ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОШ“ НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“ 2017/2018

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ
ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОДИНЕ
Руководилац: Милина Кораћ
Седнице Стручног већа за разредну наставу:
ПЛАНИРАНО: 5
ОДРЖАНО:5
1.Урађено у првом полугодишту 2017/2018. године:
-План рада Стручног већа
- Предавање за родитеље ,, Оцењивање ученика млађих разреда'' реализовало Разредно веће другог разреда
(8.11.2017. 2/2, 2/3 и 15.11.2017. 2/1 ) ;
- Предавање за родитеље ,, Мотивација ученика'' реализовало Разредно веће другог разреда (31.1.2018. 2/1, 2/2,2/3 )
;
- Светска акција ,,Очистимо свет'' реализована 15.9.2017. ( учествовали сви ученици од 1. – 4. разреда);
-Извештавање о испитивању познавања слова у првом разреду поднео руководилац Разредног већа првог разреда
Дејан Ковачевић. Испитивање извршено 28.10.2017.
- Извештавање о успешности урађених иницијалних тестова поднели руководиоци Разредних већа;
- Извештавање о успешности урађених полугодишњих тестова;
- Реализује се програм ,,Покренимо нашу децу''кроз различите активности;
- Реализовано тематско планирање на тему ,,Јесен'' и изложба радова поводом ове теме. Тематско планирање је
одржано последње недеље септембра од 25.9. до 29.9.2017.
- Реализовани Дани науке, тематско планирање на тему ,,Индустријска револуција'' од 20.11. до 24.11.2017. (дата
тема је незахвална за нижу наставу, па је тематско планирање одрађено једног дана у тој недељи).
2.Одржане су приредбе:
-Пријем првака у организацију,, Пријатељи деце ‘’ ( ученици 2.разреда), реализована 18.10.2017.
-Дан школе - ученици од 1.-4. разреда у холу школе поставили су изложбу ученичких радова. У програму су
учествовали ученици од 1. до 4. разреда, а тема приредбе је ,,Школско другарство.''
-Недеља школског спорта (такмичење у штафетним играма и између две ватре) је одржана од 9.10. -13.10.2017.и
проглашене победничке екипе. У холу школе постављена је изложба радова на тему ,, Игра, спорт, дружење.''
- Традиционална приредба за баке и деке ученика трећег разреда, одржана је 23.11.2017. Уз приредбу приређена и
изложба ликовних радова ученика.

- Одржан маскенбал поводом Нове године 29.12.2017. у свим одељењима од 1. до 4. разреда.
-Светосавска приредба је одржана 27.1.2018. У програму су учествовали задужени ученици из 2/3 (Мила Станковић)
и 4/1 ( Николина Недимовић) . Сва одељења учествовала су у припремању изложбе у холу школеи у својим
учионицама.
- Одељењска приредба 2/1 посвећена Светом Сави одржана је 31.1.2018.
3.Сарадња са организацијом ,,Црвени крст.’’
7.10.2017. – Трка за срећније детињство- Учествовали ученици од 1.-4. разреда.
,, Један пакетић, много љубави'' , акција је трајала до 22.12. 2017. године, учествовали су сви ученици од 1. до 4.
разреда.
4.Реализовани угледни часови предметне наставе у 4. разреду:
1. 23.10.2017.,, Рељеф, сливови, језера и бање,''природа и друштво, Данка Бијић, (4/1), а
24.10.2017. ,,Језера и бање,''природа и друштво, Данка Бијић (4/2,4/3);
2. 7.12.2017. ,,Царства – груписање живог света, '' природа и друштво, Љиљана Абу Самбра,4/3, 12.12.2017. у 4/2 и
21.12.2017. у 4/1:
3.12.12.2017. ,,Човек – део природе,''природа и друштво, Драгољуб Цветковић, 4/3, 25.12.2017.у 4/1, 26.12.2017. у
4/2;
4.18.1.2018. ,, Маске''- колаж, ликовна култура, Тијана Јуришић, 4/3, 23.1.2018. у 4/1 и 4/2.
5. Реализовани угледни часови учетеља:
- 11.12. 2017. ,, Сналажење у времену – дани у седмици,''свет око нас, Ненад Поморишац, 1/1;
- 17.11.2017. ,, Непознати умањилац,'' математика, Едита Ф. Кошутић, 2/1;
- 6.12.2017. ,, Четири годишња доба,''свет око нас, Милена Симишић, 2/1;
- 16.12.2017. ,, Множење броја 7 и бројем 7,''математика, Љиљана Алимпић, 2/3;
- 17.1.2018. ,, Животиња коју волим,''српски језик, Надежда Илић, 2/2.
6. Реализованапредавања припадника МУПРС којима су ученици присуствовали у оквиру школе:
4/1:
18.9.2017. „Безбедност деце у саобраћају“(Основе безбедности деце)
9.10.2017. „Полиција у служби грађана“
6.11.2017. „Насиље као негативна друштвена појава“
11.12.2017. „Седам заштита од пожара“
22.1.2018.„Заштита од техничко –технолошких опасности и природних непогода“
4/2:
18.9.2017. „Полиција у служби грађана“
9.10.2017. „Безбедност деце у саобраћају“

20.11.2017. „Заштита од техничко –технолошких опасности и природних непогода“
4.12.2017. „Насиље као негативна друштвена појава“
22.1.2018.„Превенција и заштита деце од злоупотребе опојних дрога и алкохола
4/3:
25.9.2017. „Насиље као негативна друштвена појава“
30.10.2017. „Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа“
13.11.2017. „Основи безбедности деце“
18.12.2017. „Трговина људима“
15.1.2018. „Полиција у служби грађана“
7.Планирано, а није реализовано:
1. Посета вртићима у децембру месецу( изостала повратна информација од стране вртића).
8.Реализован рад на побољшавању разумевања прочитаног:
Рад на побољшању разумевања прочитаног и даље се наставља од 1. до 4. разреда.Током првог полугодишта
ученици од 2.до 4. разреда вежбали су задатке намењене читању с разумевањем на часу српског језика и на другим
часовима. Провере су извршене током полугодишта. Вежбање ће се наставити и у другом полугодишту. Ученици
првог разреда ће се придружити вежбању у четвртом тромесечју.
9. Посете:
1. Општина Нови Београд и Центар за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом организовали су у
просторијама МЗ спортско такмичење под називом ,,Олимпијске игре за децу'' 28.9.2017. (учествовали ученици 4/2
и 4/3);
2. Радио Београд 1 – учешће у емисији ,,Поштована децо,''15.10.2017.( 3 ученика1/2, 1 ученик 1/3 и 1 ученик 4/2);
3. ,,Олимпијске игре за све'''- финално такмичење 17.10.2017. (две екипе одељења 4/2 и 4/3 освојиле су 2. место и
сребрне медаље);
4. Дом здравља ,,Нови Београд'', систематски преглед ученика трећег разреда, 31.10.2017.
5. ,, Мали шеф,'' биоскоп ,,Фонтана'', 2.11.2017. (1/1,1/2, 1/3, 2/1,2/2,2/3);
6. ,, Ласте и Амазонци,''биоскоп ,,Фонтана,''6.11.2017.(3/1,3/2,4/1,4/2,4/3);
7.ДКЦ , Еколошки фестивал науке , 23.11.2017. (одељења 4/1,4/2 и 4/3,присуствовала су извођењу експеримената од
стране ученика Хемијско-прехрамбене школе);
8. 11 Фестивал науке, ,,Један на један,'' Београдски сајам, 17.12.2017. (1/1,2/1,2/2,4/1,4/2,4/3).
10.Школско такмичење:
- 19.1.2017. је одржано школско такмичење из математике. Такмичило се 20 трећака и 29 четвртака. На општинско
такмичење су се пласирала 3 трећака и 6 четвртака.
11. Презентације:

Показни час ,Кошаркашкиклуб ,, Балкан '' 6.9. 2017. (3/1,3/2,4/1,4/2,4/3).
Показни час, Рукометни клуб ,,Студентски град'' 19.9.2017.(3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 4/3).
12. Радионице:
1. Прва креативна радионица за ученике и родитеље одржана је у одељењу 1/1 под називом ,,Чаробна јесен''
3.11.2017. а друга 28.12.2017. под називом ,,Новогодишње чаролије. '' Презентација радионица може се видети на
блогу ,, Милинини школарци.''
2. Едукативна радионица ,, Природа, деца, машта – Учимо уз пуха Ђорђа'' Жарка Вучинића реализована је
24.10.2017. Имала је за циљ постизање свести најмлађих о важности природе и промовисање еколошких вредности.
(1/1,1/2,1/3,4/1,4/2,4/3).
3. Читалачка радионица на којој је представљен писац Дејвид Вилијамс и његови романи од стране Издавачке куће
,,Propolis Books'' 16.10.2017. (3/1,3/2,4/1,4/2,4/3).
4. Мултимедијална радионица поводом доласка предшколске групе из вртића ,, Корак по корак'' реализована је
7.11.2017. у сарадњи ученика првих разреда. Песмом , игром и плесом представили смо организацију рада, наставне
и ваннаставне активности у нашој школи.
13. Књижевни сусрет
18.9.2017. сви ученици од 1. до 4. разреда упознали су се са писцем Благојем Рогачем и збирком песама ,, Моје
царевање, робовање'' .
14. Семинари и трибине којима смо присуствовали:
- 17.10.2017. Основе писања пројеката за донације Еразмус фонда за образовне институције (Знањем до донација) на
Учитељском факултету у организацији ЦЕРС- а ( Милена Симишић, Љиљана Алимпић, Миломорка Ђорђић,
Антонела З. Манчић и Милина Кораћ).
- 14.11.2017. ,,Помоћ породици,'' предавач Светомир Бојанин, у орагнизацији Центра за бригу о старима и особама
са инвалидитетом и Општине Нови Београд ( Едита Фабри, Милина Катић, Надежда Илић, Миломорка Ђорђић,
Антонела З. Манчић и Милина Кораћ).
- 25.и 26.11.2017. Креативна драма у настави језика и књижевности – сценарио и фотографија - 16 сати (ДКЦ) ,
присуствовале: Милена Симишић, Миломирка Ђорђић и Милина Кораћ.
- 30.1.2018. Сусрет са стручњацима и практичарима који се баве драмом и позориштем у образовању
(Присуствовале: Милена Симишић, Миломирка Ђорђић и Милина Кораћ).
15. Награђени ученици:
-Ученик 2/2, Душан Шекуларац је освојио треће место на хуманитарној манифестацији ЦК “Трка за срећније
детињство“.
- Ликовни и литерарни конкурс „ У част Драгану Лукићу- Лукићев лист“- „ Ја и пријатељи различитих
генерација“
2. место -Милица Иванковић 4-1 (ликовни конкурс)
3. место - Николина Недимовић 4-1(ликовни)
3. место – Борис Малетић 4-3 (литерарни)

