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УСЛОВИ РАДА
Услови рада под којима је реализован програм (процена и оцена материјалнотехничких услова рада)
Школска година је почела на време 1. септембра 2017. године. Извршене су следеће
припреме за почетак школске године:
Рад школе у школској 2017/2018. години одвијао се према Годишњем програму рада
школе који је усвојен у законском року. Припреме за почетак школске године
извршене су на време.
Настава се одвијала се у две смене. Млађи разреди су радили у сменама. Смене су
мењане на недељу дана. Старији разреди су наставу имали само пре подне.
У последњих неколико година стално се, на жалост, смањује број ученика.
Рад у једној смени са старијим разредима оправдао је очекивања, па ће се и
2018/2019 године наставити са оваквим сменама.
Преласком на рад у једној смени постигли смо очекиване резултате:
• Сви ученици имају наставу пре подне када су и најодморнији и када могу
знатно успешније да прате наставу.
• Настава почиње у 8:35, за старије. Шести час се завршава у 13:45. Од 7:45 до
8:30 је предчас, намењен додатном, допунском и припремном раду. Млађи
разреди ће радити као и до сада, пре и по подне по следећем распореду:
• У плавој смени била су следећа одељења млађих разреда: 41 и 42. Ова
одељења почела су школску годину по подне
• У жутој смени су била следећа одељења: 31, 32 и 33 Ова одељења почела су
школску годину пре подне
• Стално пре подне су била су одељења: 11,12, 13,21 и 22.
• Треба напоменути да је једно одељење других разреда било у целодневној
настави, а два класична са боравком, који није обавезан.
• Наставници имају мањи број програма и допунска и додатна настава била је
знатно ефикаснија.
• Израда распореда часова је знатно олакшана и може се испоштовати знатно
више позитивних педагошких принципа. Пре подне редовна настава, а после
наставе изборни предмети, додатна и допунска настава и све остале слободне,
наставне и ваннаставне активности.
• Коришћење Фискултурне сале је млађим разредима било знатно олакшано у
по подневној смени.
• Ученици који тренирају кошарку или одбојку у школи, имали су те тренинге
нешто раније.
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1.

ПРОСТОРНИ УСЛОВИ

Корисна површина школске зграде износи 3347 квадратних метара. Површина
дворишта са спортским теренима и зеленим површинама износи 15244 квдраних
метара.
Школа располаже следећим просторијама:
1. учионице опште намене ............................................................................................................ 9
2. кабинети физике, хемије, биологије, ТО, ликовне културе, музичке културе,
математике, српског језика, 2 кабинета страних језика и кабинет
географије – историје ................................................................................................................. 12
3. сала за физичко са осталим просторијама ............................................................... 5
4. зборница ..................................................................................................................... 1
5. библиотека ................................................................................................................. 2
6. канцеларије директора, секретара, педагошко-психолошке службе, и
рачуноводства .......................................................................................................... 4
7. просторије за спремачице ......................................................................................... 1
8. просторије за пријем родитеља и деце .................................................................... 1
9. подстанице парног грејања ....................................................................................... 1
10. просторија ОНО, радионица домара и алатница .................................................... 4
11. стан домара ................................................................................................................. 3
2.

КАДРОВСКИ УСЛОВИ
Број извршилаца предметне наставе

Српски језик
Математика
Енглески језик – млађи разреди
Енглески језик – старији разреди
Француски језик
Немачки језик
Италијански језик
Физика
Хемија
Биологија
Историја

2,1
2,1
1,11
1.33
0
0.60
0.45
0.80
0.60
1
0,9

Географија
Ликовна култура
Музичка култура
Физичко васпитање
Спортске активности
Техничко образовање
Домаћинство (изборни предмет)
Информатика (изборни предмет)
Чувари природе
Цртање, сликање, вајање
Веронаука/грађанско васпитање

0,9
0.55
0.55
1.10
0.35
2
0.20
0.40
0.00
0.00
0.70

Настава свих предмета је била заступљена наставним кадром који испуњава
услове.
Применом Правилника о финансирању Школа је нема право на психолога,
пола библиотекара и пола административно-финансијског радника, што прилично
отежава рад са ученицима, јер се посебно истиче потреба за непрекидним радом на
превенцији насиља, као и подстицањем ученика да користе школску библиотеку.
• И ове школске године имали смо шкослког полицајца, као и чувара.
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МАТЕРИЈАЛНА ОСНОВА

Средства за материјалне трошкове су смањена на основу Правилника о
финансирању чиме су средства не баш довољна, јер школски објекат годинама није
одржаван и био је знатно руиниран 2001. године. Школа је од тада повећала приходе
од издавања простора и користи их за набавку учила и опреме, поправке, кречење и
друго према потреби.
У школској 2017/2018. години окречили смо 5 учионица, санирали плафон у
свлачионици, набавили 6 нових рачунара и пројектора. Такође смо поставили натпис са
именом школе на службеном улазу, стручну литературу, организовали 1 семинар у
Школи за запослене и обезбедили свима који су изразили потребу да иду на уско
стручне семинаре.
Од осталих спортских, образовних и културних активности у школи су деловале
следеће:
У Школи је био организован течај енглеског језика за ученике у сарадњи са
«Stobbery Hill». Спортски клубови, кошаркашки „Мондобаскет“ и одбојкашки
„Дунав“ користе фискултурну салу за кошарку и одбојку. Кошаркашки клуб „ Гирл
баскет“ као и КК „Балкан“. Закуп сале плаћају од септембра до јуна и школа
остварује знатне приходе од ова два клуба. Осим овога у клуб су укључени и наши
ученици што веома позитивно утиче на њих. Ови клубови су више година корисници
наше фискултурне сале и промовишу спорт на најбољи могући начин.
У школи је радила пекара. Са радом пекаре смо задовољни.
У школи је радила и књижара, која осим књижарских производа продаје и
запаковане прехрамбене производе. Школа глуме је такође радила целе године са
нашим ученицима. Од ових активности нису остварени неки значајни приходи, али
зато рад са нашим ученицима, којима је ова школа глуме и намењена, сматрамо
важнијим од прихода који ће бити остварени од ове активности. На крају школске
године ова школа организује запажену представу за родитеље у којој глуме наши
ученици полазници ове школе.
Организована је бесплатна школа шаха у сарадњи са клубом „Делфин“.
Организована је бесплатна школа женске кошарке.
Ове школске године одржан је Први Видовдански турнир у шаху за ученике
наше школе.
1. Кадрови, флуктуација, стање (мотивација, ефекти рада)
Наставу се одвијала у складу са законском процедуром, налажене су адекватне
замене за наставнике који су на боловању, тако да ученици нису губили од
наставног процеса.
2. Утицај срединских фактора на рад школе
Школа се налази у најстаријем делу Новог Београда. Становништво је великим
делом остарело и деце нема. Више од 30 година, у близини школе, није изграђена ни
једна нова зграда, али је осетно да ученици из других крајева прелазе у нашу школу,
на основу препорука.
И ове школске године организован је меморијални турнир. Овај турнир, а то
треба посебно нагласити и похвалити, је веома добро организован и школа је
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организаторима дала сваку потребну помоћ и подршку. Мислимо да овај турнир
веома позитивно утиче на на децу у околини школе и на однос према школи.
Одржане су разне хуманитарне акције, учествовали смо у радионици „Окитимо
новогодишњу јелку“ са ученицима/цама ОШ „Нови Београд“, како би код ученика
развијали осећај за хуманост, емпатију и позитивно понашање.
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II

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

12

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА
Бројно стање ученика у на крају школске године:

Разред/одељ.
I/1
I/2
I/3
УКУПНО
II/1
II/2
II/3
УКУПНО
III/1
III/2
УКУПНО
IV/1
IV/2
IV/3
УКУПНО
СВЕГА I - IV
V/1
V/2
УКУПНО
VI/1
VI/2
УКУПНО
VII/1
VII/2
УКУПНО
VIII/1
VIII/2
VIII/3
УКУПНО
СВЕГА V - VIII
УКУПНО I - VIII

Број ученика
30
26
23
79
21
20
20
61
30
22
52
20
18
19
57
249
20
21
41
29
29
58
25
22
47
24
23
22
69
215
464
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1. ОСИПАЊЕ, ФЛУКТУАЦИЈА, УЗРОЦИ ПРОМЕНА
На почетку школске године имали смо 460 ученика распоређених у 20 одељења. Као
што се може видети број ученика у току године је остао приближно исти.

2.

КВАРТАЛНЕ ПРОМЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РАСПОРЕДА У РАДУ
ШКОЛЕ, ЕВАЛУАЦИЈА ПРОМЕНА
Распоред часова је направљен на време и усвојен на седници Наставничког већа
27.08.2017. године. Распоред часова је у току године није мењан и садржао је све
облике образовно – васпитног рада.

3.

ОСТВАРИВАЊЕ КАЛЕНДАРА ЗНАЧАЈНИХ ПРОМЕНА

Дан Школе обележен је 12. октобра пригодним програмом у просторијама Школе.
Свети Сава је обележен 27. јануара 2016. године.
Пробни завршни испит је одржан према календару Министарства просвете.
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III

1.

СТРУЧНИ И РУКОВОДЕЋИ ОРГАНИ ШКОЛЕ

ШКОЛСКИ ОДБОР
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ

ШКОЛСКИ ОДБОР, ОДНОСНО ОРГАН УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ, у школској
2017/2018. години одржао је до 31.08.2018. године једанест (11) седница на којима је
Школски одбор:
Донео:
• Годишњи план рада школе за школску 2017/2018. годину
• Статут Школе и Измену и допуну Статута
• Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за
време боравка у школи и свих активности које организује основна школа
• Правила понашања
• Правилник о дисиплинској одговорности ученика
• Правилник о дисиплинској одговорности запослених
• Правилник о испитима
• Пословник о раду школског одбора
• Пословник о раду наставничког већа
• Пословник о раду Савета родитеља
• Пословник о раду Ученичког парламента
• Школски програм и Анекс школског програма;
• План стручног усавршавања за школску 2017/2018. годину
• Финансијски план и план набавки за 2018. годину и Измене и допуне истих;
• Одлуку о давању простора на коришћење
• Одлуку о спорођењу Годишњег пописа
Усвојио:
• Извештај о раду школе у школској 2016/2017. години
• Извештај о раду директора школе у школској 2016/2017. години (годишњи за
2016/2017. и полугодишњи за 2016/2017.)
• Извештаје о реализованим екскурзијама и настави у природи реализованих у
школској 2016/2017. години
• Извештај о попису за 2017. годину
• Извештаје финансијском о пословању школе у 2017. години
• Извештај о реализацији финансијског плана и плана набавки за 2017. годину
• записнике са седница
Дао:
•

сагласности на Систематизацију радних места (усклађивање са Уредбом о
Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном
сектору;
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•
•

сагласност да се оформи Мали тим за превенцију;
дао Мишљење и Предлог за именовање директора Школе;

Одлучивао и о:
•
•
•
•
•

издавању школског простора
прослави дана школе и Школске славе
избору агенција за реализацију одређених садржаја у школи
о радовима у школи
о учешћу у пројектима школе

Разматрао:
• Успех на крају првог и другог полугодишта
• Успех на Завршном испиту
Упознат је са садржином
Записника
• Просветне инспекције (укупно 2);
• Комуналне инспекције (укупно 2);
Информативном посетом Тржишне инспекције;
Акционим планом за спречавање насиља у школи;
Посећеност седница је била задовољавајућа. Кворум је увек постојао, тако да
није било одложених седница због недостатка кворума. Одсутни су редовно
оправдали изостанак.
Председник синдиката и представници Ученичког парламента су узели учешће у раду
Школског одбора, у мањој мери, иако су били уредно позивани на седнице, али су
изостанке оправдали.
Седницама су редовно присуствовале директорка школе и секретар школе, а по потреби
истима је присуствовао и рачунополагач школе, трећих лица није било.

за Школски одбор:
Слађана Милин
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ОДРЖАНИХ СЕДНИЦА
НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
На крају школске 2017-2018. године одржано је 19 (деветнаест) седница Наставничког
већа на којима су разматрана и решавана следећа питања:
- Распоред часова – измена
- Разматрање и усвајање Годишњег плана рада Школе за 2017/2018. годину
- Разматрање и усвајање Годишњег извештаја о раду Школе за школску
2016/2017. годину
- Усвајање извештаја о раду директора
- Израда тестова по стандардима
- Ослобађање од наставе физичког васпитања
- Извештај са саветовања –директор школе
- Усвајање Анекса Школског програма
- Петаестоминутне вежбе
- Разно
- Задужења поводом Дана школе
- Дисциплински поступак
- Разно (Припреме за недељу школског спорта за све ученике (октобар 2017.)
- Информације о променама закона – секретар школе
- Преванција насиља
- Стручни актив за развојно планирање
- Комунална и противпожарна испекција
- Разно
- Анализа успеха и дисциплин ученика на крају првог тромесечја
- Мали Тим за заштиту, злостављање и занемаривање деце
- Разно
- 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
у установи
-Разно
- Извештај о инспекцијском надзору
- Самовредновање ЕТОС
- Дисциплинске мере
- Најава семинара
- Разно
- Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта
- Полугодишњи извештај о раду директора
- Припрема за такмичење
- Самовредновање ЕТОС
- Пријем првака
- Извештај о инспекцијском надзору – наложене мере су извршене
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- Разно
- Разматрање Правилника о безбедности и правилима понашања
- Разматрање Статута школе
- Извештаји са семинара
- Случај са уласком родитеља у учионице
- Анализа Упитника за процену безбедности у школи
- Разно
- Анализа успеха и дисциплине ученика на крају тромесечја
- Предлог чланова Школског одбора
- Прекршајни поступак
- Уџбеници
- Разно
- Формирање комисије за спровођење избора чланова Школског одбора
- Уџбеници за први и пети разред
- Припрема за пробни завршни испит
- Извештај самовредновања – област Ресурси
- Гласање – изабрани су: Биљана Чегар, Драгана Николашев и Надежда Илић
- Разно
- Именовање комисије за спровођење конкурса за избор директора – комисију
чине: Дарко Шапић, Весна Дабижљевић и Надежда Илић.
- Уџбеници за први и пети разред
- Представљање кандидата за избор директора – представљање кандидата Иване
Стјепановић
- Изјашњавање за избор директора: изабран је кандидат Ивана Стјепановић за
директора и то је од 50 запослених гласало за њу 48, 1 глас је био против и 1
је био неважећи.
- Анализа успеха и дисциплине ученика VIII разреда на крају школске године
- Вуковци
- Предлог и избор ђака и спортисте генерације
- Школски програм
- Технолошки вишкови – у складу са постојећим правилником
- Теоријска и практична обука Безбедност и здравље на раду; полагање тестова
- Упутство за Завршни испит
- Разно
- Анализа успеха и дисциплине ученика на крају школске године
- Усвајање Школског програма
- Годишњи извештај – предати у електронској форми до 05.07.2018. године
- Предлог Годишњег плана
- Спајање четвртих разреда – од три четврта се праве два пета разреда
- Подела одељења на наставнике
- Прелиминарни резултати Завршног испита
- Разно (инспекцијски надзор где се гледа усклађивање аката школе са новим законом;
анкета за родитеље ученика других разреда у вези изјашњавања за продужени боравак
у наредној школсккој години; подела анкета на родитељским састанцима у вези
изјашњавања за изборни предмет Матерњи језик; заказивање следеће седнице
Наставничког већа за 20.08.2018.године).
-Технолошки вишкови
-Разредно старешинство
-Разно
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-Припреме за почетак школске године
-Усвајање распореда часова
-Пријем првака
-Разно

Извештај поднела
Надежда Илић
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2.

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

Основна школа „Надежда Петровић“
Луја Адамича 4, Нови Београд
Београд

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
У ТОКУ ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОДИНЕ
Педагошки колегијум је, у току школске 2017/2018. године, одржао све планиране
седнице у оквиру којих је анализирао тачке дневног реда предвиђене Годишњим
планом рада школе, уз проширивање актуелним тема - у оквиру тачке Разно.
Једна од тачака дневног реда планирана за седницу у септембру, анализирана је уз
планиране тачке дневног реда за октобар, у оквиру седница одржане 13.10.2017.године.
У току школске 2017/2018. године одржане су две ванредне седница Педагошког
колегијума. Прва седница је одржана 27.9.2018. године и анализиране су две тачке
дневног реда, док је друга одржана 22.6.2018.године, када је анализирана једна тачка
дневног реда.
Последња седница планирана је за август 2018. године, када ће се и реализовати.
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.
Годишњи извештај о раду Педагошког колегијума подноси записничар Педагошког
колегијума Едита Фабри Кошутић.

јун 2018. године,
Нови Београд
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3.

