изведбом свих активности које су реализоване. Организација свих 

активности је била на високом нивоу. Залагање запослених  у организацији  приредбе за 

пријем будућих првака је веома активно. Критеријуми успеха не испуњавају планирано.  

Има доста одступања од планираног услед ситуације пандемије COVID-19. 

                                                                               Тим за маркетинг школе:  

                                                                                Горан Шоботовић   

                                                                                Данка Пештерац 
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Извештај о сарадњи са породицом 
 
 
Укљученост родитеља у различите аспекте школског живота представља важну 
компоненту образовно-васпитног процеса и у непосредној је вези са квалитетом тог 
процеса. Будући да је добробит детета главни интерес и родитеља и школе, њихово 
партнерство је важан предуслов за подржавање и подстицање детета. Током школске 
2019/2020. одвијала се континуирана сарадња школе са родитељима, кроз дане отворених 
врата, родитељске састанке, индивидуалне разговоре у току првог полугодишта. У другом 
полугодишту сарадња се одвијала електронским путем. 
Све одељењске старешине су организовале родитељске састанке онако како су планирале, 
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  у току првог полугодишта. О популарности оваквог вида 
сарадње школе са родитељима сведочи велика посећеност и интересовање родитеља. Било 
је неколико примедби да одређени наставници не испоштују истакнуте термине, али је у 
сарадњи са директором тај проблем решен. 
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. Родитељи сматрају да је неопходно унапредити рад 
школских секција. 
 
 
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. 
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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 
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 
2019/2020. 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 2019/2020. 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 
 
Носиоци активности осим 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. Школски лекар и стоматолог обављали су сав предвиђен рад. У сарадњи са пп 
службом планирани су и реализовани систематски прегледи ученика. Завршено је све што 
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је по здравственој методологији планирано. У школској 2019/2020. години прегледи нису 
обављани у просторијама школе, већ је сваки родитељ имао обавезу да одведе дете на 
обавезан редован или контролни преглед, У сарадњи школског психолога и главне 
медицинске сестре Дома здравља, сви ученици осмог разреда су упућени на редовну 
вакцинацију. 
У оквиру здравствених програма посебна пажња посвећена је здравственом просвећивању 
ученика и раду на превенцији и заштити здравља, са циљем формирања одговорног 
односа према сопственом здрављу и здрављу других, као и кроз стимулисање здравих 
стилова живота и развијање позитивних вредности.  
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. 
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), Психолог је редовно 
израђивао распоред, достављао МУП-у и координирао сарадњом школе и МУП-а. 
Као резултат добре сарадње представник Одељења за борбу против малолетничке 
делинквенције реализовао је и непланирано предавање за ученике осмог разреда.   
Предавања планирана за друго полугодиште нису реализована због епидемиолошке 
ситуације. 
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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 саветника 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја.  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, 10. септембар 2020. године    
 
                                                                                                              Директор школе 
                                                                                                            _________________ 
                                                                                                              Горан Шоботовић 
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