- Конкурс за соло певаче „ Златна сирена“ (Демус )
3. место – Анђела Секулић 4-3
-Новогодишњи ликовни конкурс – „Снежна чаролија“, манифестација Прихватилишта за децу
1.место – Лука Ковачевић

4-3 (новогодишња честитка)

2. место – Анђела Секулић

4-3 (новогодишњи украс)

Руководилац Стручног већа млађих разредa

Милина Кораћ

Полугодишњи извештај о раду одељењског већа првог разреда
1. Број ученика по одељењу на крају првог полугодишта 2017/18. школске године, разредне
старешине:
Разред

Одељењски старешина

1/1
1/2
1/3
укупно

Милина Катић/ Ненад Поморишац
Драгица Јовановић
Дејан Ковачевић

Број
дечака
13
13
14
40

Број
девојчица
16
14
9
39

Укупан
број ђака
29
27
23
79

2. Број одржаних седница у току школске 2017/18. године

•

Планирано и одржано четири седнице.
Прва седница : 1. септембар 2017.
- Месечно планирање градива и посете
- Израда планова рада ОС
- Израда распореда часова
- Организација допунског рада и слободних активности
- Припрема и реализација програма за пријем првака
- Распоређивање ученика
- Провера познавања слова и технике читања;

•

Друга седница: 6. новембар 2017.
- Одељењско веће је утврдило успех и владање кроз описно оцењивање на крају првог тромесечја
- Реализација допунске наставе
- Дани науке – договор
- Посета вртића - договор
- Разно (Извештај о реализацији пријема првака у организацију „Пријатељи деце“, извештај о
приредби поводом Дана школе )
•

Трећа седница: 4. децембар 2017.

- Договор о изради контролних вежби и тестова знања на нивоу разредног већа

- Посета вртића „Корак по корак“ – Мултимедијална радионица - извештавање
- Новогодишњи празници - договор око организовања маскенбала, уређења учионица и хола школе
- Обележавање Светог Саве – договор око израде радова за паное у учионицама и холу школе
•

Четврта седница: 30.1.2018.

- Успех и владање ученика на крају првог полугодишта
- Резултати о напредовању ученика у техници читања и разумевања прочитаног
- Обележавање Светог Саве - извештавање
- Реализација програмских садржаја
- Отворена врата – промoција школе, договор
- Занимања људи - припрема
3. Број неодржаних часова по одељењима на крају првог полугодишта школске 2017/18. године:
На крају првог полугодишта школске 2017/18. године неодржано је укупно 4 часа енглеског језика,
1 час ликовне културе и 1 час музичке културе.
Сви остали
Предмет
1/1
1/2
1/3
неодржано
планирани
Српски језик
101
101
101
часови су
Енглески језик
38
38 (-1)
38 (-3)
4
одржани.
Ликовна култура
19 (-1)
20
20
1
Музичка култура
20 (-1)
21
21
1
4.
Оств
Свет око нас
41
40
40
арене
посете
Математика
101
101
101
ван школе:
Физичко васпитање
62
60
60
Верска настава
21
21
21
- 15. октобар
Грађанско васпитање
21
21
21
2017. Лепо писање
21
20
Учествовање
Од играчке до рачунара
20
у емисији
ЧОС
20
21
21
„Поштована
Уметничка радионица
21
21
21
децо“ ( тема
Допунска настава
20
21
21
„Другарство
“ ), Радио Београд 1, - ученици 1/2 - ( 3 ученика ), 1/3 – ( 1 ученик );
- 2. новембар 2017. - Посета биоскопу „Фонтана“ – пројекција филма „Мали шеф“;
- 17. децембра 2017. - Ученици I/1 одељења посетили су Фестивал науке под слоганом Један на један на
Београдском сајму.
5. Угледни часови:
Ненад Поморишац 1/1 - 11. децембар 2017. Свет око нас - „Сналажење у времену – дани у седмици“ обрада
6. Посете директорке и педагога школе
1/1 - 11. децембар 2017. Свет око нас - „Сналажење у времену – дани у седмици“ – обрада;
1/2 - 13. децембар 2017. Музичка култура - „Песма „Чика Мрак“ - обрада
7. Предавања и представе на којима су ученици присуствовали у оквиру школе:

Сусрет са песником
„Моје царовање робовање“ – Благоје Рогач
Едукативна радионица „Природа, деца, машта – учимо уз
пуха Ђорђа“ , Жарко Вучинић
Пријем првака у организацију „Пријатељи деце“

18. 9. 2017.
24.10. 2017.
18.10. 2017.

8 . Учешће у приредбама:
- Приредба поводом Дана школе ( 12. 10. 2017. ) - ученици I/1 (4 ученика), I/2 (5ученика), I/3 (4 ученика).
- Мултимедијална радионица ( приредба ) поводом посете вртића „Корак по корак“ ( 7. 11. 2017. ) ученици I/1 ( 1 ученик ), I/2 ( 5ученика ), I/3 ( 9 ученика ).
9. Учешће у другим манифестацијама:
15. 9. 2017. – Светска акција "Очистимо свет"
3. 10. 2017. - "Трка за срећније детињство" у организацији Црвеног крста
октобар 2017. – Недеља школског спорта ( организоване су штафетне игре )
децембра 2017. - Хуманитарна акција "Један пакетић много љубави" у организацији Црвеног крста
30. 01. 2017. - Ученицима подељени плакати и обавештења о хуманитарној акцији добровољног давања
крви у организацији Црвеног крста ( обавештења пренели родитељима )
10. Креативне радионице за ученике и родитеље
У одељењу I1 одржане су две креативне радионице за ученике и родитеље.
03. 11. 2017. „Чаробна јесен“ – Прављени су радови од лишћа, кестења, шишарки... Изложба је
направљена у учионици I1, а на блогу „Милинини школарци“ може се видети презентација радионице.
28. 12. 2017. „Новогодишње чаролије“ - Прављени су украси за новогодишњу јелку од креп папира,
папира у боји, картона, пластицних флаша, колаж папира... Јелка је окићена направљеним радовима у
одељењу I1. На блогу „Милинини школарци“ може се видети презентација радионице.
11. Провера остварености по стандардима:
- На почетку школске године, крајем септембра, је урађена провера познавања слова и технике читања.
- Ученици 1. разреда нису радили проверу по стандардима, јер то није било ни планирано, као ни
полугодишњи тест знања.
12. Семинари:
Милина Катић
Трибина "Помоћ породици"
14.11.2017.
Предавач: Светомир Бојанин
13. Мере унапређења васпитно-образовног рада:
Утврђен је начин за праћење ученика са неприхватљивим понашањем.
14. Учешћа на конкурсима:
Ликовни конкурс „Нацртај, обоји, освоји“ - Моја идеална соба ( од 1. до 30. септембра 2017. ), у
организацији предузећа „Форма Идеале“.
Ликовни конкурс „Дечја недеља 2017“ - Ја и моји пријатељи свих генерација, у организацији
„Пријатељи деце општине Нови Београд“.
15. Такмичења

Ученици првог разреда ће учествовати на међународном математичком такмичењу “Кенгур без граница”
2018. и Школском такмичењу рецитатора “Песниче народа мог”.

Извештај подноси
Дејан Ковачевић, руководилац разредног већа првог разреда

Извештај о раду одељењског већа другог разреда
1. Број ученика по одељењу, разредне старешине:

Разред

Одељењски старешина

2/1
2/2
2/3
укупно

Милена Симишић / Едита Фабри Кошутић
Надежда Илић
Љиљана Алимпић

Број
дечака
7
8
6
21

Број
девојчица
12
11
14
37

2. Број одржаних седница у првом полугодишту :
Планирано и одржано четири седнице.
* Прва седница : 1. септембар 2017.
• Распоређивање новоуписаних ученика
• Месечно планирање наставног градива
• Израда планова рада ОС
• Израда распореда часова
• Организација допунског и додатног рада и слободних активности
• План посета излета,музеја, позоришта, ДКЦ
• Припрема програма за школску приредбу
• Израд иницијалних тестова и контролних задатака
• Пријем првака у Дечји савез-(договор, реализација октобар)
• Тематско планирање на тему Јесен
* Друга седница: 6 . новембар 2017.
• Успех и дисциплина на крају првог тромесечја - Одељењско веће утврдило оцене
• Резултати допунске наставе
• Дани науке
- Реализација приредбе -извештавање
* Трећа седница: 11. децембар 2017.
• Израда контролних вежби и тестова знања
• Новогодишњи празници
• Обележавање Светог Саве-договор
* Четврта седница: одржана 30. јануара 2018.

Укупан
број ђака
19
19
20
58

• Успех и владање ученика на крају првог полугодишта – Одељењско веће утврдило и закључило
оцене
• Резултати напредовања ученика у разумевању прочитаног
• Обележавање Светог Саве- извештавање
• Реализација програмских садржаја
• Отворена врата- промоција школе, договор
• Анализа постигнућа на тестовима знања
• Занимања људи - припрема

3. Број неодржаних часова по одељењима на крају првог полугођа:
Сви планирани часови у току овог полугодишта су одржани, осим часова енглеског језика (2/1, три
часа мање, 2/2, 2 часа мање и 2/3, 2 часа мање) укупно 7 часова.
Предмет
Српски језик
Енглески језик
Ликовна култура
Музичка култура
Свет око нас
Математика
Физичко васпитање
Верска настава
Грађанско васпитање
Чувари природе
Рука у тесту
ЧОС
Уметничка радионица
Допунска настава

2/1
101
38 (-3)
40
20
41
101
60
21
21
20

2/2
101
39 (-2)
42
20
39
101
60
21
21
21

21
21
20

20
20
19

2/3
101
37 (-2)
42
20
39
101
62
21
21
21
20
20
19

неодржано
7

4.
Оств
арене посете
ван школе:
- 2. новембар
2017. посета
биоскопу
"Фонтана"
где су
гледали
цртани филм
" Мали
шеф";
- 17.
децембар

2017. Фестивал науке на Београдском сајму, ученици 2/1 и 2/2;
5. Угледни часови:
Едита Фабри Кошутић 2/1
17. новембар 2017. математика - Непознати умањилац - обрада.
Присуствовале часу педагошкиња школе Катица Аћимов Деспотовић и директорка Ивана Стјепановић
Милена Симишић 2/1
6. децембар 2017. свет око нас - Четири годишња доба - обрада
Присуствовале часу: учитељице Едита Фабри Кошутић 2/1, Милина Јелић 1/1 , педагошкиња школе
Катица Аћимов Деспотовић и директорка Ивана Стјепановић.
Љиљана Алимпић 2/3
16. јануар 2018. математика - Множење броја 7 и бројем 7 - обрада.
Присуствовале часу учитељица 2/2 Надежда Илић и педагошкиња Катица Аћимов Деспотовић
Надежда Илић 2/2
17. јануар 2018. српски језик - Животиња коју волим - говорна вежба, утврђивање.
Присуствовале часу учитељица 2/3 Љиљана Алимпић и педагошкиња Катица Аћимов Деспотовић.