ОДЕЉЕНСКА ВЕЋА

Први разред

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

Одељењски старешина

1/1
1/2
1/3
укупно
1/2 1/3

Милина Катић /Ненад Поморишац
Драгица Јовановић
Дејан Ковачевић

Број
Број
Укупан
дечака девојчица
број
ђака
13
17
30
13
13
26
14
10
24
40
40
80

Милан Илић (продужени боравак)

2. Број одржаних седница у току школске 2017/18. године
Планирано и одржано шест седница.
* 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.
- Успех и владање кроз описно оцењивање на крају првог тромесечја
- Реализација допунске наставе
- Дани науке – договор
- Посета вртића
- Разно (извештај о активности у провођењуи Пријема првака у организацију
«Пријатеља деце»).
* Трећа седница: 4. децембар 2017.
- Израда контролних вежби и тестова знања
- Посета вртића

21
- Новогодишњи празници
- Обележавање Светог Саве
* Четврта седница: 30. јануар 2017.
- Успех и владање ученика на крају првог полугодишта
- Резултати о напредовању ученика у техници читања и разумевање прочитаног
- Обележавање Светог Саве - извештавање
- Реализација програмских садржаја
- Отворена врата – промеција школе, договор
- Занимања људи – припрема
*
-

Пета седница 2.4. 2018.
Успех и владање ученика на крају трећег тромесечја

-

Извештавање о постигнућима ученика на такмичењима

-

Усаглашавање критеријума оцењивања, као и израда контролних вежби

-

Договор о предстојећем одласку на рекреативну наставу

-

Успешно су реализована отворена врата школе за будуће прваке

* Шеста седница 25.6. 2018.
- Успех и владање на крају другог полугодишта шк. 2017/18. године- Одељенско
веће утврдило и закључило успех кроз описне оцене на крају 2. полугодушта
- Реализација плана и програма
Извештај о раду разредног већа и предлог плана за следећу школску годину
(Израда Школског програма )
- Похвале и награде ученицима
- Разно ( Приредба за крај школске године, анализа постигнућа на завршном тесту
из српског језика, математике, читање са разумевањем – анализа )

3. Број неодржаних часова по одељењима на крају школске 2017/18. године:
На крају школске 2017/18. године неодржано је укупно 9 часова енглеског језика.
Сви остали планирани часови су одржани.

22
Предмет
Српски језик
Енглески језик
Ликовна култура
Музичка култура
Свет око нас
Математика
Физичко васпитање
Верска настава
Грађанско васпитање
Лепо писање
Од играчке до рачунара
ЧОС
Уметничка радионица
Допунска настава

1/1
180
69 (-3)
36
37 (+1)
72
180
108
37 (+1)
37 (+1)
36
36
36
36

1/2
180
69 (-3)
36
36
72
180
108
36
36
36
37 (+1)
36
36

1/3
180
69 (-3)
36
36
72
180
108
36
36
36
37 (+1)
36
36

неодржано
9

4. Остварене посете ван школе:
- 15. октобар 2017. посета биоскопу "Радио Београд 1" (учествовање у емисији
„Поштована децо“);
- 2. новембар 2017. - Биоскоп „Фонтана“ – пројекција филма „Мали шеф“;
- 17. децембра 2017. Ученици I/1 одељења посетили су Фестивал науке, научили нешто
ново и учествовали у многим експериментима;
- 20. март 2018. - Позориште „Пинокио“, представа „Биоскоп Балгарин“
- 22. март 2018. - Позориште „Пинокио“, представа „Пингвини против ванземаљаца“ученици I/1
13. април 2018. - Дом здравља „Нови Београд“ – систематски преглед
Рекреативна настава од 30. 5. 2018. до 6. 6. 2018.
30. мај 2018. - Златиборско језеро и Краљева чесма ( ученици I/1 и I/3 )
31. мај 2018. – Ранч "Пастув" на Златибору ( ученици I/1 и I/3 )
1. јун 2018. – Црква Преображења Господњег и локална школа; Чигота ( ученици I/1 и
I/3 )
2. јун 2018. – Учествовање на снимању емисије „Жикина шареница“ на платоу поред
Златиборског језера ; Метеоролошка станица на Јеврејском брду одакле смо имали
предиван поглед према околним планинама Тари, Златару, Јавору ( ученици I/1 и I/3 )
4. јун 2018. - Дино парка на Златибору ( ученици I/1 и I/3 )
5. јун 2018. - Ранча „Зова“ на Златибору ( ученици I/1 и I/3 )
6. јун 2018. - центар градића Златибор, пијаца ( ученици I/1 и I/3 )
5. јун – Галерија Природњачког музеја, Бео зоо врт и Музеј науке и технике ( ученици
I/2 )
5. Огледни часови:
Ненад Поморишац 1/1 - 11. децембар 2017. - Свет око нас - „Сналажење у времену
– дани у седмици“ – обрада. Часу присуствали директор, педагог школе и Милина
Катић.
Драгица Јовановић 1/2 – 5. 3. 2018. –Ликовна култура - Боја и текстура
„Направићу, поклонићу“ –вежбање. Часу присуствовали директор и педагог школе.
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Дејан Ковачевић 1/3 – 9. мај 2018. - Музичка култура „Зец коло води“ – певање
песме (обрада). Присуствовала директорка школе и студенти Филолошког факултета
(студијски програм „Педагогија“).
Милина Катић 1/1 – 22. 5. 2018. – Српски језик „Зец и вук“ – обрада. Часу
присуствовао педагог школе.
Милан Илић (продужени боравак) – 22.5.2018. Математика „Непознати број“ –
обрада. Часу присуствовали директор и педагог школе.

Посете директорке и педагога школе
1/1 - 11. децембар 2017. Ненад Поморишац, Свет око нас - „Сналажење у времену –
дани у седмици“ – обрада;
1/2 - 13. децембар 2017. Драгица Јовановић, Музичка култура „Чика Мрак“ –
певање песме (обрада);
1/2 – 5. март 2018. Драгица Јовановић, Ликовна култура - Боја и текстура
„Направићу, поклонићу“ – вежбање.
1/3 – 9. мај 2018. Дејан Ковачевић, Музичка култура „Зец коло води“ – певање
песме (обрада);
1/1 – 22. мај 2018. Милина Катић, Српски језик „Зец и вук“ – обрада.
Продужени боравак 22. мај 2018. Милан Илић, Математика „Непознати број“ –
обрада.

6. Предавања и представе на којима су ученици присуствовали у оквиру школе:
Сусрет са песником
„Моје царовање робовање“ – Благоје Рогач
Пријем првака у организацију „Пријатељи деце“

18. 9. 2017.

Сусрет са писцем
„Пух Ђорђе“ – Жарко Вучинић
Посета "Мобилном планетаријуму" - предавање и
пројекција звезданог неба
(балон у школској сали за физичко васпитање)
Предавање "Спортом против насиља" , разговор и
демонстрација, КК Жандармерија

24.10. 2017.

18.10. 2017.

25.4.2018.

8. 5. 2018. ( 1/2 и 1/3 )

7 . Учешће у приредбама:
12.10.2018. Приредба поводом Дана школе 2017, ученици I/1 (4 ученика), I/2
(5ученика), I/3 (4 ученика)
18.10.2018. Приредба ученика другог разреда за ученике првог разреда поводом
пријема у организацију „Пријатељи деце“
7.11.2017. Приредба поводом посете вртића „Корак по корак“ ученици I/1 (1 ученик),
I/2 (5ученика), I/3 (9 ученика)
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4. 11. 2017. Радионица за родитеље и децу I /1 „Чаробна јесен“
28. 12. 2017. Радионица за родитеље и децу I /1 „Новогодишње чаролије“
29. 12. 2017. Новогодишњи маскенбал и прослава ( сва одељења првог разреда )
8. 3. 2018. Одељењска приредба I/1 поводом 8. марта
21. 3. 2018. Луткарска радионица за родитеље и децу I /2
Завршне одељењске приредбе
* Завршна приредба за родитеље I/2, одржана 13. јуна 2018.;
* Завршна приредба за родитеље I/3, одржана 13. јуна 2018.;
* Завршна приредба за родитеље I/1, одржана 14. јуна 2018.;
Приредбе су успешно изведене пред родитељима и другим гостима.
8. 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;
- 30. јануар 2018. - ученицима подељени плакати и обавештења о хуманитарној акцији
добровољног давања крви у организацији Црвеног Крста (обавештења пренели
родитељима)
- 11. април 2018. – обележавање Дана Новог Београда украшавањем школског
дворишта кредама у боји, спортске активности;
- 23. април 2018. - поводом Дана планете Земље (22.април) дали смо свој мали
допринос чишћењем школског дворишта; уређење учионице и паноа
- 11. мај 2018. - обележавање Светског дана писања писама –„Писмо непознатом другу
“- писали смо писма подршке за болесну децу; уређење паноа у учионици
- учествујемо у прикупљању чепова за акцију "Чеп за хендикеп" - 18. маја 2018. дошли
су да преузму већу количину чепова коју смо сакупили за годину дана, настављамо са
акцијом;
- 27. фебруара 2018. Градско такмичење рецитатора „ Песниче народа мог“
- 11. март 2018. Општинско такмичење основних школа у шаху
- 18. март 2018. Градско такмичење основних школа у шаху
- 19. мај 2018. Државно првенство основних школа Србије у шаху
- 9. јун 2018. Кадетско отворено првенство Младеновца у организацији Шаховског
клуба „Младеновац“ - Учествовали су млади шахисти из неколико општина у Србији и
Републици Српској. Учесници су били и ученици 1/3 одељења Милош Марковић,
Богдан Степановић, Ана Сердаревић, Вера Богдановић, Стефан Васић, Александар
Тојчић и Дамјан Лукач. Стефан Васић је заузео прво место, а Вера Богдановић је
завршила као трећа.
- 13. 6. 2018. - Видовдански турнир у шаху – У категорији девојчица прва три места
заузеле су ученице I/3 разреда Вера Богдановић 1. место, Ана Сердаревић 2. место и
Љубица Поповић 3. место. У категорији дечака друго место освојио је Матеја Дугачки
I/1, а треће место Васић Стефан I/3
9. Провера остварености по стандардима:
- На почетку школске године, крајем септембра, је урађена провера познавања слова и
технике читања.

25
- Ученици 1. разреда нису радили проверу по стандардима, јер то није било ни
планирано, као ни полугодишњи тест знања.
- У мају је рађена провера разумевања прочитаног. Тест је припремио педагог школе.
Годишњи тест из света око нас рађен је у I 2 такође у мају.
- У јуну су рађени годишњи тестови знања из српског језика и математике. Тест је
припремио и прегледао педагог школе.
- Урађена је детаљна анализа годишњих тестова, која је презентована на Активу
учитеља (прилози се налазе у записнику Актива).
- Анализирани су и резултати разумевања прочитаног.
- Ученици сва три одељења су годишње провере знања урадили успешно. Закључено је
да у одељењу 1/2 и 1/3 по два ученика напредују мање од очекиваног и да ће
родитељима бити предложен ИОП.
Даље наставити рад на унапређивању технике читања и разумевања прочитаног, као и
редовној провери напредовања са усаглашеним критеријумима вредновања.
10. Семинари:
Милина Катић
Дејан
Ковачевић

Драгица
Јовановић

Ненад
Поморишац

Милан Илић

Изградња тима и
вештине комуникације
Интернет као средство
савремене наставе и
учења применом блога и
Фејсбука у настави
Изградња тима и
вештине комуникације
Интернет као средство
савремене наставе и
учења применом блога и
Фејсбука у настави
Изградња тима и
вештине комуникације
Сингапурска
мамтематика - од
проблема до решења
Изградња тима и
вештине комуникације
Сингапурска
мамтематика - од
проблема до решења
Изградња тима и
вештине комуникације

27, 28, 29. 4. 2018.

104

24

3. 3. 2018.

387/К2-П3

8

27, 28, 29. 4. 2018.

104

24

3. 3. 2018.

387/К2-П3

8

27, 28, 29. 4. 2018.

104

24

3. 3. 2018.

278

8

27, 28, 29. 4. 2018.

104

24

3. 3. 2018.

278

8

27, 28, 29. 4. 2018.

104

24

* 14. новембар 2018. - Помоћ породици, предавач Светомир Бојанин, у орагнизацији
Центра за бригу о старима, особама са инвалидитетом и Општине Нови Београд.
Присуствовала Милина Катић.
11. Мере унапређења васпитно-образовног рада:
У току овог школске године присуствовали смо веома корисним семинарима који су
нам омогућили примену наученог ради унапређивања васпитно-образовног рада.
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Примењују се сва расположива средства која нам омогућавају примену мултимедије у
настави.
Утврђен је начин за праћење ученика са неприхватљивим понашање.
12. Учешћа на конкурсима:
Учествовали на конкурсу "Форма идеале" - Моја идеална соба нацртај обоји и освоји.
Конкурс „Ја и моји пријатељи свих генерација“ (ликовни конкурс) – У оквиру Дечје
недеље.
13. Такмичења
Градско такмичење рецитатора „ Песниче народа мог“ је одржано 27.фебруара 2018.
године. Представник - Ирина Давидовић I/2 .
Ученици првог разреда су учествовали на међународном математичко такмичењу
“Кенгур без граница” 2018. које је одржано 15. 3. 2018. године.
Лука Вукоје I/1 – похвала
Нађа Срданов I/1 - похвала
Матија Сабљак I/2 – похвала
Дуња Јевремовић I/2 – похвала
Стефан Стојановић I/3 – похвала

Општинско такмичење основних школа у шаху - 11. 3. 2018.
Вера Богдановић 1/3,освојила је прво место у категорији девојчица првог разреда.
Стефан Васић 1/3 је освојио друго место.
Градско такмичење основних школа у шаху - 18. март 2018.
Стефан Васић1/3 и Вера Богдановић 1/3, пласирали су се на Државно такмичење у
шаху.
Вера Богдановић 1/3 је освојила треће место.
Ирина Давидовић I/2 је освојила четрвто место.
Стефан Васић 1/3 је заузео девето место.
Државно првенство основних школа Србије у шаху – 19. 5. 2018.
Вера Богдановић 1/3 је освојила осмо место.
Извештај подноси
Дејан Ковачевић,
руководилац разредног већа првог разреда
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Други разред

Годишњи извештај о раду одељењског већа другог разреда
6. Број ученика по одељењу на крају 2017/18. школске године, разредне
старешине:
Разред

Одељењски старешина

11/1
11/2
11/3
укупно

Едита Фабри Кошутић/ Милена Симишић
Надежда Илић
Љиљана Алимпић

Број
Број
Укупан
дечака девојчица
број
ђака
7
12
19
8
11
19
6
14
20
21
37
58

7. Број одржаних седница у првом полугодишту :
Планирано и одржано шест седница.
* 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.
• 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
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* Пета седница: одржана 2 . априла 2018.
• Анализа успеха и владања на крају трећег тромесечја шк. 2017/18. године; –
Одељењско веће утврдило оцене
•
Припрема контролних задатака;
•
Резултати такмичења "Кенгур без граница" и "Мислиша"
•
Договор о реализацији рекреативне наставе
* Шеста седница: одржана 25. јуна 2018.
• Успех и владање ученика на крају другог полугодишта – Одељењско веће утврдило и
закључило оцене
•
•
•
•
•

Реализација плана и програма
Извештај о раду разредних већа и предлог плана за следећу школску
годину (Израда Школског програма )
Избор уџбеника, прибора, литературе за следећу школску годину
Похвале и награде ученицима
Анализа реализације посета и излета

8. Број неодржаних часова по одељењима на крају школске 2017/18. године:
На крају школске 2017/18. године неодржано је укупно 4 часа енглеског језика .
Предмет
2/1
Српски језик
180
180
Енглески језик
71 (-1)
72
Ликовна култура
36
36
Музичка култура
36
36
Свет око нас
72
72
Математика
180
180
Физичко васпитање
108
108
Верска настава
37
37
Грађанско васпитање
37
37
Рука у тесту
Чувари природе
36
36
ЧОС
36
36
Уметничка радионица
37
36
Допунска настава
36
36
Сви остали планирани часови су одржани.
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2/3
180
69 (-3)
36
36
72
180
108
37
37
36
36
36
36

неодржано
4

9. Остварене посете ван школе:
- 2. новембар 2017. посета биоскопу "Фонтана" где су гледали цртани филм " Мали
шеф";
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- 17. децембар 2017. Фестивал науке на Београдском сајму, ученици 2/1 и 2/2;
- 21.март 2018. посета позоришту "Пинокио", представа "Бајка о рибару и златној
рибици"
- 30. маја - Златиборско језеро, мало вештачко језеро и Краљева чесму;
- 31. маја - фарма "Пастув" на Златибору;
- 1. јуна - црква Светог Преображења Господњег и локална школу;
- 2. јуна - Метеоролошку станицу на Јеврејском брду одакле смо имали предиван
поглед према околним планинама Тари, Златару, Јавору ;
- 4. јуна - посетили Дино парк ;
- 5. јуна - Спомен обелиск стрељаним партизанским рањеницима на Краљевим водама
и Палисаду 1941. године на Шуматном брду удаљеном 5 km од центра;
- 6. јун - центар градића Златибор, пијаца.
5. Огледни 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. Предавања и представе на којима су ученици присуствовали у оквиру школе:
Сусрет са песником - Благоје Рогач

18. септембар 2017.

Посета "Мобилном планетаријуму" - предавање и
пројекција звезданог неба
(балон у школској сали за физичко васпитање)
Предавање "Спортом против насиља" , разговор и
демонстрација, КК Жандармерија

25. април 2018.

2/2, 2/3 -8. мај. и 2/1 - 14. мај
2018.