6 . Учешће у приредбама:
* Приредба за ученике првог разреда поводом пријема у организацију Пријатељи деце,
18. октобар 2017. Учествовали сви ученици другог разреда.
* Приредба поводом Светог Саве, 27. јануара 2018, ученица 2/3 Мила Станковић, певала песму "Машта"
и учитељице Милена Симишић, Надежда Илић и Љиљана Алимпић (певале у хору) .
* 29. децембар 2017. Новогодишњи маскенбал и прослава.
* Одељењска приредба 2/1, 31. јануара 2018. (посвећена Светом Сави).
7. Учешће у другим манифестацијама:
- 15. септембар 2017. обележавање светске акције Очистимо свет;
- 7. октобар " Трка за срећније детињство" - хуманитарна трка у организацији ЦК;
- октобар 2017. Недеља школског спорта;
- у децембру 2017. "Један пакетић много љубави", акција прикупљања слаткиша у организацији Црвеног
крста.
8. Провера остварености по стандардима:
- На почетку школске године су урађени иницијални тестови из српског језика, математике и света око
нас. Детаљна анализа је престављена на Стручном активу учитеља.
- Рађене су месечне провере разумевања прочитаног, као и полугодишњи тестови знања из српског језика,
математике , света око нас и разумевања прочитаног (тестове припремила, прегледала и оценила
педагошкиња школе).
- Урађена детаљна анализа тестова, која је презентована на Стручном активу учитеља (прилози се налазе у
записнику Актива).
9. Семинари и трибине:
- 17. октобар 2017. на Учитељском факултету у организацији ЦЕРС- а
Основе писања пројеката за донације Еразмус фонда за образовне институције (Знањем до донација)
Присуствовале Милена Симишић 2/1 и Љиљана Алимпић 2/3.
-14. новембар 2018. - Помоћ породици, предавач Светомир Бојанин, у орагнизацији Центра за бригу о
старима, особама са инвалидитетом и Општине Нови Београд.
Присуствовале Едита Кошутић Фабри, Надежда Илић.
- 25. и 26. новембар 2017. Креативна драма у настави настави језика и књижевности – сценарио и
фотографија - 16 сати (ДКЦ) , присуствовала Милена Симишић 2/1.
-30. јануар 2018. Сусрет са стручњацима и практичарима који се баве драмом и позориштем у образовању.
Присуствовала Милена Симишић.
10. Мере унапређења васпитно-образовног рада:
У току овог полугодишта присуствовале смо корисним семинарима који су нам омогућили примену
наученог ради унапређивања васпитно-образовног рада.
Примењују се сва расположива средства која нам омогућавају примену мултимедије у настави. Ради
успешније примене потребно је набавити видео бим и за учионицу 2/1.
Рађене су месечне провере разумевања прочитаног, као и полугодишњи тестови знања из српског језика,
математике , света око нас и разумевања прочитаног (тестове припремила педагошкиња школе).
Урађена детаљна анализа тестова, која је презентована на Активу учитеља (прилози се налазе у записнику
Актива).
Даље наставити рад на унапређивању технике читања и разумевања прочитаног, као и редовној провери
напредовања са усаглашеним критеријумима вредновања.
11. Учешћа на конкурсима:
У току овог полугодишта нисмо учествовали на конкурсима.
12. Учешће на такмичењима

Ученик 2/2 Душан Шекуларац је освојио треће место на хуманитарној манифестацији ЦК “Трка за
срећније детињство“.
Извештај подноси
Љиљана Алимпић, руководилац разредног већа другог разреда

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА
1. БРОЈ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊУ
Разред

Одељењски старешина

Број дечака

3/1

Оливера Мозетић

13

3/2

Милојка Тадић

15

7

22

28

23

51

Укупно

Број
Укупан број
девојчица
ученика
16
29

У току полугодишта у одељење 3/1 уписани су ученици: Здравковић Стефан, Косић Исидора и Ђуровић
Богдан, као и ученица Богићевић Јована која је прешла из одељења 3/2.
Ученици Јапунџа Деспот и Петровић Миа су престали да похађају наставу у нашој школи, у одељењу 3/1
због преласка у друге школе.
2. СЕДНИЦЕ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА
Планиране и одржане четири седнице.
Прва седница : 1. септембар 2017.
Месечно планирање наставног градива
Израда планова рада одељенског старешине
Израда распореда часова
Организација допунског и додатног рада и слободних активности
План посета излета,музеја, позоришта, ДКЦ
Припрема програма за школску приредбу
Израд иницијалних тестова и контролних задатака
Тематско планирање оа теми Јесен
Друга седница: 6 . новембар 2017.
Успех и дисциплина на крају првог тромесечја - Одељењско веће утврдило оцене
Резултати допунске наставе
Дани науке
Реализација приредбе –извештавање

Трећа седница: 11. децембар 2017.
Израда контролних вежби и тестова знања
Новогодишњи празници
Обележавање Светог Саве-договор

Четврта седница: одржана 30. јануара 2018.
Успех и владање ученика на крају 1. полугодишта – Одељењско веће утврдило и закључило оцене
Резултати напредовања ученика у разумевању прочитаног
Обележавање Светог Саве- извештавање
Реализација програмских садржаја
Отворена врата- промоција школе, договор
Анализа постигнућа на тестовима знања
Занимања људи - припрема
3. БРОЈ ОДРЖАНИХ ЧАСОВА НА КРАЈУ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА
Сви планирани часови у току овог полугодишта су одржани, осим 2 часа енглеског језика у сваком
одељењу.
Предмет

4.

5.

Српски језик
Енглески језик
Ликовна култура
Музичка култура
Природа и друштво
Математика
Физичко васпитање
Верска настава
Грађанско васпитање
Чувари природе
Рука у тесту
ЧОС
Креативна радионица
Математичка секција
Допунска настава

3/1
101
38
42
20
40
101
61
19
19
20
20
20

3/2
101
38
42
21
39
101
61
19
19
20
20
20
20
20

ОСТВАРЕНЕ ПОСЕТЕ ВАН
ШКОЛЕ
Посета биоскопу "Фонтана" - 6.
новембар 2017, филм „Ласте и
Амазонци“
УГЛЕДНИ ЧАСОВИ

20
У
овом полугодишту нису одржани
нити планирани угледни часови.
6. ПРЕДАВАЊА И ПОСЕТЕ КОЈИМА СУ УЧЕНИЦИ ПРИСУСТВОВАЛИ У ОКВИРУ ШКОЛЕ
- Презентација кошаркашког клуба „Балкан“, 6. септембра
- Сусрет са песником – Благоје Рогач и представљање збирке песама „Моје царовање, робовање“
18. септембра
- Презентација рукометног клуба „Студентски град“, 19. септембра
- Читалачка радионица, представљање аутора Дејвида Вилијамса, Издавачка кућа Propolis Books,
16. октобра

7. УЧЕШЋЕ У ПРИРЕДБАМА
Традиционална приредба за баке и деке ученика трећег разреда, 23. новембра
Уз приредбу приређена и изложба ликовних радова ученика
8. УЧЕШЋЕ У ДРУГИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА
- Акција „Очистимо свет“ – Обележавање светске акције, 15. септембра
- „Трка за срећније детињство“ – хуманитарна трка у организацији Црвеног крста, 7. октобар
- Недеља школског спорта – међуодељенске спортске игре, од 9. до 13. октобра
- „Један пакетић много љубави", акција прикупљања слаткиша у организацији Црвеног крста,
децембар 2017
- 30. 1. 2018. ученицима подељени плакати и обавештења о хуманитарној акцији добровољног давањ
крви у организацији Црвеног крста
- Тематска недеља „Јесен“ од 25. до 29. септембра
- Тематски дан у оквиру Дана науке – „Индустријска револуција“ реализован у трећем разреду
23. новембра кроз предмете: српски језик, математика, физичко васпитање и ликовна култура
- Систематски преглед ученика трећег разреда обављен у Дому здравља Нови Београд,
31. октобра
9. ПРОВЕРА ОСТВАРЕНОСТИ ПО СТАНДАРДИМА
На почетку школске године су урађени иницијални тестови из српског језика, математике и природе и
друштва. Детаљна анализа је престављена на Стручном активу учитеља.
Ученици 3. разреда су радили полугодишњи тест знања из српског језика , математике и природе и
друштва које је саставила и оценила педагошкиња школе. У току полугодишта урађене су три провере
разумевања прочитаног.
10. СЕМИНАРИ

11. МЕРЕ УНАПРЕЂЕЊА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
У току овог полугодишта редовно одржавани часови допунског рада и слободних активности. Ученици су
активно учествовали у раду. Одржано је 20 часова допунског рада и слободних активности. Урађене три
вежбе разумевања прочитаног.

12. УЧЕШЋА НА КОНКУРСИМА
Послато девет ликовних радова на конкурс Градског стамбеног предузећа о теми „Београд, мој град“
13. ТАКМИЧЕЊА
На школском такмичењу из математике које је одржано 19. јануара учествовало 20 ученика трећег
разреда. За учешће на оптинском такмичењу пласирали су се три ученика:
Маринковић Урош и Рађеновић Јелена – 3/1
Бурић Ђорђе – 3/2.
Руководилац одељенског већа
Милојка Тадић

Полугодишњи извештај о раду одељењског већа четвртог разреда
5. Број ученика по одељењу, разредне старешине:
Разред

Одељењски старешина

Број дечака

Број девојчица

4-1

Антонела Земановић
Манчић
Миломирка Ђорђић
Милина Кораћ

9

11

Укупан број
ђака
20

7
8

11
11

18
19

4-2
4-3

6.
Број
одржаних
седница у првом
полугодишту :
Прва седница:

1.9.2017.
- распоређивање новоуписаних ученика
-

израда распореда часова

-

месечно планирање

-

израда иницијалних тестова и контролних вежби

-

организација допунског и додатног рада и слободних активности

-

израда планова ОС

-

тематско планирање на тему „Јесен“

-

посете и излети

Друга седница: 6.11.2017.
- успех на крају 1. тромесечја - одељенско веће утврдило оцене на крају 1. тромесечја

-

резултати допунске наставе

-

Дани науке

-

разно - реализација приредби (извештавање о приредби поводом Дана школе

Трећа седница: 11.12.2017.
- месечно планирање градива
-израда контролних вежби и тестова знања
- договор о школском такмичењу из математике, као и математичким такмичењима „Кенгур“, „ Мислиша“ и
„Пангеа“
- договор о приредби поводом Светог Саве( учешће једне ученице четвртог разреда)
-договор о новогодишњим активностима: учешће у маскенбалу, уређење учионица као и хола школе
Четврта седница: 30.1.2018.
- анализа успеха и владања на крају првог полугодишта шк. 2017/18. године- одељенско веће утврдило и
закључило оцене на крају првог полугодушта
- реализација програмских садржаја
-анализа постигнућа на тестовима знања
-обележавање Светог Саве( извештај о реализацији)
-договор о општинском такмичењу из математике( биће одржано 24.2.2018.)- шест ученика 4. разреда иду на
такмичење
-договор о рецитаторском такмичењу( школском и општинском)
-посете и злети
-Отворена врата школе( договор)
7. Број неодржаних часова по одељењима на крају првог полугођа:

Предмет
Српски језик
Енглески језик
Ликовна култура
Музичка култура
Природа и друштво
Математика
Физичко васпитање
Верска настава
Грађанско васпитање
Народна традиција

4/1
101
41
42
21
39
101
61
19
19
19

4/2
101
41
42
19
40
101
61
20
20
20

4/3
101
41
38
20
40
101
62
20
20
20

Сви планирани
часови у току овог
полугодишта су
одржани, осим
два часа из
ликовне културе у
4-3.
8.
Остварен
е посете ван
школе:
28.9.2017. - „

Олимпијске игре за децу“- Центар за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом и Општина Нови
Београд; учешће ученика 4-2 и 4-3
17.10.2017. - „ Олимпијске игре за све“ – Финално такмичење
6.11.2017. – Биоскопска представа „ Ласте и амазонци“, КИДС ФЕСТ
23.11.2017. – ДКЦ – Еколошки фестивал науке; ученици Хемијско-прехрамбене школе из Београда изводе
експерименте

17.2.2017.- Београдски сајам- Дани науке са темом „ Један на један“

9. Угледни часови:
У овом полугодишту нису одржани нити планирани угледни часови. У сва три одељења ће бити реализовани у
другом полугодушту.

10. Предавања којима су ученици присуствовали у оквиру школе:
Сарадња са МУП-ом Србије
4-1- 18.9.2017. „Безбедност деце у саобраћају“(Основе безбедности деце)
4-1- 9.10.2017. „Полиција у служби грађана“
4-1- 6.11.2017. „Насиље као негативна друштвена појава“
4-1- 11.12.2017. „Седам заштита од пожара“
4-1- 22.1.2018. „Заштита од техничко –технолошких опасности и природних непогода“
4-2- 18.9.2017. „Полиција у служби грађана“
4-2- 9.10.2017. „Безбедност деце у саобраћају“
4-2- 20.11.2017. „ Заштита од техничко –технолошких опасности и природних непогода“
4-2- 4.12.2017. „Насиље као негативна друштвена појава“
4-2- 22.1.2018. „Превенција и заштита деце од злоупотребе опојних дрога и алкохола
4-3- 25.9.2017. „Насиље као негативна друштвена појава“
4-3- 30.10.2017. „Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа“
4-3- 13.11.2017. „Основи безбедности деце“
4-3- 18.12.2017. „ Трговина људима“
4-3- 15.1.2018. „ Полиција у служби грађана“
Представљања књига и сусрети са писцима:
18.9.2017. - Благоје Рогач (сусрет са писцем)
16.10.2017.- представљање књига Дејвида Вилијамса
24.10.2017.Едукативна радионица- Природа, деца, машта- „Учимо уз пуха Ђорђа“, Жарко Вучинић
11. Учешће у приредбама:
Дан школе - четири ученика 4.разреда учествовало је приредби поводом Дана школе
Свети Сава- једна ученица четвртог разреда учествовала је у приредби поводом Светог Саве
8.Учешће у другим манифестацијама:
15.9.2017. Светска акција „Очистимо свет“
3.10.2017. „ Трка за срећније детињство" - хуманитарна трка у организацији ЦК;
октобар 2017. Недеља школског спорта(организована такмичења у игри „ Између две ватре“
децембар 2017. "Један пакетић много љубави", акција прикупљања слаткиша у организацији Црвеног Крста
30.1.2018. ученицима подељени плакати и обавештења о хуманитарној акцији добровољног давања крви у
организацији Црвеног Крста(обавештења пренели родитељима.
9.Провера остварености по стандардима:
Ученици 4. разреда су радили проверу по стандардима из српског језика , математике и природе и друштва које је
саставиo и оценио педагог школе. У току полугодишта су рађене провере разумевања прочитаног.Детаљна анализа
је представљена на Стручном активу учитеља.
4-1
српски језик- 4,61
математика - 3,83
природа и друштво - 4,00

4-2
српски језик- 4,62
4-3
српски језик- 3,93
10.Семинари:

математика - 3,39
математика - 3,73

природа и друштво- 4,10
природа и друштво – 3,47

- „Помоћ породици“ Светомир Бојанин, у организацији Центра за бригу о старима, особама са инвалидитетом и Општине Нови Београд
- Креативна драма у настави језика и књижевности- Сценарио и фотографија

11.Мере унапређења васпитно-образовног рада:
У току полугодишта рађене су провере разумевања прочитаног са циљем побољшања усвајања знања. У току
редовне наставе ученици су подстицани, применом одговарајућих задатака, да унапреде способност разумевања
прочитаног са циљем успешнијег учења и решевања тестова знања. И даље ћемо радити на постизању овог циља.
12.Учешћа на конкурсима и такмичењима:
- Ликовни и литерарни конкурс „ У част Драгану Лукићу- Лукићев лист“- „ Ја и пријатељи различитих
генерација“
2. место -Милица Иванковић 4-1 (ликовни конкурс)
3. место - Николина Недимовић 4-1(ликовни)
3. место – Борис Малетић 4-3 (литерарни)
- Конкурс за соло певаче „ Златна сирена“ (Демус )
3. место – Анђела Секулић 4-3
-Новогодишњи ликовни конкурс – „ Снежна чаролија“, манифестација прихватилишта за децу (новогодишња
честитка и новогодишњи украс)
1.место – Лука Ковачевић
4-3
2. место – Анђела Секулић
4-3
Школско такмичење из математике:
Алекса Солдо 4-2
Лука Ковачевић 4-3
Ана Ћук 4-2
Павле Станковић 4-3
Јован Манчић 4-2
Анђела Секулић 4-3
13.Часови који су одржали наставници старијих разреда:
Природа и друштво:
-Љиљана Абу Самбра „ Царстава-груписање живог света“
4-1 - 21.12.2017.
4-2 - 12.12.2017.
4-3 - 7.12.2017.
-Драгољуб Цветковић „Човек- део природе“
4-1 - 25.12.2017.
4-2 - 26.12.2017.
4-3 - 12.12.2017.
-Данка Бијић
4-1 - 23.10.2017. „Рељеф, сливови, језера, бање и климатске одлике“ –систематизација
4-2 - 24.10.2017. „ Језера и бање“ - утврђивање
4-3 – 24.10.2017. „ Језера и бање“ - утврђивање
Ликовна култура:
-Тијана Јуришић „Маске- колаж“
4-1 - 23.1.2018.
4-2 – 23.1.2018.
4-3 – 18.1.2018.
14. Изречена васпитно-дисциплинска мера ученику:
4-1 Дисциплинска мера, укор разредног старешине,изречена је двојици ученика овог одељења. Једном у току првог
тромесечја, а другом у току другог тромесечја.

Извештај подноси
Антонела Земановић Манчић

Извештај о раду одељенског већа ПЕТОГ разреда
Број ученика по одељењу, разредне старешине:
Разред Одељенскистарешина

Број дечака

Број девојчица

5/1
5/2

10
11

9
10

Видосава Петровић
Тијана Јуришић

Укупан број
ђака
19
21

Број одржаних
седница у првом
полугодишту :
Прва седница :

6.11.2017
Друга седница: 31.1.2018
Број одржаних и неодржаних часова по одељењима на крају првог полугођа:
Предмет

Српскијезик
Енглескијезик
Ликовна култура
Музичка култура
Историја
Географија
Математика
Биологија
ТТ
Физичко васпитање
Верска настава
Грађанско васпитање
Италијанскијезик /
Немачкијезик
Изабрани спорт
Информатика и
рачунарство
ЧОС

5/1

број
неодржаних
часова
3
1
2
/
/
/
3
1
3
+1
+1
0/+4

100
39
38
39
19
19
77
38
42
40
21
21
40/40

број
неодржаних
часова
/
1
2
1
1
1
3
2
+2
/
+1
+1
0/0

29
23

+4
+3

29
21

+4
+1

20

/

20

/

97
39
38
40
20
20
77
39
36
39
21
21
40/44

5/2

Учешће у
приредбама:
Дан школе
Дани науке у
школи : тема –
Индустријска
револуција
прослава школске
славе Свети Сава
Мере унапређења
васпитнообразовног рада:
Тромесечни
тестови и 15минутни тестови
почетком сваког
месеца.
Руковидила
ц већа петих
разреда
Видосава
Петровић

Извештај о раду одељенског већа шестих разреда
12. Бројученикапооделењу, разреднестарешине:
Разред
6/1
6/2

Одељенскистарешина
ДаркоШапић
Весна Барашин

Бројдечака
19
14

Бројдевојчица
11
14

Укупанбр. ђака
30
28

у :2
Прваседница:06.11.2017. године.
Другаседница: 31.01.2018. године
14. Број(не-)одржанихчасовапооделењиманакрајупрвогполугођа:
Предмет

6/1

6/2

13.
Бројодржа
нихседницау
првомполугодишт

Српски језик
Енглески језик
Ликовна култура
Музичка култура
Историја
Географија
Математика
Биологија
ТИО
Физика
Физичко васпитање
Верска настава
Грађанско васпитање
Италијански језик
Изабрани спорт
Немачки језик
Информатика и рачунарство
Домаћинство
ЧОС

-4
-8
-1
+2
0
-2
-1
+2
-1
+3
-2
+1
0
-1
-1
-1

-5
+1
-1
-1
+2
-2
-2
-6
+2
+4
+2
-2
-2
+1
+1
0
-1

+1

+1

15. Остваренепосетеваншколе:нема
16. Огледничасови:Огледничасовибићереализовани у другомполугодиштупремаГодишњемпланурада
17. Предавањакојимасуученициприсуствовали у оквирушколе: Једном месечно су припадници МУП-а држали
предавања на тему о безбедности деце у школи и ван ње.
18. Учешће у приредбама:Нема
19. Учешће у другимманифестацијама:Данинауке ,новембар 2017.
20. Провераоствареностипостандардима:Подацисеналазе у Школскомразвојномпланирању
21. Семинари: нема
22. Мереунапређењаваспитно-образовнограда:Стручнавећадоговориласусе о
потребниммерамазаунапређењеваспитно-образовнограда.
23. Учешћанаконкурсима: нема

24. У другомполугођу ће бити реализованаекскурзија

Руководилац већа шестих разреда:

Весна Барашин

Извештај о раду одељенског већа СЕДМОГ разреда
1. Број ученика по одељењу, разредне старешине:
Разред
7/1
7/2