7. 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) .
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•
•
•
•

29. децембар 2017. Новогодишњи маскенбал и прослава ( сва одељења другог
разреда);
Одељењска приредба 2/1, 31. јануара 2018. (посвећена Светом Сави).
Одељењска приредба поводом 8. марта, Дана жена - 2/1 ;
Радионица за родитеље и децу 2/1 „Боје јесени“, одржана 8. новембра 2017.;

Завршне одељењске приредбе
• Завршна приредба за родитеље 2/2, одржана 11.јуна 2018.;
• Радионица за родитеље и децу 2/1 „У свету играчака“, одржана 12. јуна 2018.;
• Завршна приредба за родитеље 2/3, одржана 14.јуна 2018.;
Приредбе и радионица су успешно изведене пред родитељима и другим гостима.
8. Учешће у другим акцијама и 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;
- 14. новембра 2017. “Шума пева”
друштвени сервис која има за циљ
пошумљавање и подстицање акција за пошумљавање нам је поклонио две
саднице јасена које су посадили испред наше школе, а ученици другог разреда
су учествовали у тој акцији;
- у децембру 2017. "Један пакетић много љубави", акција прикупљања слаткиша
у организацији Црвеног крста;
- 11.април 2018. – обележавање Дана Новог Београда украшавањем школског
дворишта
- 26. април 2018. - поводом Дана планете Земље (22.април) дали смо свој мали
допринос чишћењем школског дворишта;
- обележавање Светског дана писања писама - 11. мај, писали писма подршке за
болесну децу и послали их, писали писма најближима, отишли до поште и
писма убацили у сандучиће;
- учествовали смо у манифестацији "Читалачка значка" у организацији
Библиотеке града Београда - Одељења библиотеке „Вук Караџић“ Нови Београд;
- учествујемо у прикупљању чепова за акцију "Чеп за хендикеп" - 18. маја 2018.
дошли су да преузму већу количину чепова коју смо сакупили за годину дана,
настављамо са акцијом;
- Видовдански шаховски турнир у школи - 13. јуна 2018. Учествовали и ученици
другог разреда.
9. Провера остварености по стандардима:
• Рађене су месечне провере разумевања прочитаног, као и полугодишњи и
годишњи тестови знања из српског језика, математике , света око нас (само
полугодишњи) и разумевања прочитаног (тестове припремила педагошкиња
школе).
• Урађена детаљна анализа полугодишњих и годишњих
тестова, која је
презентована на Активу учитеља (прилози се налазе у записнику Актива).
• Анализирани су и резултати разумевања прочитаног, које су за крај школске
године припремиле учитељице другог разреда.
• Ученици сва три одељења су годишње провере знања урадили веома успешно.
- Даље наставити рад на унапређивању технике читања и разумевања прочитаног,
као и редовној провери напредовања са усаглашеним критеријумима
вредновања.
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10. Семинари:
Љиљана
Основе писања пројеката за
Алимпић
донације ЕРАСМУС фонда
за образовне институције
Интернет као средство
савремене наставе и учења
применом блога и Фејсбука
у настави
Изградња тима и вештине
комуникације
Надежда
Интернет као средство
Илић
савремене наставе и учења
применом блога и Фејсбука
у настави
Изградња тима и вештине
комуникације
Милена
Основе писања пројеката за
Симишић
донације ЕРАСМУС фонда
за образовне институције
Школско Форум позориште
у превенцији вршњачког
насиља
Креативна драма у настави
српског језика и
књижевности
Интернет као средство
савремене наставе и учења
применом блога и Фејсбука
у настави
Изградња тима и вештине
комуникације
Едита Фабри Комплексна метода у
Кошутић
настави почетног читања и
писања
* одобрен је
Зелена школа решењем
лабораторија на даљину
Стручни скуп
Педагошког
завода
Војводине
број: 1157/1
Изградња тима и вештине
комуникације
* одобрен је
Програм обуке наставника
решењем
за реализацију наставе
министра
оријентисане ка исходима
број:
учења
153-0200027/2017-07.

17.11 2017.

8

3. 3. 2018.

387/К2П3

8

27, 28, 29. 4.
2018.
3. 3. 2018.

104

24

387/К2П3

8

27, 28, 29. 4.
2018.
17.11 2017.

104

24
8

30.1.2018.
2
25.26.11.2017

707

16

3. 3. 2018.

387/К2П3

8

27, 28, 29. 4.
2018.
03.3. 2018.

104

24

194 К1
П1

8

10. и
17.3.2018.

*

2

27, 28, 29. 4.
2018.
21-22.4.2018.
1онлајн дан

104

24

*

24
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* 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.
11. Мере унапређења васпитно-образовног рада:
У току овог школске године присуствовале смо веома 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.
12. Учешћа на конкурсима:
У току ове школске године нисмо учествовали на конкурсима.
13. Такмичења
• Ученик 2/2 Душан Шекуларац је освојио треће место на хуманитарној
манифестацији ЦК “Трка за срећније детињство“.
• школски шаховски турнир 2. марта 2018.,
ученик 2/2 Петар Бабић освојио 1. место у категорији за 1. и 2. разред;
• такмичење "Мислиша", одржано 8. марта:
2/2 Бабић Петар - 2. место
2/1 Станијев Алекса - похвала
2/2 Поповић Наташа - похвала
такмичење "Кенгур без граница", одржано 15. марта:
2/2 Поповић Наташа - похвала
2/2 Петра Бабић - похвала
2/3 Станковић Мила - похвала
2/3 Нађа Максимовић - похвала
2/3 Урош Михаиловић - похвала
Извештај подноси
Љиљана Алимпић, руководилац разредног већа другог разреда
•

Трећи разред
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА за шк. 2017/2018.
годину
1. БРОЈ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊУ на крају школске године
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

33

У току првог 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
Планирано и одржано шест седница.
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
Пета седница: одржана 2. априла 2018.
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Успех и владање ученика на крају трећег тромесечја – Одељењско веће утврдило и
закључило оцене
Припрема контролних задатака
Резултати такмичења из математике
Договор о реализацији наставе у природи
Шеста седница: одржана 25. јуна 2018.
Успех и владање ученика на крају 2. полугодишта – Одељењско веће утврдило и
закључило оцене

Реализација плана и програма
Извештај о раду разредних већа и предлог плана за следећу школску
годину (Израда Школског програма )
Избор уџбеника, прибора, литературе за следећу школску годину
Похвале и награде ученицима
Анализа реализације посета и излета
3. БРОЈ ОДРЖАНИХ И НЕОДРЖАНИХ ЧАСОВА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ
2017/2018. ГОДИНЕ
Табеларни преглед одржаних и неодржаних часова часова у току школске године.

Предмет
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

Број одржаних часова
3/1
3/2
180
180
69
70
72
72
36
36
72
72
180
180
108
108
35
35
35
35
36
–
–
36
36
36
–
36
36
–
36
36

Број неодржаних часова
3/1
3/2
–
–
3
2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
1
1
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

На крају школске 2017/18. године неодржано је укупно 5 часова енглеског језика,
2 часа верске наставе и 2 часа грађанског васпитања.
4. ОСТВАРЕНЕ ПОСЕТЕ ВАН ШКОЛЕ
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- Посета биоскопу "Фонтана", 6. новембар 2017, филм „Ласте и Амазонци“
- Посета Дому здравља Нови Београд,обављен систематски преглед ученика трећег
разреда, 31. октобар;
- Обилазак чесме краља Александра и вештачког језера, Туристички центар Златибора,
30. мај;
- Посета фарми "Пастув" на Златибору, 31. мај;
- Посета Цркви Светог Преображења Господњег и ОШ „Димитрије Туцовић“,
Златибор, 1. јун;
- Обилазак Метеоролошке станице на Јеврејском брду, Златибор, 2. јун;
- Обилазак Споменика на Шуматном брду – споменик посвећен стрељаним
родољубима, партизанским
рањеницима погубљеним на Краљевој Води и Палисаду 1941. године, Златибор, 3.
јун;
- Посета Спортско рекреативном центру Спорт Трим Златибор, 4. јун;
- Посета рекреативном центру Ранч „Зова“, Златибор, 5. јун;
- Обилазак парка Језеро и Туристичког центра Златибора, 6. јун
5. УГЛЕДНИ ЧАСОВИ
Оливера Мозетић 3/1
18. мај 2018. Чувари природе – Здравље је најважније
Часу присуствовала педагошкиња школе Катица Аћимов Деспотовић.
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
- Презентација борилачког плеса капуера, Клуб „Капуера Београд”, 2. октобра
- Читалачка радионица, представљање аутора Дејвида Вилијамса, Издавачка кућа
Propolis Books,
16. октобра
- Посета „Мобилном планетаријуму“, предавање и пројекција звезданог неба, 25.
априла
- "Спортом против насиља", разговор и демонстрација, Карате клуба Жандармерија, 16.
маја
- „Безбедност за све“, предавање за ученике трећег разреда о безбедности у саобраћају,
7. јуна
7. УЧЕШЋЕ У ПРИРЕДБАМА
- Дан школе, приредба поводом 61 година рада, 12. октобра
- 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;
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- „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 давања
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.
- 11.април 2018. – обележавање Дана Новог Београда спортским играма и сликањем
кредама на асфалту
у школском дворишту (сл. 1);
- Предавање за родитеље о теми безбедности деце, Карате клуб Жандармерија, 3. маја;
- Обављен стоматолошки преглед ученика трећег разреда 9. маја;
- Обележавање Светског дана писања писама - 11. мај, писали писма подршке за
болесну децу и
послали их болесној деци на лечењу у Институту за мајку и дете;
- Учествујемо у прикупљању чепова за акцију "Чеп за хендикеп";
- Видовдански шаховски турнир у школи - 13. јуна 2018. Учествовали и ученици трећег
разреда.

Слика 1. Ликовни радови ученика III2 у школском дворишту рађени 11. априла
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.
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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 школске године урађено је пет провера разумевања прочитаног. Ученици су
постигли просечан успех на свим проверама разумевања прочитаног. Даље наставити
рад на мотивисању ученика за читање у слободном времену, а у оквиру наставе српског
језика чешће тражити од ученика да сажето препричају обрађени текст што ће
олакшатаи процес учења предмета природа и друштво, а уједно бити добра припрема
за прелазак у пети разред.
На крају школске године урађене су годишње провере знања из предмета српски језик,
математика и природа и друштво. Годишње тестове знања за српски језик и
математику припремила је педагошкиња школе. Детаљна анализа је престављена на
Стручном активу учитеља.
Даље наставити рад на унапређивању технике читања и разумевања прочитаног, као и
редовне провере напредовања са усаглашеним критеријумима вредновања.
10. СЕМИНАРИ
Оливера Мозетић – „Интернет као средство савремене наставе и учења применом блога
и Фејсбука у настави“, 3. марта 2018. (Каталошки број: 387/К2-П3)
11. МЕРЕ УНАПРЕЂЕЊА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
У току школске године редовно су одржавани часови допунског рада и слободних
активности. Ученици су активно учествовали у раду.
Примењују се сва расположива средства која нам омогућавају примену мултимедије у
настави.
12. УЧЕШЋА НА КОНКУРСИМА
Послато девет ликовних радова на конкурс Градског стамбеног предузећа о теми
„Београд, мој град“,
новембар 2017.
13. ТАКМИЧЕЊА
- Математички квиз (у организацији „Математичког листа“) – опшинско такмичење, 9.
октобра
У екипи од 1. до 4. разреда за 3. разред наступио Ђорђе Бурић 3/2.

На школском такмичењу из математике које је одржано 19. јануара учествовало 20
ученика трећег разреда. За учешће на Општинском такмичењу пласирали су се три
ученика: Маринковић Урош и Рађеновић Јелена – 3/1 и Бурић Ђорђе – 3/2.
На Општинском такмичењу одржаном 24. фебруара ученик Урош Маринковић 3/1,
освојио је трећу награду.
На такмичењу „Мислиша 2108“, одржаном 8. марта учествовало 20 ученика 3. разреда.
На такмичењу „Кенгур без граница 2108“, одржаном 15. марта учествовало 20 ученика
3. разреда.
Похваљен ученик Ђорђе Бурић 3/2.
Руководилац
одељенског већа
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Милојка Тадић

Четврти разред
Годишњи извештај о раду одељењског већа четвртог разреда за
школску 2017-2018. годину
10. Број ученика по одељењу, разредне старешине:
Разред Одељењски старешина

Број дечака

Број девојчица

4-1

9

11

Укупан број
ђака
20

7
8

11
11

18
19

Антонела Земановић
Манчић
Миломирка Ђорђић
Милина Кораћ

4-2
4-3

11. Одржане седнице у току школске године :
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
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-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. годинеодељенско 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)
Пета седница:
2.4. 2018.
- одељенско веће је утврдило оцене на крају 3. тромесечја
-

сви ученици имају примерно владање

-

два ученика имају изречену дисциплинску меру- укор одељенског старешине

-

одељенско веће је донело одлуку да два ученика из IV- 3 раде математику по
ИОП -1, а један ученик из IV – 1 ради по ИОП српски језик, математику и
природу и друштво

-

успешно су реализована отворена врата школе за будуће прваке

-

договор о предстојећем одласку на рекреативну наставу

-

усглашавање критеријума оцењивања, као и израда контролних вежби

-

резултати допунске наставе

-

извештавање о постигнућима ученика на такмичењима

Шеста седница 25.6. 2018.
- анализа успеха и владања на крају другог полугодишта шк. 2017/18. годинеодељенско веће утврдило и закључило оцене на крају 2. полугодушта
- сви ученици имају примерно владање, осим једног ученика који има четворку из
владања
- приредба за крај школске године
- анализа постигнућа на завршном тесту из српског језика, математике и природе и
друштва
-реализација плана и програма прописаног за ову школску годину
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-разно
12. Број неодржаних часова по одељењима на крају другог полугодишта:
Предмет
4/1
4/2
Српски језик
101+79= 180
101+79=180
Енглески језик
41+31=72
41+31=72
Ликовна култура
42+30=72
42+30=72
Музичка култура
21+15=36
19+17=36
Природа и друштво
39+33=72
40+32=72
Математика
101+79=180
101+79=180
Физичко васпитање
61+47=108
61+47=108
Верска настава
19+17=36
20+16=36
Грађанско васпитање
19+17=36
20+16=36
Народна традиција
19+17=36
20+16=36
Сви планирани часови у току овог полугодишта су одржани .
13. Остварене посете ван школе:

4/3
101+79=180
41+31=72
38+34=72
20+16=36
40+32=72
101+79=180
62+46=108
20+16=36
20+16=36
20+16=36

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
17.12.2017.- Београдски сајам- Дани науке са темом „ Један на један“
19.4.2018. – Посета Дому здравља Нови Београд- систематски преглед ученика,
оучавање криве кичме и равних стопала.
22.4.2018. Основна школа“ Беиза“- одржан други круг математичког такмичења“
Пангеа“, учествовало пет ученика четвртог разреда
8.5.2018. Посета Историјслом музеју- Изложба посвечена Ђорђу Станојевићу и
Ђорђу Карађорђевићу
30. 5 2018. – 6.6. 2018. – Посете реализоване на рекреативној настави( Споменик
стрељаним партизанским ратницима на Краљевим водама – Шуматно брдо, ранч „
Зова“, Златиборско језеро, Краљева чесма, ранч „Пастув“, посета цркви „ Светог
преображења Господњег“, спортски терени „Чигота“, меторолошка станица на
Јевремовом брду, шетња до оближње основне школе и вртића.
14. Угледни часови:
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4-1 „Живот у Турском царству “- природа и друштво - 10.5. 2018.
4-3 „Живот у Турском царству “- природа и друштво - 14.5.2018.
4-2 „Множење и дељење“ - математика - 19. 1. 2018.
15. 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“
4-3 - 19.2.2018.“ Превенција и заштита деце од злоупиотребе опојних дрога и алкохола
4-2 - 26.2 2018. Пожар
4-1- Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа
4-1 -5.3.2018.Превенција и заштита деце од злоупиотребе опојних дрога и алкохола
4-3 - 19.3.2018. Заштита од пожара
4-2- 23.4 2018. Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа
4-1 - 23.4.2018. Предавање о САЈБЕР насиљу
4-1 -30.4.2018.Заштита од полава и земљотреса
4-3 -30.4.2018.Заштита од полава и земљотреса
-Предавање о вршњачком , сајбер насиљу и безбедности деце, одржано 3.5.2018. (41)
25.4.2018. Планетаријум у нашој школи(4-1, 4-2, 4-3)
9.5.2018. Посета школског стоматолога ради прегледа деце (4-1, 4-2, 4-3)
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
16. 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
Приредбе за крај школске године реализоване су последњег дана школе у сва три
одељења
8.Учешће у другим манифестацијама:
15.9.2017. Светска акција „Очистимо свет“
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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).
11.4.2018. Дан Новог Београда- обележено цртањем кредама у школском дворишту
11.5.2018. Светски дан писања писама –„Писмо непознатом другу „- писма су уручена
деци која су лежећи пацијенти Институата за здравствену заштиту мајке и детета
Србије
9.Резултати завршних тестова:
Ученици 4. разреда су радили завршни тест знања из српског језика , математике и
природе и друштва које је саставиo и прегледао педагог школе. Детаљна анализа је
представљена на Стручном активу учитеља.
4-1
српски језик- 3,55
математика - 2,84
природа и друштво – 3,21
4-2
српски језик- 3,88
математика – 3,47
природа и друштво- 3,72
4-3
српски језик- 3,57
математика – 3,00
природа и друштво – 3,22
10.Семинари:
- „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
-Промоција Клетових уџбеника
-Основе писања пројеката за донације ЕРАСМУС фонда за образовне институције
-Изградња тима и вештине комуникације
-Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења
-Школско Форум позориште у превенцији вршњачког насиља
-Креативна драма у настави српског језика и књизевности
-Сингапурска математика-од проблема до решења

11.Мере унапређења васпитно-образовног рада:
У току године 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.
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
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Математичко такмичење „Мислиша“
4-2 Алекса Солдо – друго место
Математичко такмичење“ Кенгур без граница“
Похвале:
4-1 Николина Недимовић
4-2 Јован Манчић
4-2 Алека Солдо
4-3 Борис Малетић
4-3 Павле Станковић
Видовданско такмичење у шаху
4-1 Дамјан Филиповић- 1.место
4-3 Борис Малетић- 3. Место
Општинско такмичење из математике
4-2 Ана Ћук – 1. место
4-2 Алекса Солдо- 3. Место
4-3 Павле Станковић- 3. Место
Окружно такмичење из математике
4-2 Ана Ћук - похвала
Првенство основних школа Републике Србије(математичко такмичење)- 44.
Математички турнир
4-2 Ана Ћук
Математичко такмичење „Пангеа“
4-3 Борис Малетић – награђен
Градско такмичење у атлетици
4-2 Александар Јовковић – 1. Место
4-2 Алекса Солдо – 2. Место
4-3 Катарина Попов – 3. Место
4-3 Огњен Станојевић – 3. Место
Међународно такмичење у атлетици:
4-2 Алекса Солдо – 4. место
4-2 Александар Јовковић - 2. место
Читалачка значка
Награђени ученици :
4-1 Николина Недимовић
4-1 Милица Милијашевић
4-1 Ана Вешовић
4-2 Ивана Миаиловић
4-2 Михајло Радовановић
4-2 Јован Манчић
4-3 Уна Јанковић
4-3 Лука Ковачевић
4-3 Анђела Секулић
4-3 Марта Стаменковић
Такмичење Црвеног крста- конкурс „Крв живот значи“:
4-2 Михајло Радовановић- 1. Место
Трећи литерарни конкурс- „ Мој свет се зове љубав“
4-3 Анђела Радуловић- 2. место
13.Часови који су одржали наставници старијих разреда:
Природа и друштво
-Љиљана Абу Самбра „ Царстава-груписање живог света“
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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.
Ликовна култура
-Тијана Јуришић „Маске- колаж“
4-1 - 23.1.2018.
4-2 – 23.1.2018.
4-3 – 18.1.2018.
Географија
-Данка Бијић - „ Језера и бање 4-3 - 24.10. 2017.
-„ Рељеф, сливови, језера бање, климатске одлике – 4-1 и 4-223.10.2017.
Музичка култура
- Тања Полети – „ Солмизациаја“
4-1 - 16.5.2018. 4-2 - 17.5. 2018. 4-314.5.2018.