Одељенскистарешина
Јасмина Мићић-Симеоновски
Александра Стефановић

седница у првом полугодишту :
Прва седница:27.09.2017
Друга седница:6.11.2017
Трећа седница:28.11.2017

Број дечака
10
10

Број девојчица
14
12

Укупан број ђака
24
22

2.
Број
одржаних

Четвртаа седница:31.1.2018
3. Број одржаних и неодржаних часова по одељењима на крају првог полугођа:
Предмет

7/1

број
неодржаних
часова
1
/
1
/
1
3
+1
2
/
2
1
/
/
1/0

7/2

број неодржаних
часова

4.
Остварене
посeте ван школе:
Посећена је изложба
Српскијезик
79
80
/
Ољи Ивањицки у
Енглескијезик
40
38
2
Ликовна култура
19
17
3
Историјском музеју.
Музичка култура
20
22
+2
Посећен јеКонак
Историја
39
40
/
кнегиње Љубице.
Географија
37
37
3
5.
Учешће у
Математика
81
80
/
приредбама:
Биологија
38
38
2
ТИО
40
42
+2
a.
Дан
Физика
38
39
1
школе
Физичко васпитање
39
40
/
b.
Дани
Верска настава
20
20
/
науке
у
школи
:
Грађанско васпитање
20
20
/
Италијанскијезик /
39/42
40/41
0/+1
тема – Индустријска
Немачкијезик
револуција
Изабраниспорт
20
/
22
+2
c.
Хемија
40
/
40
/
прослава
школске
Домаћинство
15
5
20
/
славе
Свети
Сава
ЧОС
22
+2
21
+1
6. Мере унапређења васпитно-образовног рада: Тромесечни тестови и 15-минутни тестови почетком сваког
месеца.
Руковидилац већа седмих разреда
Јасмина Мићић-Симеоновски

Извештај о Раду одељенског већа ОСМИХ разреда
Бројученикапооделењу, разреднестарешине:

Разред
8/1
8/2
8/3

Одељенскистарешина
Илијана Опачић
Имрена Ђорђев
Љиљана Милошевић

Бројдечака
16
13
10

Бројдевојчица
8
10
12

Укупанбр. ђака
24
23
22

Прваседница:06.11.2017. године.
Другаседница: 31.01.2018. године
Број(не-)одржанихчасовапоодељењиманакрајупрвогполугодишта:

Предмет
Српскијезик
Енглескијезик
Ликовнакултура

8/1

8/2

-3
+3
-3

-2
-1
-2

8/3
-4
-1
-1

25.
Бројодржа
нихседницау
првомполугодишт
у :2

Музичкакултура
Историја
Географија
Математика
Биологија
Хемија
ТИО
Физика
Физичковаспитање
Версканастава
Грађансковаспитање
Италијанскијезик
Немачкијезик
Изабраниспорт
Информатика и рачунарство
Домаћинство
ЧОС

-1
0
-2
+1
-7
-1
0
-1
-2
-2
0
+1
+2
+1
/
0
-1

+1
-1
-1
+1
-1
-1
0
-1
+1
-2
0
0
+1
+2
/
+2
0

+1
+1
+2
+1
-4
-1
-4
+1
+2
+1
+1
0
+1
+1
/
0
0

Остваренепосетеваншколе:За Дан школе посетили смо изложбу у Народном музеју
Огледничасови:ОгледничасовиреализованисупремаГодишњемпланурада
Предавањакојимасуученициприсуствовали у оквирушколе:Није било.
Учешће у приредбама:Учествовали у приредби за Светог Саву.
Учешће у другимманифестацијама:Данинауке,новембар 2017.
Провераоствареностипостандардима:Подацисеналазе у Школскомразвојномпланирању
Семинари: нема
Мереунапређењаваспитно-образовнограда:Стручнавећадоговориласусе о
потребниммерамазаунапређењеваспитно-образовнограда.
Учешћанаконкурсима:Биће реализована у другом полугодишту

У другомполугодишту ће бити реализованаекскурзија

Руководилац већа осмих разреда:
Љиљана Милошевић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА СТРАНИХ ЈЕЗИКА ЗА ПРВО
ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2017/2018 ГОДИНЕ
Рад стручног већа одвијао се кроз следеће активности:
Веће наставника страних језика се састајало према програму рада за школску 2017/2018. Састанци су одржани
у септембру, октобру, новембру, децембру и јануару. Све предвиђене активности су реализоване. Школско
такмичење за ученике осмих разреда је одржано 15.12.2017. и после анализе резултата одабрани су ученици за
општинско такмичење које ће бити одржано 4.3.2018. Наставници кроз часове додатне наставе раде на припреми
ученика за такмичење. Критеријум за оцењивање је уједначен на нивоу Стручног већа. Подаци о похађаним
семинарима и угледним часовима налазе се у записнику састанака Стручног већа страних језика.

Руководилац: Љиљана Милошевић

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ВЕЋА ДРУШТВЕНИХ НАУКА

1.Веће Друштвених наука чине 2 члана:
Географија:Данка Бијић
Историја:Илијана Опачић

2.У првом полугодишту су одржане две седнице на којима су постигнути сви договори о раду већа
Друштвених наука у школи.

3.На седницама је закључено да треба написати требовања за текућу школску годину:
-наставни материјали,литература,семинари и остали трошкови који су ушли у финансијски план школе.
-Донете су мере за унапређење васпитно-образовног рада за ову школску годину.

4.МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ВАСПИТНО_ОБРАЗОВНОГ РАДА:
-изабрани семинари које треба похађати
-остварити корелацију са другим предметима
-осавременити наставу коришћењем ИКТ
-држати угледне и огледне часове у вишим и нижим разредима;
КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНИВАЊЕ ЈЕ УЈЕДАЧЕН НА НИВОУ СТУЧНОГ ВЕЋА

РУКОВОДИЛАЦ ВЕЋА
Данка Бијић

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА МАТЕМАТИКЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018 ГОДИНУ

Веће се редовно састаје, сваког месеца , а по потреби и чешће. У септембру месецу је извршена подела одељења на
наставнике. Изабрани су уџбеници и испланирана допунска и додатна настава. Радило се на имплементацији
образовних стандарда.Организаована је припремна настава.

Остварили смо добру сарадњу са Активом математике Новог Београда и редовно присуствујемо састанцима.
У току септембра су у свим одељењима одржани иницијални тестови – видети извештај.
У току полугодишта су у свим одељењима одржани тестови провере остварености стандарда – видети извештаје.
Угледни часови су одржани у складу са планом. Наставне јединице су одабране из скупа планираних.
Припремна настава се одвија у складу са планом. Часови припремне наставе су увршћени у редован распоред у сва
три одељења осмог разреда и одржавају се редовно сваке недеље.

Сарадња са Стручним већем за разредну наставу је континуирана.
Учествовали смо у МАТЕМАТИЧКОМ КВИЗУ у октобру месецу.
Ученици су припремили сјајне радове за ДАНЕ НАУКЕ у новембру месецу.
Школско такмичење из математике је одржано 19.01.2018. – види извештај

Реализација редовне наставе
Прво полугодиште

•

Средња
оцена

неодржано

одржано

Планирано

Разред и одељење
51

80

77

3

3,53

52

80

77

3

4,10

61

80

78

2

2,93

62

80

78

2

3,04

71

80

81

+1

2,91

72

80

80

0

3,00

81

80

81

+1

3,25

82

80

81

+1

3,22

83

80

81

+1

3,29

Припремна настава за осми разред

неодржано

одржано

Припремна настава за ученике осмог разреда држана је током целе школске године у терминима који су унети у
редован распоред. Ученици нису озбиљно схватили припремну наставу и нередовно су је похађали.

Планирано

•

81

20

17

3

82

20

17

3

83

20

17

3

•

Реализација додатне и допунске наставе и број планираних, одржаних и неодржаних часова:

неодржано

одржано

Планирано

ДОПУНСКА НАСТАВА

51

20

15

5

52

20

15

5

61

20

16

4

62

20

16

4

71

20

19

1

72

20

19

1

81

20

17

3

82

20

17

3

83

20

17

3

51

10

11

+1

52

10

11

+1

61

10

11

+1

62

10

11

+1

71

10

9

1

72

10

9

1

81

10

10

0

82

10

10

0

83

10

10

0

неодржано

одржано

Планирано

ДОДАТНА НАСТАВА

Број планираних седница

4

Број одржаних седница

7

руководилац већа
Биљана Чегар

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА УМЕТНОСТИ ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ
ШКОЛСКЕ 2017/2018 ГОДИНЕ

1. Остварене посете ван школе: Посета музеју Афричке уметности и учешће на ликовној радионици –
„Фантастичне форме – Ђивара“ (ученици 5. разреда) – Тијана Јуришић
2. Огледни часови: Реализовани угледни часови у 4. разреду, тема: Израда маски
(инспирација:
Пикасови кубистички портрети ); угледни часови из музичке културе из оправданих разлога одложени
за друго полугодиште
3. Предавања којима су ученици присуствовали у оквиру школе:

4. Учешће у приредбама: Приредбе поводом пријема првака, Дана школе и Школске славе (хор и
оркестар, ликовна секција) – Тијана Јуришић и Тања Полети
5. Учешће у другим манифестацијама:Ревија стваралаштва у Дому културе Студентски град, 10.10.2017
(група певача); изложба радова (дизајн малих кућнх апарата)и учешће једног дела школског оркестра у
оквиру фестивала „Дани науке“ - Тијана Јуришић и Тања Полети
6. Провера остварености по стандардима:
7. Семинари:
8. Учешћа на конкурсима:
МУЗИЧКА КУЛТУРА: У октобру је одржано школско такмичење соло певача на коме су се за
општинско такмичење пласирали двоје ученика.
Општинско такмичење ДЕМУС/соло певачи и мали вокални састави одржано је у јануару 2018.
Учествовалoje двоје ученика који су освојили треће место: Анђела Секулић 4/3, жанр Староградска
песма и Никола Вучковић 5/1, жанр Класична соло песма

ЛИКОВНА КУЛТУРА:
Учешће на ликовном конкурсу: „У част Драгану Лукићу“

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ
ВЕЋЕ ПРИРОДНИХ НАУКА , ШКОЛСКЕ 2017/18.год

1.Веће Природних наука састоји се од пет чланова:

Физика и хемија
Хемија
Биологија
ТИО
ТИО

Александра Стефановић
Мира Богојевић
Љиљана АбуСамра
Видосава Петровић
Драгољуб Цветковић

2.У првом полугодишту су одржане две седнице на којима су постигнути сви договори о раду већа
природних наука у школи.

3.На седницама је закључено да треба написати требовања за текућу школску годину:
- наставни материјали, литература, семинари и остали трошкови који су ушли у финансијски план школе

-донет је договор о проверама знања и 15-минутним проверама почетком сваког месеца
Донели смо мере за унапређење васпитно-образовно рада за ову школску годину.