Математика
Милица Тошић 4-1 „ Запремина коцке и квадра – 23.5.2018.
4-2 „ Запремина коцке и квадра – 23.5.2018.
4-3 „ Запрњемина коцке - 16. 5 2018.
Историја
Илијана Опачић 4-1 Први светски рат - 7.6.2018.
4-2 Први светски рат - 24.5.2018.
4-3 Први светски рат - 24.5. 2018.
Српски језик
Имрена Ђорђев 4-1 „Виолина“ М. Демак - 11.6.2018.
4-2 „ Виолина „М. Демак - 30.5.2018.
4-3“Виолина“ М. Демак - 29.5. 2018.
Физичко васпитање
Дарко Шапић 4-1 Скок удаљ из места – 21.5. 2018.
4-2 Скок удаљиз места- 21.5.2018.
4-3 Атлетика – штафетне игре – 8.6.2018.
14. Изречена васпитно-дисциплинска мера ученику:
4-1 Дисциплинска мера( укор разредног старешине) је изречена у току првог
полугодишта двојици ученика. Један ученик је поправио своје понашање, те се ова
мера укида. Други ученик је и поред појачаног васпитног рада поновио насиље , те му
се изриче мера укора одељенског већа , као и четворка из владања (25.6.2018.)
Извештај подноси
Антонела Земановић Манчић
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Пети разред

Годишњи 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 токугодине 4 :
Прва седница : 4.11.2017.
Друга седница: 30.1.2018.
Трећа седница:2.04.2018.
Четврта седница:23.06.2018.
Број одржаних и неодржаних часова по одељењима на крају године:
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
Свакодневни живот у
прошлости
Учешће у приредбама:
Дан школе

5/1

177
71
72
69
34
36
142
69
68
71
36
36
71/74

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

5/2

177
71
72
69
36
36
142
69
72
70
36
36
70/71

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

52
38

2
+2

53
36

1
0

35
32

1
4

36
30

0
6
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Дани науке у школи : тема – Индустријска револуција
Прослава школске славе Свети Сава
Учешће на ликовним конкурсима (општинска и градска такмичења)
Учешће на такмичењима из свих предмета
Посете:
1. 13.09.2017. -Музеј Афричке уметности у оквиру фестивала „Културна баштина“,
учешће на радионици „Фантастичне форме-Ђивара“ (одељење 52)
2. 25.04.2018. -Покретни Планетаријум ( 51 и 52)
3. 18.05.2018. – Екскурзија – Београд-манастир Крушедол-Сремски КарловциПетроварадин-Иришки Венац-манастир Хопово- Београд ( 51 и 52)
Награде и похвале:
5/1
1. Маја Јовановић – атлетика-штафета- 3.награда –градско такмичење
2. Марија Мишљеновић -атлетика-штафета- 3.награда- градско такмичење
-Техника и технологија- 3.награда- општинско такмичење
3. Марија Рађеновић–математика-3.место-општинско такмичење
4. Милош Поповић- математика
-Општинско такмичење-2.награда
-Мислиша -3 награда
5. Лазар Динић – веронаука -3. место-општинско такмичење
6. Никола Мичић – атлетика-2.место екипно-општинско такмичење
7. Василије Бујошевић- атлетика-2.место екипно- општинско такмичење
8. Јана Ђорђевић -Техника и технологија- 3.место-општинско такмичење
9. Немања Вучковић- соло певање-3.место-опшинско такмичење
10. Мина Анђелић:
-биологија-3.место-градско такмичење
-српски језик- 2. место општинско такмичење
5/2
1.Милићевић Страхиња – математика-3.место-општинско такмичење
2.Мирчетић Јана- ликовна култура
- 3.место –(„Мој крај приче“-„Поштар“)-општинско такмичење
-2.место-(„У сусрет Ускрсу“)-општинско такмичење
- 1.место (ликовне секције, „Карневал“)- општинско такмичење
3 .Исидора Сандић – ликовна култура-3.место- („У сусрет Ускрсу“)-општинско
такмичење
Мере унапређења васпитно-образовног рада: Тромесечни тестови и 15-минутни
тестови почетком сваког месеца.
Руковидилац већа петих разреда
Видосава Петровић
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Шести разред
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА VI. РАЗРЕДА
ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ
1. Број ученика по одељењу на почетку школске године
број ученика
На почетку
На крају
м
ж укупно м
ж укупно
19
11
30
18
11
29
14
14
28
14
13
27

одељенски старешина
Дарко Шапић VI1
Весна Барашин VI2
укупно

33

25

58

32

24

56

2. Кретање ученика у току школске године
раз

9

VI 1
VI 2

29
29

10
30
28

58

58

бројно стање у току школске године
11
12
1
2
3
4
30
30
30
30
29
29
28
28
28
28
28
27
58

58

58

58

57

5

56

6
29
27

29
27

56

56

3. У току школске 2017/2018. год. одржане су четири редовне седнице
Одељењског већа (детаљни записници са свих седница су евидентирани у
Дневнику рада 6. раз.)
4. Екскурзија – једнодневни излет
Дана 18. 05. 2018. године одржана је екскурзија за шесте разреде. Посећени су и
испуњени сви уговорени садржаји: Велика Плана, Копорин – Манасија – Ресавска
пећина. Излет је протекао са мањим инцидентом. Дошло је до судара са мањим
путничким аутомобилом, изаван непажњом бозача аута. Безбедност деце није била
угрожена.
5. Успех и владање на крају школске 2016/2017. год:

раз
VI 1
VI 2

5
15
10
25

успех ученика
4
3
2
1
11
3
12
5
23

8

0

0

укупно
4,13
4,08

5
28
23

4,10

51

владање ученика
4
3
2
1
1
1
3
1

4

0

укупно
4, 93
4,74
0

4, 83
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6. Укупан број не-/одржаних часова по одељењима на крају школске године:
Предмет
Српски језик
Енглески језик
Ликовна култура
Музичка култура
Историја
Географија
Физика
Математика
Биологија
Хемија
ТИО
Физичко васпитање
Верска настава
Грађанско васпитање
Италијански језик
Немачки језик
Изабрани спорт
Информатика и рачунарство
Домаћинство
ЧОС

6/1
-5
-3
/
-3
+2
-2
-2
-1
-2
_______
+2
+2
-2
+1
-1
-1
-2
-5
_____

6/2
-5
/
/
-3
-1
-2
+2
-1
-4
_______
+2
/
-3
-2
________
-1
+1
-4
_______

/

/

Руководилац одељењског већа шестих разреда
Весна Барашин
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Седми разред
Извештај о радуодељенскогвећаседмог разреда 2017/2018.
1. Бројученикапооделењу, разреднестарешине:
Разред Одељенскистарешина
7/1
Јасмина МићићСимеоновски
7/2
Александра Стефановић

Бројдечака
8

Бројдевојчица
14

Укупанбројђака
22

10

12

22

2. Бројодржанихседницаупрвомполугодишту :
7/1- Прваседница, ванредна:27.09.2017.г
Другаседница:6.11.2017.г
Трећа седница: 28.11.2017.
Четврта седница: 31.1.2018.
Пета седница:2.4.2018.
Шеста седница:25.6.2018
7/2 - Прваседница:6.11.2017.г
Другаседница, ванредна: 28.11.2017.
Трећа седница, ванредна: 29.11.2017.
Четврта седница: 31.1.2018.
Пета седница:2.4.2018.
Шеста седница:25.6.2018
3. Бројнеодржанихчасовапооделењиманакрајупрвогполугођа:
Предмет

Српскијезик
Енглескијезик
Ликовнакултура
Музичкакултура
Историја
Географија
Математика
Биологија
ТИО
Физика
Физичковаспитање
Версканастава
Грађансковаспитање
Италијанскијезик /Немачки
Изабраниспорт
Домаћинство

7/1

3
3
/
/
1
3
1
4
2
2
2
1
1
2/0
/
7

7/2

1
3
/
+2
3
3
1
3
+2
2
1
1
1
2/+3
+1
4
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Хемија
ЧОС

1
+1

/
2

4. Остваренепосeтеваншколе: Посета Конаку кнегиње Љубице
Посета Историјском музеју, изложба Оље Ивањицки
Екскурзија: Београд, Свилајнац-Природњачки музеј, Деспотовац, Јагодина,
Крагујевац-Шумарице, Београд
5. Учешће у приредбама:
a. Данинауке у школи :тема – Историјскареволуција
b. прославашколскеславеСветиСава
6. Мереунапређењаваспитно-образовнограда: петнаестоминутне проверезнањау
оквиру следећих предмета: српски језик, математика, историја, биологија,
географија, физика, хемија
7. Семинари: Републички семинар из физике, Наставник као креатор атмосфере

Руководилац одељењског већа седмих разреда:

Александра Стефановић

Осми разред
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Извештај о радуодељенскогвећаосмог разреда
17. Бројученикапоодељењу, разреднестарешине:
Разред
8/1
8/2
8/3

Одељенскистарешина
ИлијанаОпачић
ИмренаЂорђев
ЉиљанаМилошевић

Бројдечака
16
13
10

Бројдевојчица
8
10
12

Укупанбројђака
24
23
22

18. Бројодржанихседница:
Прва седница:06.11.2018.г
Друга седница:31.01.2018.г
Трећа седница: 2.04. 2018.г.
Четврта седница: 1.06.2018.г.
19. Бројнеодржанихчасовапооделењиманакрајушколскегодине:
Предмет
Српскијезик
Енглескијезик
Ликовнакултура
Музичкакултура
Историја
Географија
Математика
Биологија
ТИО
Физика
Физичковаспитање
Версканастава
Грађансковаспитање
Италијанскијезик /Немачки
Изабраниспорт
Информатика и рачунари
Хемија
Домаћинство
ЧОС

-4
+3
/
-2
-1
-1
-1
-6
/
-2
-1
-2
-2
/
/

8/1
-3
-1
/
+1
-2
-1
-1
-1
/
-1
-1
-2
-2
-1/+2

8/2

8/3
-3
-1
/
+2
-1
+2
-1
-4
-3
-2
-2
-1
-3
-1//

-1
-6
-2

-1
-5
/

-1
-2
/

20. Остваренепосeтеваншколе: ПосетаКонакукнегињеЉубице,
ПосетаИсторијскоммузеју, изложбаОљеИвањицки,
Одлазак у позориште ДКЦ:представа „Драги мој,тата“
Екскурзија: 20 и 21.4. 2018.,маршрута:Београд-Пожаревац-Виминацијум-Лепенски
вирДоњи Милановац-Ђердап-Голубац-Београд
21. Учешће у приредбама:
• Даншколе
• Данинауке у школи :тема – Индустријскареволуција (Проналасци који су
променили свет)
• ПрославашколскеславеСветиСава

52
Мереунапређења васпитно-образовног рада:петнаестоминутне провере знања у
оквиру следећих предмета:српски
језик,математика,историја,биологија,географија,физика и хемија
22. Семинари: Тим билдинг-24
•
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4.

СТРУЧНА ВЕЋА

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ
ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОДИНЕ
Стручно веће разредне наставе чини 16 учитеља.
Седнице Стручног већа за разредну наставу:
ПЛАНИРАНО: 11
ОДРЖАНО:11
1. Реализовано је :
- 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 провера читања с разумевањем;
- Извештавање о успешности урађених полугодишњих и годишњих тестова;
- 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.
- Тематско планирање , Дани науке, 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).
- Смотра стваралаштва
- Промоција школе – Отворена врата 28.3.2018.
- Светски дан писања писама 11.5.2018. ( учествовали сви ученици од 1. – 4.
разреда).
2. Учествовали смо у програмима: Дан школе, Недеља спорта, Дани науке, Дан
Светог Саве, Смотра стваралаштва, Дан Општине Нови Београд, Онлајн недеља.
3. Одржане су приредбе и изложбе:
- Пријем првака у организацију,, Пријатељи деце ‘’ ( ученици 2.разреда),
реализована 18.10.2017.
- 7.11.2017. Приредба поводом посете вртића „Корак по корак“ ученици I/1 (1
ученик), I/2 (5ученика), I/3 (9 ученика)
- 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.''
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-

-

-

-

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.
Изложба радова, Занимања људи, реализована 23.2.2018.
8. 3. 2018. Одељењскеприредбе2/1 и 1/1 поводом 8. марта;
Поводом прославе ,,Дан Новог Београда'' 11.04.2017. ученици од 1. до 4.
разредаобележили су овај дан цртањем града кредама у боји у школском
дворишту;
Ускршња изложба дечијих радова у холу школе (ученици од 1. до 4.разреда,
презентације на сајту школе).
Завршне приредбе 1/1 (14.6.2018.), 1/2и1/3 ( 13.6.2018), 2/2 (11.6.2018.), 2/3
(14.6.2018.), 4/1,4/2,4/3 (14.6.2018.).

4. Одржане су радионице:
- 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);
- Едукативна радионица ,, Природа, деца, машта – Учимо уз пуха Ђорђа'' Жарка
Вучинића
реализована је 24.10.2017. (1/1,1/2,1/3,4/1,4/2,4/3);
- Мултимедијална радионица поводом доласка предшколске групе из вртића ,,
Корак по корак'' реализована је 7.11.2017.
- Радионица 2/1 „Боје јесени“, одржана 8.11 2017.
- Радионица 1 /1 „Чаробна јесен,“одржана 4.11.2017.
- Радионица 1 /1 „Новогодишње чаролије,“одржана 28.12.2017.
- Луткарска радионица 1 /2 одржана 21.3.2018.
- Радионица 2/1 „У свету играчака“, одржана 12. 6. 2018.
5. Сарадња са организацијом ,,Црвени крст’’
- 7.10.2017. – Трка за срећније детињство- Учествовали ученици од 1.-4. разреда.
- ,, Један пакетић, много љубави'' , у прављењу пакетића, до краја децембра 2017.
године, учествовали су сви ученици од 1. до 4. разреда.
- 21.04.2018. ,, Шта знаш о Црвеном крсту'' (по два ученика из сваког одељења 4.
разреда учествовало је на такмичењу).
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6. Реализовани угледни часови предметне наставе у 4. разреду:
1. 7.12.2017.„ Царства-груписање живог света“час одржала Љиљана Абу
Самбра, 4/3;
2. 12.12.2017. „ Царства-груписање живог света“час одржала Љиљана Абу
Самбра, 4/2;
3. 21.12.2017. „ Царства-груписање живог света“ час одржала Љиљана Абу
Самбра, 4/1;
4. 12.12.2017. „Човек- део природе“час одржао Драгољуб Цветковић, 4/3:
5. 25.12.2017. „Човек- део природе“час одржао Драгољуб Цветковић, 4/1:
6. 26.12.2017. „Човек- део природе“час одржао Драгољуб Цветковић, 4/2:
7. 18.1.2018. „Маске- колаж“ час одржала Тијана Јуришић, 4/3;
8. 23.1.2018. „Маске- колаж“ час одржала Тијана Јуришић, 4/1и 4/2;
9. 23.10.2017. „Рељеф, сливови, језера, бање, климатске одлике '' час одржала
Данка Бијић, 4/1 и 4/2;
10. 24.10.2017. „ Језера и бање'' час одржала Данка Бијић, 4/3;
11. 14.5.2018.„ Солмизациаја“час одржала Тања Полети,4/3;
12. 16.5.2018.„ Солмизациаја“час одржала Тања Полети,4/1;
13. 17.5.2018.„ Солмизациаја“час одржала Тања Полети,4/2;
14. 16.5.2018.„ Запремина коцке''час одржала Милица Тошић, 4/3;
15. 23.5.2018.„ Запремина коцке и квадра''час одржала Милица Тошић, 4/1 и 4/2;
16. 24.5.2018.,, Први светски рат''час одржала Илијана Опачић, 4/2 и 4/3;
17. 7.6.2018.,, Први светски рат''час одржала Илијана Опачић, 4/1;
18. 29.5.2018.,,Виолина“ М. Демак час одржала Имрена Ђорђев 4/3;
19. 30.5.2018.,,Виолина“ М. Демак час одржала Имрена Ђорђев 4/2;
20. 11.6.2018.,,Виолина“ М. Демак час одржала Имрена Ђорђев 4/1;
21. 21.5.2018.,, Скок удаљ из места''час одржаоДарко Шапић 4/1 и 4/2;
22. 8.6.2018. ,, Атлетика '' час одржаоДарко Шапић 4/3.
7. Реализовани угледни часови учитеља:
1. 11.12.2017. Свет око нас „Сналажење у времену – дани у седмици'', Ненад
Поморишац, 1/1;
2. 5.3.2018. Ликовна култура, Боја и текстура„Направићу,поклонићу'',
ДрагицаЈовановић, 1/2;
3. 9.5.2018. Музичкакултура
„Зецколоводи'',(часуприсуствовалистудентиФилолошкогфакултетастудијскипрогр
ам „Педагогија“),Дејан Ковачевић, 1/3;
4. 22.5.2018.Српски језик „Зец и вук'', Милина Катић,1/1;
5. 17.11.2017. Математика ,, Непознати умањилац'', Е.Ф.Кошутић, 2/1;
6. 6.12.2017.Свет око нас ,, Четири годишња доба'', Милена Симишић, 2/1;
7. 16.1.2018. Математика ,, Множење броја 7 и бројем 7'', Љиљана Алимпић, 2/3;
8. 17.1.2018.Српски језик ,, Животиња коју волим'', Надежда Илић, 2/2;
9. 18.5.2018.Чувари природе ,,Здравље је најважније '', Оливера Мозетић, 3/1;
10. 19.1.2018.Математика „Множење и дељење'',Миломирка Ђорђић, 4/2;
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11. 10.5.2018.Природа и друштво„Живот у Турском царству '',А.З.Манчић, 4/1;
12. 14.5.2018.Природа и друштво„Живот у Турском царству '',
(часуприсуствовалистуденти Филолошког факултета студијски програм
„Педагогија“), Милина Кораћ, 4/3.
8. Учествовали смо у пројекту ,, Покренимо нашу децу'' Министарства
просвете, науке и технолошког развојаса Српским савезом професора
физичког васпитања и спорта и AquaViva, брендом компаније ”Књаз
Милош.''
Идеја је добра, али је веома тешко свакодневно реализовати активности у
трајању од 15 минута непрекидно. У пракси се показало да је најефикасније
једном недељно спроводити активности овог пројекта.
9. Реализован рад на побољшању читања с разумевањем:
• Током оба полугодишта ученици од 2.до 4. разреда вежбали су задатке
намењене читању с разумевањем на часу српског језика и на другим часовима,
док су се ученици 1. разреда овом раду придружили у 2.полугодишту.Ученици
су подстицани, применом одговарајућих задатака, како би унапредили
способност разумевања прочитаног.
10. Реализована предавања припадника СУПРС за ученике четвртог разреда:
1. 4/1 18.9.2017. „Безбедност деце у саобраћају“(Основе безбедности деце)
2. 4/1 9.10.2017. „Полиција у служби грађана“
3. 4/1 6.11.2017. „Насиље као негативна друштвена појава“
4. 4/1 11.12.2017. „Седам заштита од пожара“
5. 4/122.1.2018. „Заштита од техничко –технолошких опасности и природних
непогода“
6. 4/2 18.9.2017. „Полиција у служби грађана“
7. 4/2 9.10.2017. „Безбедност деце у саобраћају“
8. 4/2 20.11.2017. „ Заштита од техничко –технолошких опасности и природних
непогода“
9. 4/24.12.2017. „Насиље као негативна друштвена појава“
10. 4/222.1.2018. „Превенција и заштита деце од злоупотребе опојних дрога и
алкохола
11. 4/325.9.2017. „Насиље као негативна друштвена појава“
12. 4/3 30.10.2017. „Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа“
13. 4/3 13.11.2017. „Основи безбедности деце“
14. 4/3 18.12.2017. „ Трговина људима“
15. 4/3 15.1.2018. „ Полиција у служби грађана“
16. 4/3 19.2.2018.“ Превенција и заштита деце од злоупиотребе опојних дрога и
алкохола
17. 4/226.2 2018. Пожар
18. 4/1 Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа
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19. 4/1 5.3.2018.Превенција и заштита деце од злоупиотребе опојних дрога и
алкохола
20. 4/3 19.3.2018. Заштита од пожара
21. 4/2 23.4 2018. Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа
22. 4/1 23.4.2018. Предавање о САЈБЕР насиљу
23. 4/1 30.4.2018.Заштита од полава и земљотреса
24. 4/330.4.2018.Заштитаодполава и земљотреса
25. Предавање о вршњачком , сајбер насиљу и безбедности деце, одржано
3.5.2018. (4/1 )
26. Предавање ,,Спортом против насиља'', разговор и демонстрација, КК
Жандармерија, одржано 8.5.2018.(1/2 ,1/3,2/2,2/3), 14.5.2018.(2/1) и 16.5.2018.
(3/1 и 3/2);
27. Предавање о безбедности у саобраћају, ,,Безбедност за све'' одржано
7.6.2018.(3/1,3/2).
11. Посете ван школе:
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. ,,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 Хемијскопрехрамбене 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);
9. Позориште ,,Пинокио'', представа ,,Биоскоп Балгарин'', 20.3.2018. (1/1,1/2,1/3);
10. Позориште ,,Пинокио'', представа, ,Бајка о рибару и златној рибици",21.3.2018.
(2/1,2/2,2/3);
11. Позориште ,,Пинокио'', представа „Пингвини против ванземаљаца'',22.3.2018.
(1/1);
12. Дом здравља „Нови Београд“ – систематски преглед, 13.4.2018. (1/1,1/2,1/3);
13. Дом здравља „Нови Београд“ – систематски преглед, 19.4.2018. (4/1,4/2,4/3);
14. ОШ,,Бејза'', 2.круг математичког такмичења ,,Пангеа'', 22.4.2018. (учествовало 5
ученикачетвртогразреда);
15. Галерија Природњачког музеја, Бео зоо врт и Музеј науке и технике,
5.6.2018.(1/2);
16. Историјски музеј- Изложба посвећена Ђорђу Станојевићу и Ђорђу
Карађорђевићу, (4/1,4/2,4/3).
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11. Реализована рекреативна настава :
• Од 30.05.2018. до 6.06.2018. (1/1,1/3,2/1,3/1,3/2,3/3,4/1,4/2), Златибор, хотел ,,
Браћа Секулић.'' Остварене су посете:
- 30.5.2018. - Златиборско језеро и Краљева чесма;
- 31.5. 2018. – Ранч "Пастув" на Златибору;
- 6. 2018. – Црква Светог Преображења Господњег и ОШ,,Димитрије Туцовић'';
Чигота;
- 6. 2018. – Учествовање на снимању емисије „Жикина шареница“ на платоу
поред Златиборског језера ; Метеоролошка станица на Јеврејском брду;
- 3.6.2018. - Обилазак Споменика на Шуматном брду – споменик посвећен
стрељаним рањеницима погубљеним на Краљевој Води и Палисаду 1941.године;
- 6.2018. - Дино парк на Златибору;
- 5.6.2018. - Ранч „Зова“ на Златибору;
- 6.6.2018. - ОбилазакпаркаЈезеро и Туристичкогцентрана Златибору.
12. Реализован је књижевни сусрет песника и ученика:
18.9.2017. сви ученици од 1. до 4. разреда упознали су се са писцем Благојем
Рогачем и збирком песама ,, Моје царевање, робовање'' .
13. Посетили су нас:
- 25.4.2018. Планетаријум у нашој школи ( сви ученици од 1. до 8. разреда)
- 9.5.2018. Посета школског стоматолога(4/1,4/2,4/3)
Студенти Филолошког факултета студијски програм „Педагогија''
14. Реализоване презентације:
- 6.9.2017. Презентација КК ,, Балкан'', ( 4/1,4/2,4/3,3/1,3/2);
- 19.9.2017. Презентација РК,,Студентски град'', (4/1,4/2,4/3);
- 2.10.2017. Презентација борилачког плеса капуера, Клуб ,,Капуера Београд''(3/1
и 3/2);
- Отворена врата – презентација наше школе,28.03.2017.
15. Реализација годишњих тестова:
Годишње тестове за четврти разред је припремила и прегледала из српског језика,
математике , природе и друштва педагогК.А.Деспотовић.
IV/1
Српски језик
оцена
3,55

Математика
Оцена
2,84

ПД
Оцена
3,21

IV/2
Српски језик
оцена
3,88

Математика
оцена
3,47

ПД
оцена
3,72
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IV/3
Српски језик
оцена
3,57

Математика
оцена
3,00

ПД
оцена
3,22

Трећи разред је радиогодишњу проверу знања из српског језика, математике , природе
и друштва. Тестове је припремила и прегледала педагог К. А. Деспотовић.
III/1
Српски језик
оцена
4,00

Математика
оцена
3,15

ПД
оцена
4,70

Математика
оцена
2,8

ПД
оцена
3,55

III/2
Српски језик
оцена
3,57

Други разред је радио годишњу проверу знања из српског језика и математике .
Тестове је припремила педагог К.А.Деспотовић. Тест из света око нас није рађен.
II/1
Српски језик
оцена
4,64

Математика
оцена
4,63

II/2
Српски језик
оцена
4,25

Математика
оцена
4,35

II/3
Српски језик
оцена
4,17

Математика
оцена
4,58

Први разред је извршио годишњу проверу знања из српског језика, математике и СОН.
Остварени су стандарди из ова три предмета.
16. Мере унапређења васпитно-образовног рада
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На основу провера знања које су вршене током школске године закључено је да треба и
даље обраћати пажњу на читање са разумевањем. У наредној школској години сви
учитељи ће наставити са радом на провери разумевања прочитаног, а све са циљем
побољшања успешности ученика. Присуствовали смо семинарима који нам
омогућавају унапређивање васпитно – образовног рада. Користиће се сва расположива
средства која нам омогућавају примену мултимедије у настави.
17. Семинари којима смо присуствовали:
Љиљана Алимпић
- 17.11.2017. Основе писања пројеката за донације ЕРАСМУС фонда за
образовне институције, 8 сати
- 3.3.2018. Интернет као средство савремене наставе и учења применом блога и
Фејсбука у настави, 387/К2-П3, 8 сати
- 27,28,29.4.2018. Изградња тима и вештине комуникације, каталошки број 104,
24 сата
Надежда Илић
- 14.11.2017.- Помоћ породици, предавач Светомир Бојанин, у орагнизацији
Центра за бригу о старима, особама са инвалидитетом и Општине Нови Београд.
Трибина,
- 3.3.2018. Интернет као средство савремене наставе и учења применом блога и
Фејсбука у настави, 387/К2-П3, 8 сати
- 27,28,29.4.2018. Изградња тима и вештине комуникације, каталошки број 104,
24 сата
Милена Симишић
- 17.11.2017. Основе писања пројеката за донације ЕРАСМУС фонда за
образовне институције, 8 сати
- 30.1.2018. Школско Форум позориште у превенцији вршњачког насиља, 2 сата
- 25,26.11.2017. Креативна драма у настави српског језика и књижевности,
каталошки број 707, 16 сати
- 3.3.2018. Интернет као средство савремене наставе и учења применом блога и
Фејсбука у настави, 387/К2-П3, 8 сати
- 27,28,29.4.2018. Изградња тима и вештине комуникације, каталошки број 104,
24 сата
Едита Фабри
- 14.11.2017.- Помоћ породици, предавач Светомир Бојанин, у орагнизацији
Центра за бригу о старима, особама са инвалидитетом и Општине Нови Београд.
Трибина,
- 3.3.2018. Комплексна метода у настави почетног читања и писања, 194/К1-П1,
8 сати
- 10.и 17.3.2018. Зелена школа - лабораторија на даљину , стручни скуп, 2 сата
- 27,28,29.4.2018. Изградња тима и вештине комуникације, каталошки број 104,
24 сата
- 21,22.4.2018. Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка
исходима учења, 1 онлајн дан, 24 сата
Оливера Мозетић
- 3.3.2018. Интернет као средство савремене наставе и учења применом блога и
Фејсбука у настави, 387/К2-П3, 8 сати
Весна Драгојловић
- 21,22.4.2018. Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка
исходима учења, 1 онлајн дан, 24 сата
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Драгица Јовановић
- 27,28,29.4.2018. Изградња тима и вештине комуникације, каталошки број 104,
24 сата
- 3.3.2018. Интернет као средство савремене наставе и учења применом блога и
Фејсбука у настави, 387/К2-П3, 8 сати
Милина Катић
- 27,28,29.4.2018. Изградња тима и вештине комуникације, каталошки број 104,
24 сата
Дејан Ковачевић
- 27,28,29.4.2018. Изградња тима и вештине комуникације, каталошки број 104,
24 сата
- 3.3.2018. Интернет као средство савремене наставе и учења применом блога и
Фејсбука у настави, 387/К2-П3, 8 сати
Ненад Поморишац
- 27,28,29.4.2018. Изградња тима и вештине комуникације, каталошки број 104,
24 сата
- 3.3.2018. Сингапурска мамтематика - од проблема до решења, каталошки број
278, 8 сати
Антонела Земановић Манчић
- 14.11.2017. - Помоћ породици, предавач Светомир Бојанин, у орагнизацији
Центра за бригу о старима, особама са инвалидитетом и Општине Нови Београд.
Трибина
- Промоција Клетових уџбеника
- Промоција ИК ,, Едука''
- 17.11.2017. Основе писања пројеката за донације ЕРАСМУС фонда за
образовне институције, 8 сати
- 27,28,29.4.2018. Изградња тима и вештине комуникације, каталошки број 104,
24 сата
Миломирка Ђорђић
- 14.11.2017. - Помоћ породици, предавач Светомир Бојанин, у орагнизацији
Центра за бригу о старима, особама са инвалидитетом и Општине Нови Београд.
Трибина
- Промоција Клетових уџбеника
- Промоција ИК ,, Едука''
- 17.11.2017. Основе писања пројеката за донације ЕРАСМУС фонда за
образовне институције, 8 сати
- 30.1.2018. Школско Форум позориште у превенцији вршњачког насиља, 2 сата
- 25,26.11.2017. Креативна драма у настави српског језика и књижевности,
каталошки број 707, 16 сати
- - 3.3.2018. Сингапурска мамтематика - од проблема до решења, каталошки број
278, 8 сати
- 27,28,29.4.2018. Изградња тима и вештине комуникације, каталошки број 104,
24 сата
- 23,24,25.6.2018. Четврта годишња конференција о драми и позоришту
Милина Кораћ
- 14.11.2017. - Помоћ породици, предавач Светомир Бојанин, у орагнизацији
Центра за бригу о старима, особама са инвалидитетом и Општине Нови Београд.
Трибина
- Промоција Клетових уџбеника
- Промоција ИК ,, Едука''
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- 17.11.2017. Основе писања пројеката за донације ЕРАСМУС фонда за
образовне институције, 8 сати
- 30.1.2018. Школско Форум позориште у превенцији вршњачког насиља, 2 сата
- 25,26.11.2017. Креативна драма у настави српског језика и књижевности,
каталошки број 707, 16 сати
- - 3.3.2018. Сингапурска мамтематика - од проблема до решења, каталошки број
278, 8 сати
- 27,28,29.4.2018. Изградња тима и вештине комуникације, каталошки број 104,
24 сата
- 23,24,25.6.2018. Четврта годишња конференција о драми и позоришту
Милан Илић
- 27,28,29.4.2018. Изградња тима и вештине комуникације, каталошки број 104,
24 сата
- 21,22.4.2018. Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка
исходима учења, 1 онлајн дан, 24 сата
Слађана Раковић
- 27,28,29.4.2018. Изградња тима и вештине комуникације, каталошки број 104,
24 сата
18. Планирано, а нијереализовано:
Посетавртићима у
децембрумесецу(изосталаповратнаинформацијаодстраневртића).
19. 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)
Општинско такмичење основних школа у шаху
ВераБогдановић1/3,освојилајепрвоместоукатегоријидевојчицапрвогразреда.
СтефанВасић,1/3, јеосвојиодругоместо.
Градскотакмичењеосновнихшкола у шаху
СтефанВасић1/3 и ВераБогдановић1/3,пласиралисусенаДржавнотакмичењеушах
у.
ВераБогдановић1/3јеосвојилатрећеместо.
СтефанВасић1/3језаузеодеветоместо.
ДржавнопрвенствоосновнихшколаСрбије у шаху
ВераБогдановић1/3јеосвојилаосмоместо.
На општинском такмичењу из математике одржаном 24.2.2018. у ОШ.
„БорисавПекић'' освојене сунаграде:
III/1 – Урош Маринковић 3. место
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IV/2– Ана Ћук првоместо и Алекса Солдо трећеместо
IV/3– Павле Станковић трећеместо
НаокружномтакмичењуизматематикеАна Ћук IV/2добила јепохвалу.
На математичком такмичењу „Мислиша“ одржаном 8.3.2018. освојено:
II/1 – Алекса Станијев похвала
II/2 – Наташа Поповић похвала и Петар Бабић 2.место
IV/2– Алекса Солдо је освојио 2.место
На математичком такмичењу „Кенгур без граница“ одржаном 15.3.2018.
освојено:
III/2 – Ђорђе Бурић похвала
II/2– Наташа Поповић и Петра Бабић похвале
II/3– Урош Михаиловић, Наташа Максимовић и Мила Станковић похвале
I/1– Лука Вукоје и Ана Срданов похвале
I/2– Матија Сабљак и Дуња Јевремовићпохвале
I/3– Стефан Станојевић похвала
IV/1– Николина Недимовић похвала
IV/2– Јован Манчић и Алекса Солдо похвале
IV/3– Борис Малетић и Павле Станковић похвале
Првенство основних школа Републике Србије(математичкотакмичење)- 44.
Математичкитурнир,АнаЋук 4/2 јеосвојила3.место
Математичко такмичење „Пангеа“
IV/3 - Борис Малетић јенаграђен
Градско такмичење у атлетици
IV/2 – Александар Јовковић 1. место, а Алекса Солдо 2.место
IV/3 – Катарина Попов и Огњен Станојевић 3.место
Међународно такмичење у атлетици:
IV/2 – Александар Јовковић 2. место, а Алекса Солдо 4.место
Читалачказначка:
IV/1- 3награђенаученика: Николина Недимовић, Милица Милијашевић, Ана
Вешовић
IV/2- 3награђенаученика: Ивана Миаиловић, Јован Манчић, Михајло
Радовановић
IV/3- 4награђенаученика: Уна Јанковић,Анђела Секулић, Марта Стаменковић,
Лука Ковачевић
Такмичење Црвеног крста- конкурс „Крв живот значи“:
IV/2 Михајло Радовановић1.место
Трећи литерарни конкурс- „ Мој свет се зове љубав“
IV/3 Анђела Радуловић 2.место

Руководилац Стручног већа млађих разреда
Милина Кораћ
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Стручно веће српског језика
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И
КЊИЖЕВНОСТ (2017/2018 ГОД.)