4.Мере за унапређења васпитно – образовног рада које смо донели су:
- изабрани семинари које треба похађати;
- остварити корелацију са другим предметима;
- осавременити наставу коришћењем ИКТ;
-држати угледне и огледне часове у вишим и нижим разредима;
- припремити и одржати Дане науке у циљу промоције науке ;

5. Припремна настава-треба да се одржи из биологије, хемије и физике.
Број одржаних часова по наставнику
Мира Богојевић
Александра Стефановић

8
16

6.Стручно усавршавање у оквиру већа

Назив установе: ОШ „Надежда Петровић“

стручно усавршавање у установи

Видосава Петровић- наставник ТИО

Ниво
Назив стручног
усавршавања

( стручни актив,
веће идр.)

Време

Начин
учествовања

Документ
Бод

(присуство, излагање, ауторство,
координисање, вођење, остало )

у установи који
доказује реализацију

Дан школе

Наставничко
веће

12.10.2017.

присуство

1

Записник већа

Евалуација уџбеника ТТ
за 5.разред- Бигз

Наставничко
веће

12.12.2018.

ауторство

10

Записник већа

Дани науке -Проналасци
који су променили свет

Веће природних
наука

ауторство

10

Записник већа

Прослава славе- Светог
Саве

Наставничко
веће

организација

10

Записник

20-25.11.2017.

27.01.2018.

већа
Огледни час-квиз у

Наставничко

4.12.2017.

ауторство

4

дневник 81

Кахоту у 81

веће

Огледни час-квиз у
Кахоту у 82

Наставничко
веће

8.12.2017.

ауторство

4

дневник 82

Огледни час-квиз у
Кахоту у 83

Наставничко
веће

7.12.2017.

ауторство

4

дневник 83

УКУПНО

43

стручно усавршавање ван установе

Назив стручног усавршавања

Време

Начин
учествовања

Документ који
доказује реализацију

(присуство, излагање, ауторство,
координисање, вођење, остало

Интернет и ми у
сигурној мрежи

Семинар

19.11.2017.

присуство

16

УКУПНО

Сертификат

16

Потпис наставника
В.Петровић

стручно усавршавање у установи

Назив установе: ОШ „Надежда Петровић“
Мира Богојевић- наставник Хемије

Ниво
Назив стручног
усавршавања

Начин
учествовања

( стручни
актив, веће
идр.)

Време

Дан школе

Наставничко
веће

12.10.2017.

Дани науке -Проналасци
који су променили свет

Веће
природних
наука

Прослава славе- Светог Саве

Наставничко

Бодови
(присуство, излагање,
ауторство, координисање,
вођење, остало )

20-25.11.2017.

27.01.2018.

Документ у установи
који доказује
реализацију

присуство

1

Записник већа

ауторство

10

Записник већа

присуство

1

Записник

стручно усавршавање ван установе

веће

већа

Начин
учествовања

Назив стручног усавршавања

Документ који
доказује реализацију

Време
(присуство, излагање,
ауторство, координисање,
вођење, остало

Потпис наставника
Мира Богојевић

Назив установе: ОШ „Надежда Петровић“

стручно усавршавање у установи

Драгољуб Цветковић- наставник ТИО

Ниво
Назив стручног
усавршавања

Начин
учествовања

( стручни
актив, веће
идр.)

Време

Дан школе

Наставничко
веће

12.10.2017.

Дани науке -Проналасци
који су променили свет

Веће
природних
наука

Прослава славе- Светог Саве

Наставничко
веће

Бодови
(присуство, излагање,
ауторство, координисање,
вођење, остало )

20-25.11.2017.

27.01.2018.

Документ у установи
који доказује
реализацију

присуство

1

Записник већа

ауторство

10

Записник већа

организација

10

Записник
већа

стручно усавршавање ван установе

Начин
учествовања

Назив стручног усавршавања

Документ који
доказује реализацију

Време
(присуство, излагање,
ауторство, координисање,
вођење, остало

Обука запослених у образовању за примену
нових садржаја из ТТ

25.11.2017

присуство

8

уверење

Бодови

Документ у установи
који доказује
реализацију

Потпис запосленог
Д.Цветковић

Назив установе: ОШ „Надежда Петровић“
Александра Стефановић- наставник физике и хемије

стручно усавршавање у установи

Ниво
Назив стручног
усавршавања

( стручни
актив, веће
идр.)

Време

Дан школе

Наставничк
о веће

12.10.2017.

Дани науке -Проналасци
који су променили свет

Веће
природних
наука

Прослава славе- Светог Саве

Наставничк
о веће

Начин
учествовања
(присуство, излагање, ауторство,
координисање, вођење, остало )

20-25.11.2017.

27.01.2018.

присуство

1

Записник већа

ауторство

10

Записник већа

присуство

1

Записник
већа

стручно усавршавање ван установе

Назив стручног усавршавања

Време

Начин
учествовања

Документ који
доказује реализацију

(присуство, излагање, ауторство,
координисање, вођење, остало

Потпис наставника
Александра Стефановић

Назив установе: ОШ „Надежда Петровић“
Љиљана АбуСамра - наставник биологије

стручно усавршавање
ван установе

стручно усавршавање у установи

Ниво
Назив стручног
усавршавања

( стручни актив,
веће идр.)

Дан школе

Наставничко
веће

Дани науке -Проналасци
који су променили свет

Веће природних
наука

Прослава славе- Светог
Саве

Наставничко
веће

Време

Начин
учествовања

Бодови

(присуство, излагање, ауторство,
координисање, вођење, остало )

12.10.2017.

20-25.11.2017.

27.01.2018.

Документ у установи
који доказује
реализацију

присуство

1

Записник већа

ауторство

10

Записник већа

присуство

1

Записник
већа

Назив стручног усавршавања

Време

Начин
учествовања
(присуство, излагање, ауторство,
координисање, вођење, остало

Документ који
доказује реализацију

Потпис наставника
Љиљана АбуСамра

7.Реализација часова у нижим разредима

наставник
Биологија: Царства живих бића, 4/1, 4/2, 4/3

12.12.2017.

8.Оствареност планираних пројеката
Домаћинство: Љиља Абу Самра и Александра Стефановић, посета Конаку кнегиње Љубице, ученици 7/1, 7/2, 8/1,
8/2, 8/3
Посета Историјском музеју у оквиру Дана школе: ученици 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 8/3, разредне старешине седмих и осмих
разреда

9.Број неодржаних часова

Наставници ТИО: В.Петровић, Д.Цветковић

Техничко и информатичко образовање
планирано
одржано
неодржано
разред
40
36
4
51
40
42
+2
52
40
42
+2
61
40
42
+2
62
40
40
/
71
40
42
+2
72
40
40
/
81
40
40
/
82
40
36
4
83

Наставник хемије и физике: Мира Богојевић , Александра Стефановић

Хемија
разред
61
62
71
72
81
82
83

планирано
-

Физика

одржано
-

40
40
40
40
40

неодржано
-

40
40
39
39
39

/
/
1
1
1

планирано
40
40
40
40
40
40
40

одржано

40
40
38
39
39
39
39

неодржано
/

/
2
1
1
1
1

Наставник биологије: Љиљана АбуСамра

Биологија
разред
51
52
61
62
71
72
81
82
83

планирано
40
40
40
40
40
40
40
40
40

одржано
39
38
39
39
38
38
33
39
36

неодржано
1
2
1
1
2
2
7
1
4

Руководилац Актива природних наука:

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

До краја првог полугодишта школске 2017-18. године одржано је 7 седница Наставничког већа на којима су
разматрана и решавана следећа питања:

1. седница:
- Распоред часова - измена
- Разматрање и усвајање Извештаја о раду Школе за школску 2016/2017. годину
- Разматрање и усвајање Годишњег плана рада Школе за 2016/2017. годину
- Усвајање извештаја о раду директора
- Припреме за обележавање Дана школе

- Израда тестова знања по стандардима
- Ослобађање од наставе физичког васпитања
- Извештај са саветовања – поднела директорка школе
- Усвајање Анекса школског програма
- Петнаестоминутне вежбе
- Разно
2. седница:
- Задужења поводом Дана школе
- Дисциплински поступак
- Разно
3. седница:
- Информације о поменама закона – секретар школе
- Превенција насиља
- Стручни актив за развојно планирање
- Комунална и противпожарна инспекција
- Разно
4. седница:
- Успех и дисциплина ученика на крају првог класификационог периода
Педагог школе Катица Аћимов-Деспотовић прочитала је податке о успеху ученика на

крају првог тромесечја.

- Мали Тим за заштиту, злостављање и занемаривање деце
- Разно
5. седница:
- Покретање дисциплинског поступка
- Самовредновање ЕТОС
- Именовање одбора за прославу Светог Саве
- Извештај о мерама противпожарне инспекције
- Издавање сале
- Допис Министарства просвете о забрани насиља, злостављања и занемаривања деце у установи
- Разно
6.седница:

- Извештај о инспекцијском надзору
- Самовредновање ЕТОС
- Дисциплинске мере
- Најава семинара
- Разно
7.седница:
- Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта
- Полугодишњи извештај о раду директора
- Припрема за такмичења
- Самовредновање ЕТОС – извештај
- Пријем првака – отворена врата, промоција школе за будуће ученике првог разреда
- Извештај о инспекцијском надзору – наложене мере су исправљене
- Разно

Извештај подноси
Надежда Илић

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ

ШКОЛСКИ ОДБОР, ОДНОСНО ОРГАН УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ, у првом полугоддишту школској 2017/2018.
години одржао је до 31.01.2017. године пет редовних (5) седница на којима је:
1.
•
•
•
•
•
•

Донео:
Годишњи план рада школе за школску 2017/2018. годину
Анекс Школског програма за школску 2017/2018. годину
План стручног усавршавања за школску 2017/2018. годину
Измену финансијског плана и плана набавки за 2017. годину;
Финансијски план и план набавки за 2018. годину
Одлуку о спорођењу Годишњег пописа

2. Усвојио:
• Извештај о раду школе у школској 2016/2017. години

•
•
•

Извештај о раду директора школе у школској 2016/2017. години
Извештај о попису за 2017. годину
записнике са седница

3. Одлучивао и о:
• издавању школског простора
• прослави дана школе

4. Упознат је са садржином Записника Просветне инспекције (укупно 2 ), Комуналне инспекције (1) ,
Противпожарне инскпекције (укупно 1) и Тржишне инспекције (укупно )
Посећеност седница је била задовољавајућа. Кворум је увек постојао, тако да није било одложених седница због
недостатка кворума. Одсутни су, углавном, оправдали изостанак.
Председник синдиката и представници Ученичког парламента су узели учешће у раду Школског.
Седницама су редовно присуствовале директорка школе и секретар школе.
Извештај написали секретар школе и
председника Школског одбора