Чланови већа:
1.Јасмина Мићић-Симеоновски,руководилац
2. Имрена Ђорђев
У току школске 2017/2018. године остварени су следећи планирани садржаји из
наставе српског језика и књижевности:
-почетком септембра дати су иницијални тестови ученицима свих одељења од 5. До 8.
разреда;
-одржани су часови додатне, допунске и припремне наставе у складу са планираним;
-планиране су и спроведене активности посвећене обележавању Дана школе: ученици
5. и 6.разреда учествовали су и присуствовали приредби, а ученици 7. И 8. разреда
посетили су изложбу посвећену животу и уметности Оље Ивањицки у Историјском
музеју;
-у оквиру манифестације „Читалачка значка“ остварена је сарадња са матичном
библиотеком „Вук Караџић“;
-одржани су планирани огледни часови: „Мали принц“,Антоан де Сент Егзипери,7/1
(Јасмина Мићић) и „Мој дека је био трешња“,Анђела Нанети,6/2 (Имрена Ђорђев);
-обављене су припреме ученика за такмичење из српског језика и језичке културе и
остварени су следећи резултати: 1. Мина Анђелић,5/1( 1. место на општ. Такмичењу),2.
Ања Петровић,6/2 (друго место на општ. такм),3. Ива Марковић, 8/2 (прво место на
општ. и треће на град.такмич),4. Софија Станојевић,8/2 (друго место на општ. и треће
на град.такм);
-у нашој школи одржана је Књижевна олимпијада и ученица Петра Радосављевић,8/1
освојила је прво место(на градском такмичењу такође прво, а на републичком друго
место);
- у оквиру тематског планирања одржани су Дани науке, тема : Индустријска
револуција у корелацији са осталим предметима и разредном наставом;
- обављене су припреме и и одржана приредба посвећена Светом Сави
-одржан је пробни пријемни испит за ученике 8. Разреда;
-спроведени су тестови за проверу остварености стандарда
-договорен је и планиран рад у наредној школској 2018/2019.години
-анализирани су резултати Завршног испита
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Стручно веће страних језика
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА СТРУЧНОГ
ВЕЋА СТРАНИХ ЈЕЗИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2017/2018 ГОДИНЕ
Рад стручног већа одвијао се кроз следеће активности:
Веће наставника страних језика састајало се према програму рада за школску
2017/2018 годину. Одржано је укупно 6 састанака (у септембру, октобру, децембру,
јануару, марту и јуну).
На састанцима су наставници решавали текуће проблеме у настави страних
језика. И ове године посебна пажња је посвећана мотивацији ученика. Констатовано је
да много брже и лакше памте када они раде презентације о градовима за које су иначе
заинтересовани.
Потпуно је усаглашен критеријум оцењивања и бодовања. Одржани су
планирани угледни часови (опширније о овоме је наведене у записнику састанака
Стручног већа страних језика).

ТАКМИЧЕЊА
Школско такмичење је одржано 15.12.2017. где су се пласирали ученици за
одлазак на општинско такмичење. Друштво за стране језике нас је обавестило да су ове
године промење пропозиције и да на општинско такмичење може да иде број ученика
који је једнак броју осмих разреда.
На општинско такмичење из енглеског језика пласирале су се Дуња Зрнић и
Сташа Рогановић, из италијанског језика Теодора Марић и Анђела Тадић, из немачког
језика Драгана Прокић.
Општинско такмичење одржано је 3.3.2018. на коме су Дуња Зрнић и Сташа
Рогановић (енглески језик) освојиле друго место. Окружно такмичење одржано је
25.3.2018 на коме су поменуте ученице освојиле друго место.
Републичко такмичење одржано је у Ћуприји 13.5.2018.

СЕМИНАРИ
Љиљана Вјештица (руски језик)
1. Годишњи семинар за професоре и наставнике руског језика, каталошки број 743
2. Рад са тешким родитељима, каталошки број 125
Љиљана Милошевић (енглески језик)
1. Team-building (27,28 и 29.4.2018)

УГЛЕДНИ ЧАСОВИ
Душица Цветковић
1. Le feste Italiane, децембар 2017 (V-1)
2. Il cibo italiano, април 2018 (VII-2)
3. Il palio di Siena, мај 2018 (VII-1)
Љиљана Милошевић
1. Echoes of the past, јануар 2018 (VI-2)
2. Liverpool, март 2018 (VIII-1)
3. Henry VIII, мај 2018 (VIII-3)

66
Драгана Николашев
1. London, новембар 2017
2. Conditional clauses, март 2018
3. Oxford, мај 2018

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
-

Историја
Географија
Музичка култура
Српски
Руководилац: Љиљана Милошевић
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Стручно веће математике
ГОДИШЊИ 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 школске годинесу 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
Општинско такмичење из математике је одржано 24.02.2018. – види извештај
Градско такмичење из математике је одржано 25.03.2018. – види извештај
Наш ученик Секулић Александар се пласирао и на Републичко такмичење где је добио
похвалу. Од 20.04. до 22.04.2018. је у Јагодини било организовано такмичење.
Алекси Секулићу и Чегар Биљани је омогућен боравак у Јагодини у најбољим могућим
условима у организацији директора и наше школе.
Екипа наше школе је 12.05. 2018. учествовала и на 44. математичком турниру – екипном
првенству основних школа Републике Србије у математици у организацији
математичког друштва ,,Архимедес,,. Екипно смо освојили трећу награду а Алекса
Секулић је освојио прву награду.
13.04.2018. је одржан Пробни завршни испит – види извештај
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Реализација редовне наставе

•

одржано

Планирано

неодржано

Прво полугодиште

Разред и одељење

•

Средња
оцена

51

144

142

2

3,58

52

144

142

2

4,24

61

144

143

1

3,21

62

144

143

1

3,41

71

144

143

1

3,23

72

144

144

0

3,14

81

136

135

1

3,13

82

136

135

1

3,30

83

136

135

1

3,27

Припремна настава за осми разред

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 – види извештај.

•

неодржано

одржано

Планирано

Одржано је пет часова мање припремне наставе у току школске године јер је потреба за
допунском наставом била много већа од планиране. Са ученицима је рађено далеко
више него што је планирано и уобичајено. Одржано је и десет часова припремне
наставе на крају године тако да се може констатовати да је са децом рађено ван свих
очекивања.

81

32

27

5

82

32

27

5

83

32

27

5

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

Одржано

Планирано

ДОПУНСКА НАСТАВА

51

16

30

+14

52

16

30

+14

61

16

30

+14

62

16

30

+14

71

16

30

+14

72

16

30

+14

81

16

28

+12

82

16

28

+12

83

16

28

+12

51

16

30

+14

52

16

30

+14

61

16

30

+14

62

16

30

+14

71

16

19

+3

72

16

19

+3

81

16

20

+4

82

16

20

+4

83

16

20

+4

неодржано

Одржано

Планирано

ДОДАТНА НАСТАВА

Бројпланиранихседница

9

Бројодржанихседница

11
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Стручно веће природних наука
ИЗВЕШТАЈ O РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ШКОЛЕ
ВЕЋЕ ПРИРОДНИХ НАУКА , ШКОЛСКЕ 2017/18.год

1.Веће Природних наука састоји се од пет чланова:
Александра Стефановић
Мира Богојевић
Љиљана АбуСамра
Видосава Петровић
Драгољуб Цветковић

Физика и хемија
Хемија
Биологија
ТИО
ТИО

2.Током године су одржане четири седнице на којима смо се договарали око
остваривања Годишњег плана.
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, током седница смо и упоређивали резултате тих тестова.
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-је одржана из биологије, хемије и физике.
Број одржаних часова по наставнику
Мира Богојевић
Александра Стефановић
Биологија

23
36
23

стручно
усавршавањ
е у установи

6.Стручно усавршавање у оквиру већа
Назив установе: ОШ „Надежда Петровић“
Видосава Петровић- наставник ТИО
Назив стручног
усавршавања

Ниво
( стручни
актив, веће

Време

Начин
учествовања
(присуство,

Бод

Документ
у установи
који доказује
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идр.)

Дан школе
Евалуација
уџбеника ТТ за
5.разред- Бигз
Дани науке Проналасци који су
променили свет
Прослава славеСветог Саве
Огледни час-квиз у
Кахоту у 81
Огледни час-квиз у
Кахоту у 82
Огледни час-квиз у
Кахоту у 83
Општинско
такмичење из ТИО

стручно усавршавање ван
установе

Вебинар-промоција
уџбеника
Информатика за
5.разред
Изложба у холу за
Ускрс
Радионица за Клетт

12.10.2017.

излагање,
ауторство,
координисање
, вођење,
остало )
присуство

1

Записник већа

12.12.2018.

ауторство

10

Записник већа

Веће
природних
наука
Наставничко
веће
Наставничко
веће
Наставничко
веће
Наставничко
веће
Веће
природних
наука
Веће
природних
наука

20-25.11.2017.

ауторство

10

Записник већа

27.01.2018.

организација

10

4.12.2017.

ауторство

4

Записник
већа
дневник 81

8.12.2017.

ауторство

4

дневник 82

7.12.2017.

ауторство

4

дневник 83

организација

10

Записник већа

27.03.2018.

присуство

2

потврда

Наставничко
веће
Наставничко
веће

31.03.2018.

организација

4

Записник већа

29.04.2018.

организација

4

потврда

УКУПНО
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Наставничко
веће
Наставничко
веће

Назив стручног усавршавања

Интернет и ми у
сигурној мрежи

Семинар

март

Време

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

19.11.2017.

присуство

УКУПНО

реализацију

Документ
који доказује
реализацију

16

16

Сертификат
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Потпис наставника
В.Петровић

стручно усавршавање у установи

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

Назив стручног
усавршавања

Дан школе
Дани науке Проналасци који су
променили свет
Прослава славе- Светог
Саве
Општинско такмичење
из хемије

Ниво
( стручни
актив, веће
идр.)

Време

Наставничк
12.10.2017.
о веће
Веће
20-25.11.2017.
природних
наука
Наставничк
27.01.2018.
о веће
Веће
април
природних
наука

Начин
учествова
ња
(присуство
, излагање,
ауторство,
координис
ање,
вођење,
остало )
присуство

Бодов
и

Документ у
установи који
доказује
реализацију

1

Записник већа

ауторство

10

Записник већа

присуство

1

организац
ија

10

Записник
већа
Записник већа

стручно усавршавање у установи

Потпис наставника
Мира Богојевић

Назив установе: ОШ „Надежда Петровић“
Драгољуб Цветковић- наставник ТИО

Назив стручног
усавршавања

Дан школе
Дани науке -

Ниво
( стручни
актив,
веће идр.)

Наставнич
ко веће
Веће

Време

12.10.2017.
20-25.11.2017.

Начин
учествовањ
а
(присуство,
излагање,
ауторство,
координиса
ње, вођење,
остало )
присуство
ауторство

Бодов
и

Документ у
установи који
доказује
реализацију

1

Записник већа

10

Записник већа

73

стручно усавршавање ван установе

Проналасци који су
променили свет
Прослава славе- Светог
Саве

природних
наука
Наставнич
ко веће

27.01.2018.

Семинар: Team building

10

Време

Начин
учествовањ
а
(присуство,
излагање,
ауторство,
координиса
ње, вођење,
остало

25.11.2017

присуство

8

27. 28 април
2018.

присуство

24

Назив стручног усавршавања

Обука запослених у образовању за
примену нових садржаја из ТТ

организациј
а

Записник
већа

Документ
који доказује
реализацију

уверење
уверење

Потпис запосленог
Д.Цветковић

стручно усавршавање у установи

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

Назив стручног
усавршавања

Дан школе
Дан школе
Дани науке
Дани наукекоји
- су
Проналасци
Проналасци
који су
променили свет
променили
свет
Прослава
славе
Прослава
Светог
Савеславе- Светог
Саве
Општинско такмичење
из физике

Ниво
( стручни
актив,
веће идр.)

Наставни
чко веће
Веће
природни
х наука
Наставни
чко веће
Веће
природни

Време

12.10.2017.

Начин
учествовања
(присуство,
излагање,
ауторство,
координисањ
е, вођење,
остало )
присуство

Бодов
и

Документ у
установи који
доказује
реализацију

1

Записник већа

10

Записник већа

присуство

1

организација

7

Записник
већа
Записник већа

20-25.11.2017. ауторство

27.01.2018.
март

74
х наука
Градско такмичење из
физике

стручно усавршавање ван установе

Републичко такмичење
из физике

Веће
природни
х наука
Веће
природни
х наука

април

организација

10

Записник већа

мај

организација

20

Записник већа

Време

Начин
учествовања
(присуство,
излагање,
ауторство,
координисањ
е, вођење,
остало

децембар

присуство

8

мај

присуство

24

Назив стручног усавршавања

Семинар: Наставник како креатор
климе у одељењу
Семинар: Републички семинар о
настави физике

Документ
који доказује
реализацију

уверење
уверење

Потпис наставника
Александра Стефановић

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

75
Техничко и информатичко образовање
разред планирано одржано неодржано
51
72
68
4
52
72
72
/
61
72
74
+2
62
72
74
+2
71
72
70
-2
72
72
74
+2
81
68
68
/
82
68
68
/
83
68
65
-3
Наставник хемије и физике: Мира Богојевић , Александра Стефановић

разред
61
62
71
72
81
82
83

Хемија
Физика
планирано одржано неодржано планирано одржано неодржано
72
70
2
72
74
+2
72
71
1
72
70
2
72
72
/
72
70
2
68
67
1
68
66
2
68
67
1
68
67
1
68
67
1
68
66
2

Наставник биологије: Љиљана АбуСамра

разред
51
52
61
62
71
72
81
82
83

Биологија
планирано одржано неодржано
72
70
2
72
69
3
72
70
2
72
68
4
72
68
4
72
69
3
68
61
7
68
67
1
68
64
4

Руководилац Актива природних наука:
Александра Стефановић
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Стручно веће друштвених наука
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ
ВЕЋЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА , ШКОЛСКЕ 2017/18.год

1.Чланови -Веће Друштвених наука састоји се од два члана:
Илијана Опачић
Данка Бијић

Историја
Географија

2. Седнице-У току године је одржано шест седница на којима су постигнути сви
договори о раду већа друштвених наука у школи.
3. Закључци-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.
Донели смо мере за унапређење васпитно-образовно рада за ову школску
годину.
4. Мере за унапређење 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;
5.Стручно усавршавање у оквиру већа

стручно усавршавање у установи

Назив установе: ОШ „Надежда Петровић“
Данка Бијић - наставник географије

Назив стручног
усавршавања

Ниво
( стручни актив,
веће идр.)

Дан школе

Наставничко
веће

Дани науке -Проналасци
који су променили свет
Прослава славе- Светог Саве

Веће друштвених
наука

Време

Начин
учествовања

Документ
Бодови

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

у установи који
доказује реализацију

12.10.2017.

присуство

1

Записник већа

20-25.11.2017.

присуство

10

Записник већа

Наставничко
веће

27.01.2018

присуство

1

11.03.2018

организација

8

Градско такмичење

ДИС
ДИС

Записник
Наст.већа
Записник већа

15.04.2018

организација

8

Записник већа

Угледни час-Природне
одлике Србије-4/1
Угледни час-Језера и бање
Србије-4/2
Угледни час-Језера и бање
Србије-4/3

Веће нижих
разреда
Веће нижих
разреда
Веће нижих
разреда

23.10.2017

ауторство

8

Дневник 41

24.10.2017

ауторство

8

Дневник 42

24.10.2017

ауторство

8

Дневник 43

Општинско такмичење

77

стручно усавршавање ван
установе

Дежурство за полагање
пробног теста српског језика

Наставничко
веће

Назив стручног усавршавања

Тимски рад

Семинар

08.04.2018

Време
(27,28).04.2018
.