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА САВЕТ РОДИТЕЉА ЗА 2017/2018. ГОДИНУ
У првом полугодишту одржанe су 2 седнице Савета родитеља.
I СЕДНИЦА
13. 09. 2017. Седница Савета родитеља
Присутно 16 од укупно 20 родитеља.
Дневни ред:
1 .Конституисање Савета родитеља и избор председника и заменик
2. Усвајање Пословника о раду Савета родитеља
3. Усвајање програма рада Савета родитеља за шк. 2017/2018.год.
4. Разматрање Годишњег плана рада школе 2017/2018.год. и Извештаја о раду школе за школску
2016/2017.год.
5. Известај о раду директора за школску 2016/2017.
6. Извештај о успеху ученика и владању на крају 2016/2017. године
7. Извештај о извршеним припремама за почетак школске 2017/2018.године
8. Ангажовање чувара
9. Разматрање предлога и давање сагласности за извођење наставе у природи, излета и екскурзија
(тендери)
10. Акције Савета родитеља на уређењу школе
11 .Осигурање ученика-избор осигуравајуће куће
12. Школски развојни план
13. Разно

Закључци:
1.Чланови Савета родитеља су једногласно, јавним гласањем за председника Савета родитеља изабрали
Владимира Танчић, а за помоћника Сандру Недић.
2. Усвојен је Пословник о раду Савета родитеља једногласно.
3. Усвојен је програм рада Савета родитеља за школску 2017/2018. једноглсно.
4. Педагог школе је упознала чланове Савета родитеља са успехом и владањем ученика на крају школске
2016/2017. године
5. Родитељи су упознати са Годишњег плана рада школе 2017/2018.год. и Извештаја о раду школе за
школску 2016/2017.године.
6. Чланови Савета родитеља су упознати о раду директора за школску 2016/2017.
7. Директорка је поднела извештај о припремама за почетак шклоске 2017/2018. године.
8. Јавним гласањем једногласно родитељи су за чувара школе изабрали Светозара Дерету. Цена за
полугодиштеје 700 динара, за два детета по 300 динара, а за три по 200 динара.
9. Родитељи су упознати са предлозима извођење екскурзије и наставе у природи.
Екскурзије ће се организовати на следећи начин: V разред- Иришки венац, један дан, VI разредРесавска пећина, један дан; VII разред- један дан, Крагујевац; VIII разред- два дана,Лепенски вир.
Донета је одлука да ученици осмог разреда иду на екскурзију два дана, а седми разред један дан. Одлука
је усвојена једногласно. Настав у природи од 1 – 4 разреда планирана је крајем маја или почетком јуна на
Златибору. Настава у природи је једногласно усвојена. Дневнице за наставнике су 500динара. Једноглсано
усвојено.
10. Родитељи су упознати са предлогом Школског одбора да се сакупља Ђачки динар. Ђачки динар је на
добровољној бази и родитељи су предложили да се и даље прикупља. Предлог једногласно прихваћен.
Ђачки динар ће се уплаћивати преко уплатница. Директорка је обавестила родитеље да новац од Ђачког
динара и даље стоји на рачуну школе и још увек се тражи најбоље решење како би се купила дуготрајна и
квалитетна врата за школу.
11. Директорка је упознала родитеље о понудама приспелим за осигурање ученика. Од приспелих понуда
родитељи су изабрали Осигуравајућа кућа Делта-Ђенерали, цена 250 динара. Једногласно јавним
гласањем прихваћено.
12. Презентован је анекс Школског програма. Измене за 5. разред и час са полициом за 4. и 6. разред.
13. Директорка је обавестила родитеље да нисмо ушли у првих 200 школа за Електронске дневнике.
Наставиће се са давање тестова по стандардима, јер нам деца постижу боље резултате и подигли смо се за
6 места по успеху.
У случају да дете прави озбиљне проблеме у школи, предложено је да се позове родитељ и да дете води
кући. Овај предлог је једногласно прихваћен.
Родитељи су упознати да ће полиција у школи држати предавање ученицима 4. и 6. разреда.
II СЕДНИЦА
23. 11. 2017. Седница Савета родитеља
Присутно 15 од укупно 20 родитеља.
Дневни ред:
1.Анализа успеха ученика на крају првог тромесечја;
2.Протокол о насиљу;

3.Разно.
Закључци:
1 .Педагог школе је упознала чланове Савета родитеља са успехом и владањем ученика на крају првог
тромесечја.
2. Директорка је упознала чланове Савета родитеља са дописом Министарства просвете од 13. 11. 2017.
Директорка је упознала родитеље о Изводу из Правилника о протоколу поступања у установи у одговору
на насиље, злостављање и занемаривање . Учитељи и наставници су добили обавештење да на
родитељском састанку упознају родитеље са разврставањем насиља, злостављања и занемаривања по
нивоима..Родитељи су упознати да све учионице и ходници имају црвени лист где је написано све оно што
је важно знати о Обавезама и правима понашања у школи, као и како поступити, коме се у том случају
обратити. Биће оформљен тим од ученика наше школе који ће пратити и дежурати на местима у школи за
која се утврди да су ризична тј. где најчешће долази до насиља.
3 . Председник Савета родитеља је упознао родитеље да су завршене Јавне набавке за наставу у природи и
екскурзије. Изабране су „Вања травел агенција“ и „ Балканик“. Подељени су листићи да се родитељи
изјасне да ли њихово дете иде или не.на рекреативну или екскурзију.
Директорка је обавестила родитеље да је стигао допис Министарства просвете да клуб који тренира
одбојку и кошарку у нашој школи од 19.30 – 21.00 снизи цене за ученике наше школе од 25-30% . Школа
ће те термине уступити клубовима.
На питање родитеља о камповима у току распуста, директорка је рекла да школа нема ништа с тим и да је
то на одговорност оних који то организују и воде.

Секретар Савета родитеља
Миломирка Ђорђић

Полугодишњи извештај Тима за инклузивно образовање за 2017-2018.

У току првог полугодишта школске 2017.-2018. Донет План и програм рада са истакнутим задацима.
Анализирана је актуелна ситуација и број ученика који су обухваћени ИОП-ом.
Од септембра 2017. До јануара 2018. Планирана су и одржана 3 састанка.Договорено је да се прати
напредовање евидентираних ученика од 2.-8. Разреда , као и да се прилагоде методе и средства рада.
По развојном плану 2017/2018. Годину, евидентирани су и надарени ученици који су обухваћени
часовима додатне наставе, сви осим 1. Разреда а тестирани суу Регионалном центру ѕа таленте у Земуну.
Дана 30.1. 2018. Присуствовала сам двоипочасовном семинару у Дечијем културном центру а у
организацији ,,Базаарт-а“ а са темом лакшег прихватања различитости и примене драме у образовању или
,, Школско форум позориште у превенцији вршњачког насиља“ , истом су присуствовале и колегинице
Миломирка Ђорђић и Милина Кораћ.

Тим за ИОП је сарађивао редовно и сви планирани наставни садржаји су и реализовани.Добра је сарадња
и са предметним наставницима и скренута је пажња на пружање потребне подршке где је потребно.

Милена Симишић
Руководилац Тима за инклузију

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
У ТОКУ 1.ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОДИНЕ

Педагошки колегијум је, у току првог полугодишта 2017/2018. године, одржао све планиране седнице.
Тачке дневног реда су предвиђене Годишњим планом рада школе, уз проширивање актуелним темама - у
оквиру тачке Разно.
Сви чланови Педагошког колегијума су редовно присуствовали седницама, укључивали се у разговор,
дискусије, пужајући свој допринос изналажењу што бољих решења ради побољшања квалитета рада
Школе.
Чланови, који су из оправданих разлога изостали, благовремено су обавестили чланове о разлозима
одсуства.

Полугодишњи извештај о раду Педагошког колегијума подноси записничар Педагошког колегијума Едита Фабри Кошутић.

Полугодишњи извештај Тима за заштиту деце од насиља, занемаривање и
злостављања

У току првог полугодишта одржано је 9 састанака .
•
•
•
•
•

Учествoвао у обуци за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања
Информисо и пружао основну обуку за све запослене у Школи о превенцији, препознавању и реаговању на
насиље
Организовао упознавање родитеља и ученика за Протоколом о заштити ученика
Координирао израду и реализацију програма заштите ученика (превентивне и интервентне активности)
Организовали консултације у установи и процењивали нивое ризика за безбедност ученика

Пратили и процењивали ефекте предузетих мера и заштити ученика
Сарађивали са релевантним установама
Организовали евидентирање појава насиља
Прикупљање документације

•
•
•
•

ЕТОС ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА
ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 2017/2018. ГОДИНЕ
Чланови Тима за самовредновање:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Милина Катић, професор разредне наставе - записничар
Оливера Мозетић, професор разредне наставе - руководилац
Љиљана Алимпић, наставник разредне наставе
Драгица Јовановић, професор разредне наставе
Драгољуб Цветковић, професор техничког образовања и информатике
Председник Савета родитеља школе
Председник Ученичког парламента
Ивана Стјепановић, директор школе

На основу Годишњег плана рада школе за текућу годину предвиђено је вредновање кључне области:
Етос
Реализација кључне области Етос почела је почетком октобра, а завршена крајем новембра 2017.године.
Подручја вредновања су:
1.Углед и промоција школе
2.Атмосфера и међуљудски односи
3.Партнерство са родитељима, школским одбором и ликалном заједницом
Као инструмент приликом вредновања користили смо чек листу која представља списак школске документације
која може послужити као извор доказа, упитнике за ученике, наставнике и родитеље, као и листу снимања
атмосфере у учионици из Приручника за самовредновање и вредновање рада школе.
Наставницима је подељено 30 упитника од којих је враћено 30, ученицима је подељено 20 упитника и толико је и
попуњено, а упитника за родитеље подељено 17, враћено 17.
Љиљана Алимпић и Милина Катић израдиле су и унеле податке у статистичке табеле, а обраду и анализу добијених
података урадила је Оливера Мозетић.
У подручју вредновања 1. Углед и промоција школе сагледали смо следеће показатеље:
1.1.Углед и обележја школе
1.2.Очекивања и промоција успешности
1.3.Култура понашања
Анализом прикупљених података ниво остварености овог подручја је – ниво 4.
1.1. Основна обележја школе истакнута су на видним местима. Школа има посебна обележја (монографију,
интернет-презентацију). У школи се одвијају традиционалне манифестације (приредбе, такмичења, спортске
активности, изложбе...) у које су укључени сви актери школе. Школа је и место културних дешавања у својој