дежурство

2

УКУПНО

54

Начин
учествовања

Решење
директора

Документ који
доказује реализацију

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

присуство

24

УКУПНО
Потпис наставника
Данка Бијић

Сертификат

24

стручно усавршавање у установи

Назив установе: ОШ „Надежда Петровић“
Илијана Опачић - наставник историје

Назив стручног
усавршавања

( стручни актив,
веће идр.)

Дан школе

Наставничко
веће

Дани науке -Проналасци
који су променили свет
Прослава славе- Светог
Саве
Општинско такмичење

Веће друштвених
наука

Време

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

Бодови

Документ у
установи који
доказује
реализацију

12.10.2017.

присуство

1

Записник већа

20-25.11.2017.

присуство

10

Записник већа

Наставничко
веће

27.01.2018

присуство

1

ДИС

17.03.2018

организација

8

Записник
Наст.већа
Записник већа

Градско такмичење

ДИС

22.04.2018

организација

8

Записник већа

Угледни час-Први светски
рат-4/1
Угледни час-Први светски
рат -4/2
Угледни час-Први светски
рат -4/3

Веће нижих
разреда
Веће нижих
разреда
Веће нижих
разреда
Наставничко
веће

24.5.2018

ауторство

8

Дневник 41

24.5.2018

ауторство

8

Дневник 42

24.5.2018

ауторство

8

Дневник 43

08.04.2018

дежурство

2

Решење
директора

укупно

54

Дежурство за полагање
пробног теста српског језика

стручно
усавршавање ван
установе

Ниво

Назив стручног усавршавања

Тимски рад

Време

Семинар

Начин
учествовања

Документ који
доказује
реализацију

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

(27,28).04.2018.

присуств
о
укупно

Потпис запосленог
Илијана Опачић

24
24
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6.Освојене награде:
Илијана Опачић

историја

Радосављевић Петра 8/1
Петковић Николина 8/2
Марковић Ива 8/2
Танчић Богдан 8/2
Данка Бијић

Општинско такмичење 1.место
Општинско такмичење 2.место
Општинско такмичење 3.место
Општинско такмичење 3.место
географија

Тадић Анђела 8/3
Новаковић Анђела 8/3
Марковић Ива 8/2

Општинско такмичење 2.место и 4. градско
Општинско такмичење 2.место и 3. градско
Општинско такмичење 2.место и 2. градско

8.Додатна, допунска и припремна
Илијана Опачић
допунска

додатна

17

32

Данка Бијић

припремна допунска
28

30

додатна

припремна

30

32

Руководилац Актива друштвених наука:

Данка Бијић
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Верска настава

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА
ВЕРСКЕ НАСТАВЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018 ГОДИНУ
1. Активности већа
Као катихета на замени, члан сам стручног тима за „борбу против насиља“ у школи
заједно са још неколико колега. Нисмо се састајали нити једанпут у току целе школске
године.
Рад стручног већа састоји се од планирања и одржавања огледних часова, организације
око одвођења ученика на Св.Литургију у Цркву Пресвете Богородице у Земуну,
организовања Дана науке, припрема за обележавање школске славе Светог Саве,
припрема за обележавање Васкрса.

4. Редовна настава
•

Разред
и
одеље
ње

Реализација редовне наставе (број планираних, одржаних и неодржаних часова
таксативно по одељењима)

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ
Планира
но

одржа
но

неодржа
но

Планира
но

одржа
но

неодржа
но

1/1

20

20

0

16

16

0

1/2

20

20

0

16

16

0

1/3

20

0

16

16

0

2/1
2/2

20

16

0

20

16

0

3/1

21

21

0

15

15

0

3/2

21

21

0

15

15

0

20

УКУПНО

ДРУГО
ПОЛУГОДИШТЕ

одржа
но

неодржа
но

36

0

36

0

36

0

36

0

36

0

36

0

80
3/3

20

20

0

16

16

0

4/1

20

19

0

16

17

0

4/2

20

19

0

16

17

0

5/1

20

20

0

16

15

1

5/2

20

20

0

16

16

0

6/1

20

20

0

16

16

0

6/2

20

20

0

16

16

0

7/1

20

20

0

16

16

0

7/2
7/3

20

20

0

16

15

1

8/1

20

19

1

16

14

2

8/2

20

19

1

1

14

2

36

0

36

0

36

0

35

1

0

0

36

0

36

0

36

0

35

1

31

3

32

3

5. Слободне активности
Одлазак на Свету Литургију у Богородичину Цркву у Земуну.
Осам пута,три пута у првом полугодишту за време Божићног поста, за Светога Саву и
четири пута у Васкршњем посту у другом полугодишту, ученици од 1-8 разреда одлазили су
у недељне дане са наставницом у поменуту Цркву на Литургијско сабрање и активно
учествовали у молитви а потом узимали учешће у разговорима о њиховим конкретним
доживљајима и утисцима са Свете службе која је уједно и крајњи циљ и најважнија сврха
верске наставе, да се дакле деца приведу Цркви и постану њени активни чланови који ће
даље ширити и спроводити у свом животу основне идеје и поруке хришћанске Цркве и вере.

Предметни наставник
Петар Ацковић
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Стручно веће уметности
1. Остварене посете ван школе:
ЛИКОВНА КУЛТУРА:
1.„Фантастичне форме – Ђивара“, радионица и предавање, Музеј Афричке
уметности, одељење 5-2 ( октобар 2017.)
2. Покретни планетаријум, одељење 5-2, (април 2018.)
3. Одлазак у позориште (гледање опере) није реализован јер се није пријавио
довољан број ученика (30) за групну посету Народном позоришту
2. Огледни часови:
ЛИКОВНА КУЛТУРА: Амбијент сценски простор –израда маски ( инспирација
Пабло Пикасо ) - разреди : 4/1, 4/2, 4/3 ( одржана по 2 часа , јануар 2018. )
МУЗИЧКА КУЛТУРА: Солмизација, Р. Роцерс – разреди: 4/1,4/2,4/3 (по 1 час, април
2018.)
3. Предавања којима су ученици присуствовали у оквиру школе:
4. Учешће у приредбама:
ЛИКОВНА КУЛТУРА: Изложбе поводом Дана школе (октобар), Фестивала науке
(новембар), Нове године, Светосавске славе (јануар), завршетка школске године
(мај, јун).
МУЗИЧКА КУЛТУРА: Приредбе поводом пријема првака (1. 9. 2017.),Дана школе
(12.10.2017.), Школске славе (27.01.2018.). Хор и оркестар је такође учествовао на
Фестивалу науке (новембар 2017.), као и у програму поводом испраћаја ученика
осмог разреда (31.05.2018.).
5. Учешће у другим манифестацијама:
ЛИКОВНА КУЛТУРА: Салон стрипа; Изложба предвиђена за Ревију стваралаштва
није одржана услед немогућности да се манифестација одржи у Сава центру
МУЗИЧКА КУЛТУРА: Учешће хора на Ревији стваралаштва у Студентском
културном центру (06.10.2016.); Учешће хора на Фестивалу Spring to Life испред
ТЦ Ушће (април 2018.)
ЛИКОВНА И МУЗИЧКА КУЛТУРА: Свечана додела диплома организације
„Пријатељи деце“ у Свечаној сали општине Нови Београд (мај 2018.)
6. Семинари: 1. Заштита против интернет насиља - Тијана Јуришић (октобар 2017.);
2. Изградња тима и вештине комуникације - Тијана Јуришић и Тања Полети (април
2018.)
7. Мере унапређења васпитно-образовног рада: Стручно веће се договорило о
интензивнијем тематском повезивању са осталим предметима (детаљније у
записницима Стручног већа)
8. Учешћа на конкурсима и такмичењима:
ЛИКОВНА КУЛТУРА:
1. Мирчетић Јана, 5/2 - 3.место на општинском такмичењу „Мој крај приче“,
„Поштар“- ( 23.3.2018.)
2. Ања Филиповић,7/1 - 3.местона општинком такмичењу„Крв живот значи“
(30.3.2018.)
Ликовни конкурс „У част Драгану Лукићу“ (20.11.2017.)
Ликовни конкурс „Друже се деца широм света“ (30.12.2017.)
Ликовни конкурс „ О чему маштају деца?“ (30.12.2017.)
Ликовни конкурс карикатуре „Мали Пјер“ (фебруар 2018.)

МУЗИЧКА КУЛТУРА:
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ДЕМУС – Дечије музичке свечаности - општинско такмичење соло певача (22.
јануар 2018.) :
1. Анђела Секулић, 4/3 – 3. (прво) место, жанр Староградска песма
2. Немања Вучковић, 5/1 – 3. (прво) место, жанр Стари мајстори, класична или соло
песма
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Стручно веће физичког и здравственог васпитања и изабраног спорта
Програм рада већа физичког и здравственог васпитања
Чланови већа:Дарко Шапић,Горан Јевтић и Јована Петровић.
Планирано је 6 седница већа по 3 у сваком полугодишту.
Прва седница стручног већа одржана је 6.9.2017.
Дневни ред:Текућа питања везана за почетак шкoлске године (лопте,вијаче)
Планирање огледних часова за прво полугодиште
Дарко Шапић

Записник са друге седнице стручног већа за област физичког и здравственог васпитања
одржане 20.10.2017. Присутни чланови актива. Шапић, Јевтић,
Дневни ред:
Обележавање Дана школе.
Недеља школског спорта од 9-13.10.2017. Одржано школско такмичење у
фудбалу 5.и 6. Раз и кошарци 7.и8. раз.Узели учешће сви ученици сколе у оквиру
одељења.Ученици нижих разреда узели учешће у штафетним играма и између 2 ватре.
Дарко Шапић
Записник са треће седнице стручног већа за област физичко и здрав васпитања
одржане 26.1.2018.
Присутни сви чланови већа.
Угледни час одржан 14.2.2018 у 6-1. Присуствовао наставник Горан Јевтић.
Одржан одбојкашки турнир за девојчице седми и осми разред поводом школске славе
Свети Сава.
Дарко Шапић
Записник са четврте седнице стручног већа за област физичког и здравствено
васпитања одржане 27.2.2018. Присутни сви чланови већа.
Планирање часова у другом полугодишту за ниже разреде.
Осврт на прославу одбојкашког турнира поводом школске славе Свети Сава.
Дарко Шапић
Записник са пете седнице стручног већа одржане 30.5.2018.
Присутни сви чланови већа.
Ове школске године 2017/2018 ишли смо само на спортска такмичења из атлетике.
Постигнути су следећи резултати:
АТЛЕТИКА општинско такмичење:
Дечаци 4.разред
Станојевић Огњен 60м. Прво место
Јовковић Александар вортекс прво место
Солдо Алекса даљ прво место

Дечаци 6.разред-општина

Девојчице 4.разред
Попов Катарина 60м прво место

Девојчице 6.разред-општина
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Новаковић Богдан 600м треће место
место
Кончаловић Стефан кугла прво место
Екипно дечаци треће место

Дечаци 8.разред-општина
Секулић Алекса вис прво место
Екипно дечцаци друго место

Мишљеновић Марија 60м друго
Џабасан Елена 600м треће место
Дукић Анђелија кугла друго место
Екипно девојчице друго место

Девојчице 8.разред-општина
Стојановић Софија 100м друго место
Врета Теодора 300м друго место
Јакшић Катарина вис треће место
штафета 4џ100м
Јовановић, Нинковић, Врета,

Стојановић
прво место
Екипно девојчице прво место
АТЛЕТИКА градско такмичење:
Дечаци 4.разред-град
Јовковић Александар вортекс прво место
Солдо Алекса даљ друго место
Станојевић Огњен 60м треће место

Девојчице 4.разред-град
Попов Катарина 60м треће место

Дечаци 6.разред-град
Кончаловић Стефан кугла седмо место
Дечаци 8.разред-град
Секулић Алекса вис друго место

Девојчице 8.разред-град
штафета 4џ100м
Јовановић, Мишљеновић, Врета,

Стојановић
треће место
Секулић Алекса је победник међуокружног такмичења у Новом Саду и републичког
такмичења у Новом Пазару у скоку у вис. Проглашен је за спортисту генерације.
Одржан час физичког васпитања у 4. разреду 21.5.2018. код учитељица Антонеле
Земановић и Миломирке Ђорђић, а код Милине Кораћ 8.6.2018.
Дарко Шапић
Записник са шесте седнице стручног већа одржане 26.6.2018
Подела часова за школску 2018/2019.
Шапић Дарко 100%, Горан Јевтић 20%, Јована Петровић 10%
Дарко Шапић

Град атлетика:
Девојчице VIII разред: Екипно I место
Дечаци VIII разред: Екипно III место
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Међуокружно – Сремска Митровица,
Девојчице VIII разред: Екипно II место

мај 2017.

VI седница стручног већа за област физичког и здравственог васпитања,
20. 06. 2017.
Дневни ред: Планирање радног времена наставника
Подела часова
Предлог набавке учила и реквизита
Огледни часови

одржана

За школску 2017/2018 – следећа подела часова:
1. Дарко Шапић – 20 часова – 100%
2. Горан Јевтић – 5 часова – 25%
3. Јована Петровић – 2 часа – 10%
Укупно: 135%
Одржан час у нижим разредима (IV1 и IV2) – 20. 06. 2017.
Код учитеља: Ненад Поморишац ; Дејан Ковачевић
Спортиста генерације: Врета Катарина
Наставник Дарко Шапић је у мају месецу присуствовао семинару „Примена ИОП-а у
настави физичког васпитања“
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1. САВЕТ РОДИТЕЉА
ИЗВЕШТАЈ РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА ЗА ШКОЛСКУ
2017/2018. ГОДИНУ
Током школске 2017/2018. године је одржано 5 седница Савета родитеља
Одзив родитеља је био на завидном нивоу.
13. 09. 2017. Седница Савета родитеља
Присутно 16 од укупно 20 родитеља.
Дневни ред:
1.Конституисање Савета родитеља и избор председника и избор председника и
заменика
2. Усвајање Пословника о раду Савета родитеља
3. Усвајање програма рада Савета родитеља за шк. 2017/2018.год.
4.Разматрање Годишњег плана рада Школе 2017/18.год. и Извештаја о раду школе за
школску 2016/17.год.
5. Извештај о раду директора за школску 2016/2017. Год.
6.Извештај о успеху ученика и владању на крају 2016/17. 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.Осигурањe ученика-избор осигуравајуће куће
12.Школски програм
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 рада Савета родитеља за школску 2017/2018. Годину.
3.Усвојен је програм рада Савета родитеља за школску 2017/2018. Годину.
4. Родитељи су упознати са Годишњим планом школе за 2017/2018. и Извештајем о
раду школе за 2016/2017. године.
5.Директорка је поднела годишњи извештај и упознала родитеље о раду директора за
2016/2017.
6. Педагог школе је упознала Савет родитеља са успехом и владањем ученака на крају
школске године 2016/2017.
7. Директорка је поднела извештај о припремама за почетак школске 2016/2017. године.
8. Одлука Савета родитеља је да и ове школске године ангажује Мићу Дерету за чувара
у школи. Цена чувара за прво полугодиште је 700 динара. Ако родитељи имају више
деце у школи, пун износ плаћа само најстарије дете.
9. Родитељи су упознати са дестинацијам за екскурзије и извођење наставе у природ.
Дестинације су : I- IV- Златибор, V разред-Иришки венац(1 дан), VI разред- Ресавска
пећина (1 дан), VII разред- Крагујевац (1 дана), VIII разред - Лепенски Вир, ( 2дана). .
Родитељи су сагласни са извођењем наставе у природи, излетима и екскурзијама.
Донета је једногласна одлука да ученици осмог разреда иду 2 дана на екскурзију а
седми разред 1 дан.
10. Родитељи желе да учествују у уређењу школе и похвлили су све што је урађено и
једногласно прихватили да се настави са прикупљањем Ђачког динара.
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11. Директорка је упознала Савет родитеља о понудама које су приспеле заосигурање
ученика. Родитељи су једногласно, јавним гласањем изабрали осигуравајућу кућу
„Делта Ђенерали“.
12. Презентован је анекс Школског програма. Измене за 5.разред и час са полицијом 4.и
6.разред.
13.Директорка је обавестила родитеље да нисмо ушли у 200 првих школа за
Електронске дневнике.
И даље се настављаса давањем тестова по стандардима , јер ученици постижу боље
резултате на завршним тестовима и попели смо се за шест места по успеху.
У случају да дете прави озбиљне проблеме једногласно је прухваћено да се позове
родитељ и да дете води кући.
Родитељи су упознати да ће полиција у школи држати предавање за ућченике 4.и
6.разреда.

1.
2.
3.
1.
2.

3.

1.
2.
3.
4.
1.

23. 11. 2017. Седница Савета родитеља
Присутно 15 од укупно 20 родитеља.
Дневни ред:
Анализа успеха и владње на тромесечју
Протокол о насиљу
Разно
Закључци:
Педагог школе је упознала чланове СР са успехом и владањем ученика на крају првог
тромесечја.
Директорка је упозала СР о допису Министарства просвете од 13. 11. 2017.год. о
Изводу из правилника о протокоалу поступања у установи у одговору на насиље
злостављање и занемаривање. Наставници ће упознати родитеље на родитељском, а у
школи је истакнуто у свим учионицама и ходницима шта је важно знати о обавезама и
правима понашања у школи, како поступити у том случају и коме се обратити. У
школи ће бити сачињен тим од ученика који ће дежурати на критичним местма.
Председник Савета родитеља је упознала савет родитеља о ЈН које је спроведена за
извођење наставе у природи и екскурзије. Изабрана је „ Вања травел агенција“ и „
Балканик“. Подељени су листићи да се родитељи изјасне да ли њихово дете иде или не
на рекреативну наставу или екскурзију.
Директорка је обавестила и упознала родитеље да је стигао допис Министарства
просвеате да Клуб који тренира одбојку и кошарку у нашој школи од 19.30 – 21.00
снизи цена за ученике наше школе од 25-30%. Школа ће те термине уступити
клубовима.
27. 02. 2018. Седница Савета родитеља
Присутно 13 родитеља од укупно 20.
Дневни ред:
Извештај о успеху и владању на првом полугодишту
Полугодишњи извештај о раду школе и директора
Резултати анкете „ Безбедност школе“
Разно.
Закључци:
Педагог школе је прочитала успех и владање ученика на крају полугодишта и
упоредила са резултатима на трпмесечју. Предложене мере за побољшање успеха, а
осми разре да долази редовно на часове припремне наставе
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2.