средини и томе, својим активностима, доприносе садашњи и бивши ученици, наставници и личности из друштвеног
и јавног живота.
1.2. Школа има богату понуду ваннаставних активности, чиме пружа могућност да сваки ученик испуни своја
интересовања, потребе и да буде успешан. Подстиче се креативност и ученика и наставника. Успех сваког
појединца, групе или одељења прихваћен је и промовисан као лични успех и успех школе. Постоји Правилник у
којем су договорени начини о награђивању и похваљивању ученика. Правилник се доследно примењује.
1.3. У школи постоји Кућни ред и Правилник о понашању ученика, наставника, других запослених и родитеља који
су сви прихватили. Поштовањем прихваћених правила, међусобним уважавањем и хуманим опхођењем у школи се
подстиче и негује култура понашања.
Подручје вредновања 2.Атмосфера и међуљудски односи сагледало је следеће аспекте:
21.Понашање личности
22.Једнакост и правичност
2.3.Естетско и функционално уређење школског простора
Ниво остварености овог подручја је – ниво 4.
2.1. Негује се слобода изражавања и уважава се право свих актера у школи да траже, примају и дају информације.
Развија се критичко мишљење. Интерактивни однос свих актера у школи доприноси развоју толеранције,
одговорности и међусобног поверења. Уважавају се мишљења и захтеви одељењских заједница и Ђачког
парламента који доприноси квалитетнијем раду школе.
2.2. Школа је обезбедила равноправне услове којима се омогућава свима у школи, укључујући и децу са посебним
поребама, оптимални развој њихових потенцијала. Запослени у школи односе се према ученицима, родитељима и
колегама једнако и без предрасуда у односу на њихов социјални статус, верску, националну и полну припадност.
Нема повлашћених појединаца и група. Школа информише све актере о документима у којима се промовишу дечја
и људска права. Програм рада (школе, одељењског старешине, Савета родитеља, стручних сарадника) садржи
елементе поштовања дечјих права, хуманитарне акције и активности везане и за упознавање народа који заједно
живе.
2.3. Простори у школи су оплемењени и у функцији васпитног деловања и учења. Негује се одговоран однос
запослених и ученика према уређењу и одржавању простора и окружења школе. У уређењу учионице и школе у
целини посебно место имају ученички радови.
Подручје вредновања 3.Партнерство са родитељима, Школским одбором и локалном заједницом сагледало
је следеће показатеље:
3.1.Комуникација са родитељима
3.2.Укључивање родитеља у живот и рад школе и у школско уење
3.3.Веза између школе и Школског одбора
3.4.Улога школе у локалној заедници
Ниво остварености овог подручја је – ниво 4.
3.1. Родитељи се редовно информишу о свим сегментима рада школе у складу са договореним правилима сарадње.
Упознати су са начином извештавања о постигнућима и напредовању своје деце. Школа успешно мотивише

родитеље за сарадњу. Родитељи преко свог представника у Савету родитеља креирају облике и садржаје сарадње са
школом. Комуникација са родитељима одвија се уз узајамно уважавање.
3.2. Укључивање родитеља у различите активности је планирано Годишњим програмом рада. Предвиђене
активности се успешно реализују, о чему постоји прецизна евиденција. Школа охрабрује и подстиче родитеље да
учествују у њеном животу и раду, уважава нове идеје и ствара могућности за нове облике сарадње. Школа
омогућава родитељима да им наставни процес буде доступан. Родитељи, у сарадњи са наставницима, активно се
укључују у стварање бољих услова за школско учење, непосредно у процес наставе, доводећи друге стручњаке,
помажући организацију посета у функцији наставе...
3.3. Заједнички циљ-напредак остварује се кроз партнерски однос школе и Школског одбора. Чланови Школског
одбора се правовремено информишу и укључени су у различите активности рада школе. Све одлуке Школског
одбора су доступне свим актерима.
3.4. Школа планира и остварује сарадњу са васпитно-образовним, културним, спортским и другим институцијама и
установама у свом окружењу. Школа покреће и прикључује се еколошким, хуманитарним, културним и другим
акцијама у локалној заједници. Органи локалне заједнице упознати су са потребама школе и пружају помоћ и
подршку за задовољење тих потреба.

Руководилац тима: Оливера Мозетић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 2017/2018

Систематско и континуирано праћење напредовања Пројекта у односу на циљеве, задатке, активности, ихсоде и планирана
улагања. Кординација рада формираних тимова, вредновање и самовредновање.
У првом полугодишту одржан је планиран број седница, на којима су утврђене активности за текућу школску годину.
Константан увид у педагошку документацију наствника, посета часовима. Припреме за Недељу науке.
Континуирано припремање ученика за такмичења.
Константан рад на естестком уређењу школе и школског дворишта.
Константан рад на шкослком маркетингу преко сајта и медија.
Праћење стручног усавршавања наставника и стручних сарадника

Извештај са недеље спорта
У оквиру недеље школског спорта која је одржана у периоду од 09.-13.10. 2017. кроз спортску активност (кошарку)
прошли су сви ученици из старијих одељења. Акција је успешно реализована. Утакмице су реализоване на
отвореним теренима док су временски услови то дозвољавали (два дана смо били у сали).

Млађи разреди су узели учешће у другим спортским активностима (између две ватре и штафетне игре)
Координатор
Дарко Шапић

Извештај - Св. Сава
За Св. Саву одигран је турнир у одбојци за девојчице VII и VIII разреда. Утакмице су одржане у петак 26. 01. 2017.
због заузетости деце у приредби поводом школске славе.

Координатор
Дарко Шапић
ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА
Шк. 2017/2018. година

Планирање и програмирање образовно-васпитног рада
Педагог је учествовао у изради појединих сегмената Годишњег плана рада школе –програма свих стручних
органа и тимова, програма рада стручних сарадника, сарадње са породицом, друштвеном средином, превентивних
програма и план рада часова одељенских старешина од првог до осмог разреда.
Педагог је планирала свој рад на годишњем и месечном нивоу.
У великој мери је узето учешће у планирању и реализацији свечаног пријема првака и пријему деце из
предшколских установа на манифестацију „Дани науке“.
Учествовала је у изради распореда слободних активности, распореда писмених провера знања и
контролних вежби, распореда пријема родитеља од стране наставника и одељенских старешина.
У сарадњи са директором, на почетку и током првог полугодишта педагог је радила на распоређивању
новодошлих ученика.

Праћење и вредновање образовно-васпитног рада

У сарадњи са директором педагог је систематски пратила и вредновала настави процес, као и напредовање
ученика. Праћена је адаптација ученика првог и петог разреда, као и ученика којима је потребна додатна подршка
у раду.
Посећено је 7 угледних часова, 10 часова по плану посете и један час код приправника (за лиценцу).
Систематски је праћен и анализиран успех, изостајање и дисциплина ученика на класификационим
периодима, уз израду извештаја о истим. Дати извештаји су редовно презентовани члановима Наставничког већа и
Савета родитеља.

Рад са наставницима

У првом полугодишту школске 2017/2018. године остварена је квалитетна сарадња са наставницима.
Педагог је припремила полугодишње тестове из српског, математике и СОН/ПД од другог до четвртог
разреда.
Пружана је подршка наставницима у осмишљавању рада са ученицима којима је потребна додатна подршка
кроз упућивање на различите мере индидвидуализације – учествовала у изради ИОП-а1, као и помоћ у мотивисању
ученика, родитеља и целих одељења на редовно похађање наставе, извршавање школских обавеза и
нормализовању интеракције у одељењима где је нарушена групна динамика.
Праћен је начин вођења дневника образовно-васпитног рада, планова рада наставника уз израду белешки
о редовној предаји Годишњих и месечних планова.
Педагог је радила на пружању помоћи наставницима при изради годишњих и оперативних планова
различитих облика образовно-васпитног рада.

Рад са ученицима

Рад педагога са ученицима се одвијао групно и индивидуално, зависно од проблематике (учење,
изостајање, понашање, мотивација) уз уважавање личности ученика и његове приватности, усмеравајући код
ученика схватање појаве различитости, пружајући ученицима помоћ у препознавању сопствених потреба и емоција
како би манифестовали понашање усаглашено са нормама цивилизованог изражавања, а у циљу успешнијег
решавања проблема и потешекоћа на које наилазе. Обављен је разговор са великим бројем ученика (са неким
ученицима је разговарано више пута).
Педагог је учествовала у раду Ученичког парламента.

Рад са родитељима

Са родитељима је остварена сарадња кроз бројне индивидуалне контакте, учешћем у решавању проблема
по проблематици и потреби у ванредним ситуацијама, као и на Савету родитеља. Обављено је много
индивидуалних разговора. Интезивиран је рад са родитељима ученика који су показивали континуирано
непримерено понашање (у сарадњи са одељенским старешином и директором).

Рад са директором
Сарадња са директором школе остварена је у свима областима рада.
Оставрена је сарадња са директором по питању различитих приговора и жалби родитеља и приликом
вођења дисциплинског поступка, као и у организацији и спровођењу манифестација у школи.

Рад у стручним органима и тимовима

Педагог је редовно присуствовала седницама одељенских већа и учествовала у седницама Наставничког
већа (саоптавањем информација, представљањем различитих извештаја и сл.). Радила је и у оквиту Тима за заштиту
ученика од насиља, злостављања и занемаривања, Тима за инклузивно образовање, Тимом за развој школског
програма, Тимом за професионалну оријентацију и завршни испит.

Аналитичко-истраживачки рад

Педагог је учествовала у спровођењу и анализи анкете – Развој женског спорта коју је организовало
Министарство просвете и спровођењу и анализи Процене вршњачког насиља.
Спрове

Сарадња са надлежним установама, организацијама и удружењима и јединицом локалне самоуправе
Остварена је успешна сарадња са Домом здравља Нови Београд, Школском управом Београд и Градским
секретаријатом за образовање. Учешће у радионици „Друг није мета“. Надлежним органима су правовремено
прослеђивани потребни статистички подаци и информације. Зависно од потребе, сарадња се ширила на надлежне
установе: Центар за социјални рад, МУП Нови Београд, Општину Нови Београд, предшколску установу «11. април» у
зависности у ком домену је помоћ била потребна.

Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање

Педагог је водила документацију о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем нивоу.

Израђен је протокол за праћење реализације наставних часова и образац извештаја одељенских старешина
о успеху, изостанцима, владању ученика и реализацији образовно-васпитног процеса.
Уредно је вођена и чувана документација о ученицима и о раду са њима, вођена је потребна статистика
везана за различите аспекте и потребе школског живота.
Анализирани су нови правилници и друга законска акта, који су представљани и наставницима, проучавана
је и стручана литература.

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ И ЗАВРШНИ ИСПИТ

Програм професионалне оријентације ученика реализовао се кроз програме одељенских старешина,
предметних наставника, учитеља.
Организоване су презентације појединих средњих школа (стручне уметничке школе и Савремена гимназија).

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

У току првог полугодишта одржано је четири састанка.
У сарадњи са наставицима ТИО и Физичког васпитања урађен је Анекс ШП за пети разред.
Анализирани су резултати Иницијалног тестирања ученика петог и седмог разреда из Српског језика и
Математике.
У сарадњи са Вршњачким тимом, на основу анализе Процене вршњачког насиља, израђен је предлог мера
које ће бити уграђене у програм рада Тима за заштиту од насиља.