Директорка је поднела полугодишњи извештај о раду школе и раду директора и
упознала родитеље шта је све урађено у првом полугодишту
3. Педагог школе презентовала је родитељима резултате анализе безбедности ученика .
На питање родитеља која су то критична места где најчешће долази до сукоба, педагог
је одговорила да постоје дежурни ученици који помажу наствницима и смеју да уђу у
толете и свлачионице.
4. Директорка је презентовала анализе резултата Самовредновања- Етос. Није било
дискусије.
-Директорка је обавестила родитеље да се мењају уџбеници за I и V разред. Родитељи
су обавештени да ће списак уџбеника бите на сајту школе. Такође је директорка
обавестила родитеље да је стигла понуда набавке уџбеника на више рата и да школа
према важећем закону врши само посредовање у смислу дистрибуирања уплатница и
уџбеника и нема никакву другу улогу. Иако је директорка предложила да би било боље
да родитељи сами набаве уџбенике и да ће се опет организовати размена књига међу
ученицима родитељи су једногласно одлучили да школа понуди могућност преко
анкета.
- Савет родитеља једногласно изабрао Фото- тренд за фотографисање.
-Натпис са називом школе који ће бити истакнут на главном улазу,према праетходном
договору, и од приспеле три понуде определио се за фирму W&E.

27. 03. 2018. Седница Савета родитеља
Присутно 17 родитеља од укупно 20.Председник СР констатовао да се може
пуноважно одлучивати, јер постоји кворум.
Дневни ред:
1.Разматрање и усвајање предлога Пословника о раду Савета родитеља( усаглашавање
са Законом)
2. Разматрање предлога Правилника о безбедности ученика
3.Давање предлога за представника родитеља у Школски одбор
4. Разно
Закључци:
-Прочитан зЗаписник са претходне седнице. Примедби није било те је Записник
једногласни усвојен.
1.

Секретар школе је образложила Пословник о раду Савета родитеља(Пословник су
родитељи добили унапред). Пословник о раду је једногласно усвојен у целини.
2. Секретар је присутне упознала са изменама у односу на важећи Правилник( предлози
Правилника били доступни на сајту школе)Након краће дискусије донет је закључак :
упознати су са Правилником о безбедности и правилима понашања и употпуности
сагласни са предлогом.
3. Директорка је обавестила родитеље да је дошло време да се предложе нови чланови
Школског одбора из реда родитеља и позвала присутне да дају предлог.
Присутни су предложоли следеће кандидате:
1. Марковић Драган1-3
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2. Томић Сандра 4-1
3. Цабунац Мирјана4-2
4. Мирчетић Зоран 5-2
Такође у складу са Пословником и одредбама Закона предложени су чланови
комисије која ће спровести тајно гласање за избор 3 члана Школског одбора.
Изабрана је следећа комисија
1.Танчић Владимир 8-2
2.Лојаница Зоран 3-1
3.Живановић Тања 6-1
Гласање је заказано за 10. 04. 2018.године.
4.Директорка је присутне упознала са представком родитеља 3-2 у вези догађаја од 22.
23.марта као и предузетим мерама у вези са поменутим догађајима.
Након дискусије СР је донео закључак, а на предлог директорке да се Правилник о
безбедности доследно примењује , нарочито у делу за родитеље. Родитељима није
дозвољен улазак и задржавање у школи осим у времену и месту предвиђеном за
контакт са родитељима(члан27.став5.). Овај закључак је једногласно усвојен.Следећа
Седница СР се заказује за 10.4. 2018. У 17.30.Обавезује се секретар да достави позиве
за ту седницу.
10. 04. 2018. Седница Савета родитеља
Присутно 16 родитеља од укупно 20.
Дневни ред:
1. Анализа успеха на тромесечју
2. Самовредновање:област Ресурси
3. Избор кандидата за Школски одбор
4. Разно

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.

1.
2
3

Закључци:
-Прочитан је Записник са претходне седнице. Примедбе није било, те је Записник
једногласно усвојен.
Педагог школе је упознала чланове СР са успехом и владањем ученика на крају првог
тромесечја.
Извештај о Самовредновању –Ресурси је поднела директорка школе. По овој тачки
није вођена дискусија.
Комисија је прегледала кутије са гласачким листићима и приступила са тајним
гласањем Након гласања утврдила је следеће резултате
Сандра Томић- 11 гласова
Драган Марковић 9 гласова
Мирјана Цабунац-9 гласова
Зоран Мирчетић-7 гласова
Донета је одлука да су кандидати за Школски одбор следећи:
Сандра Томић
Драган Марковић
Мирјана Цабунац
Одлука је једногласно прихваћена.
4. Директорка је упознала родитеље да КК „Балкан“ промовише одбојку бесплатно
једном недељно. Родитељи ће се изјаснити да ли њихово дете долази или не.
-Директорка је обавестила родитеље да слова за наслов на школској згради буду
црвена или зелена, а родитељи су једногласно донели одлуку да слова буду црвене
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боје.
-Директорка је обавестила СР да подсете родитеље на родитељском сатанку да не
улазе у
школу без позива да не носе торбе у учионицу, једино ако за то постоји потреба.
-3.маја„ Отворена врата“ и од тада родитељи осмог разреда не могу да долазе и
посећује наставнике.
-Директорка је обавестила , предочила родитељима од I-VII разреда да могу да буду
посматрачи на завршном испиту за VIII разред. Родитељи VIII разред не могу бити
посматрачи. Мишљење и једногласна ослука свих присутних родитеља је да нема
потребе
за њиховим присуством.
-Директорка је обавестила СР да је у току избор уџбеника за I и V разред. На сајту
Министарства могу погледати одабране уџбенике. Родитељи избор препустили
наставницима, али су нагласили да воде рачуна о цени.
Записник
Са седница Савета родитеља за представнике VIII разреда
Присутна сва три члана и председник СР
Дневни ред:
1.
Матура
2 Разно
3 Закључци:
1. Школа ће организовати испраћај осмака последњи радни дан маја после другог часа
са пригодним програмом. Родитељи су се договорили да самостално организују
Матурско вече ван школе, јер школа нема просторних услова.
2. Директорка је подсетила родитеље да на родитељском састанку обавесте остале
родитеље да ће за информације о Завршном испиту и упису у Средње школе бити
благовремено обаввештени на сајту школе. Такође је апеловала на родитеље да
долазе на припремну наставу која се редовно одржава у школи још од октобра
месеца, али да њихова деца не долазе редовно.
Секретар Савета родитеља
Миломирка Ђорђић
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2. ПЕДАГОШКО – ПСИХОЛОШКА СЛУЖБА
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА ШКОЛE

Послови педагога школе обухватају следеће садржаје:
1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
3. САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА
4. САРАДЊА СА УЧЕНИЦИМА
5. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА
6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ
7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА ШКОЛЕ
8. САРАДЊА СА СТРУЧНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА, ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ
9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПРИПРЕМА ЗА РАД
Посао педагога обухвата рад и активности у вези са наведеним областима. Оне
су међусобно повезане током практичног рада.
Према расподели обавеза током школске 2017/2018.године које су обухваћене
у Годишњем плану рада школе педагог је учествовао у раду:
1. Педагошког колегијума,
2. Тима за развој школског програма (координатор),
3. Тима за заштиту од насиља,
4. Тима за инклузивно образовање,
5. Тима за професионалну оријентацију и реализацију завршног испита ученика VIII
разреда
(координатор),
3.
4. 1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
У току школске 2017/2018. године педагог је обављао следеће активности:
- Учествовање у изради појединих делова Годишњег програма рада школе;
- Учешће у изради планова и програма рада стручних органа школе;
- Израда годишњег и месечних планова рада педагога;
- Евиденција о изради оперативних планова рада наставника;
- Учешће у припремању и извођењу наставних часова и припреми кандидата за
полагање испита за лиценцу (редован члан Школске комисије);
- Учешће у изради распореда слободних активности, распореда писмених провера
знања и контролних вежби и распореда пријема родитеља;
- У сарадњи са директором, на почетку и током школске године распоређивање
новодошлих ученика;
- Учеђће у планирању и реализацији свечаног пријема првака и пријема деца из ПУ
на манифестацију „Дани науке“;
- Учешће у осмишљавању и остваривању школе као пријатног амбијента (панои) за
ученике, наставнике и родитеље;
- Педагог, као стални члан Школског тима за инклузивно образовање учествовао је
у свим фазама рада, тј. израда акционог плана (за полагање завршног испита),
успешна је била и сарадња са Специјалном школом „Нови Београд основном
школом „Сава Јовановић Сирогојно“;
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- Припрема и спровођење Анкете о избору изборних предмета за наредну школску
годину.
5. 2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
- Пружање помоћи наставницима у дидактичко-методичком конципирању наставе;
- Посета часовима разредне и предметне наставе, присуство на угледним часовима и
часовима кандидата за полагање испита за лиценцу (27 угледних и 3 часа за
лиценцу);
- Разговор са наставницима након посете часу, анализа и предлог за побољшање
рада јер се обиласком часова остварује увид у коришћење наставних средстава;
- Систематско праћење и анализирање наставног процеса, као и рада и развоја
ученика (праћење успеха, изостанака и владања ученика; провера усвојености
технике читања са разумевањем,
итд.);
- Анализа успеха, изостанака и дисциплине ученика на класификационим
периодима (прво тромесечје, прво полугодиште, друго тромесечје, друго
полугодиште и крај године);
- Праћење успеха ученика на званичним такмичењима, пробном и завршном испиту
(координатор Тима за реализацију пробног и завршног испита).
6. 3. САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА
- Израда полугодишњих тестова из српског и математике од првог до четвртог
разреда и годишњег теста за 4. разред из математике, српског и природе и друштва
и анализа добијених резултата – постигнућа ученика и повратна информација за
наставнике;
- Указивање на неопходност веће заступљености активне наставе, индивидуализоване
и диференциране
наставе;
- Анализирање посећених часова редовне наставе и других облика образовноваспитног рада;
- Утврђивање узрока проблема који се јављају у васпитно-образовном раду;
- Осмишљавање рада са ученицима који имају потешкоћа у васпитно-образовном
раду;
- Упознавање учитеља првог разреда са предзнањем и осталим релевантним
карактеристикама будућих првака – израда педагошког досијеа о будућим првацима
на основу тестовских провера способности и знања при упису у школу;
- Стручни рад и подршка новозапосленим младим колегама и колегама кандидатима
за полагање стручног испита за лиценцу наставника;
7. 4. САРАДЊА СА УЧЕНИЦИМА
- Утврђивање зрелости деце за редовни полазак у школу;
- Формирање одељења првог разреда;
- Израда досијеа ученика 1. разреда на основу њиховог постигнућа на тесту ТИП-1;
- Распоређивање нових ученика у разреде и одељења;
- Идентификовање и рад на отклањању педагошких узрока проблема у учењу и
понашању;
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- Индивидуални и групни рад са ученицима који имају проблема у учењу и
понашању;
- Праћење и проучавање интересовања и постигнућа ученика и сагледавање њихове
усклађености са професионалним жељама и опредељењима.Упознавање ученика са
врстама средњих школа, подручјима рада, појединим занимањима, начином
полагања завршног испита и календаром уписа у средње школе.
- Израда Водича за осмаке и Критеријуме за упис у средњу школу (налази се на
сајту школе).
8. 5. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА
- Упознавање родитеља са ученичким обавезама и правима и неопходношћу
њиховог поштовања;
- Учешће на састанцима Савета родитеља;
- И током ове школске године обављен је велики број индивидуалних разговора са
родитељима у циљу пружања подршке и помоћи породицама, родитељима и
ученицима у детектовању, анализи и решавању тешкоћа и проблема различитог
спектра;
- Упознавање родитеља ученика осмог разреда са Календаром уписа у средње
школе и критеријумима за упис.
9. 6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ
- Учешће у решавању различитих приговора и жалби родитеља, приликом вођења
дисциплинског поступка;
- Учешће у организацији и спровођењу манифестација у школи;
- Учешће у изради извештаја о раду школе;
- Учешће у формирању одељења 1. и 5. разреда, као и расподеле нових ученика;
- Учешће у припреми извештаја, саопштења и обавештења за чланове Наставничког
већа,Одељенских већа и Педагошког колегијума;
10. 7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА ШКОЛЕ
- Планирање и реализација рада стручних органа и тимова, решавање актуелних
образовних-васпитних проблема кроз рад стручних органа, унапређивање рада
стручних органа школе, извештаји о резултатима обављених анализа, прегледа,
испитивања и предлагање одговарајућих мера;
(у следећим стручним органима:
1. Педагошки колегијум
2. Стручни актив за развој школског програма (координатор)
3. Тим за заштиту ученика од насиља – стални члан тима
4. Тим за инклузивно образовање - стални члан тима
5. Тим за професионалну оријентацију и завршни испит – координатор тима
6. Наставничко веће – члан већа
11. 8 . САРАДЊА СА СТРУЧНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА, ЛОКАЛНОМ
ЗАЈЕДНИЦОМ
- Сарaдња са Центром за социјални рад;
- Менторски рад са студентима Филозофског и Учитељског факултета;
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-

Сарадња са Домом здравља Нови Београд;
Сарадња са Полицијском станицом Нови Београд;
Сарадња са Општином Нови Београд и Интерресорном комисијом,
Сарадња са ПУ „11. април“;
Сарадња са Специјалном школом „Нови Београд“,
Сарадња са ОШ „Сава Јовановић Сирогојно“ Земун
Сарадња са Школском управом Београд
12. 9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПРИПРЕМА ЗА РАД

- Перманентно је вођена документација о раду која обухвата планове рада (годишњиглобални и месечни-оперативни), дневник рада, досијеа о раду са ученицима који
захтевају посебан рад, документација о извршеним тестирањима, извештајима, итд.;
- Учествовање у унапређивању школске доклументације, посебно оне која се односи на
планирање и праћење реализације програма рада школе;
- Вођење евиденције и документације о сарадњи са ученицима, наставницима и
родитељима;
- Планирање и припремање анализа, приказа, саопштења, итд.
- Припремање материјала за поједина истраживања и израду инструмената;
- Планирање и реализација посета часовима;
- Редовно ажурирање спискова ученика од 1 до 8.разреда у свим неопходним
документима у којима се прати њихов рад и напредовање, учествовање у школском
животу, као и израда остале потребне педагошке документације; евидентирање ученика
који су дошли и који су отишли из наше школе;
распоређивање новопридошлих ученика у одељења (на почетку школске године и
током школске године).
Катица Аћимов-Деспотовић
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13.

ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ
У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ

У првом полугодишту, у школској 2017/2018. години за школску библиотеку
набављено је:
купљено
•

82 књиге, претежно школска лектира, чију је набавку финсирало
Министарство просвете, науке и технолошког развоја

•

15 на Сајму књига

добили смо:
•

81, од Весне Варошчић Миленка Ћук, претежно епска и научна
фантастика
укупно:313 књига

укупан књижни фонд износи 13.607 књига.
•

око 350 уџбеника је добијено на поколон од издавача или
Министарствa просвете.
Број некњижне грађе је 1359.

Посета библиотеци је била, у просеку на дневном нивоу, 19 ученика.
Упис првака, у школску бибклотеку, је обављен у септембру 2017. године, а у
Бивлиотеку Новог Београда у октобру 2017.
Крајем септембра 2017. започела је Читалачка значка. У другом полугодишту
ће се завршити.
Од 04.-05. марта 2017. библиотекар је похађла семинар “Примена метода и
техника учења, брзог читања, памћења у настави и интеграција у образовни
систем“, (К2) акредитован од стране Завода за унапређивање образовања и
васпитања, који носи 16 бодова. Поменути семинар се одржавао у нашој школи
и није уско везан за рад библиотеке.
Рад бибилиотеке у трајању од 15 сати непослредног рада са ученицима (50% од
пуног радног времена), значајно утиче на посећеност библиотеке.

Библиотекар школске библиотеке:
Слађана Милин
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14. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ И
ЗАВРШНИ ИСПИТ
Програм професионалне оријентације ученика реализовао се кроз програме одељенских
старешина, предметних наставника, учитеља, стручног сарадника. Од првог до осмог
разреда ученици кроз наставу и ваннаставне активности стичу низ информација о
разним занимањима.
Педагог је у октобру урадила анкету о професионалним интересовањима ученика. Из
анкете сазнејемо да је већина ученика заинтересована за гимназије, а већина ученици
који желе да упишу стручне школе још увек се нису одлучили за конкретну школу.
За ученике je припремљена презентација о процедури завршног испита, условима
уписа и календару уписних активности и Упознајмо средње школе, a за родитеље је
организован заједнички састанак где су и они упознати са свим активностима у вези
завршног испита.
У холу школе истакнут је календар уписних активности, упутство за родитеље и
ученике о процедури полагања завршног испита и презентација а на сајту школе се
налази Водич за осмаке и Критеријуми за упис у средње школе.
Педагог је вршила саветодаван рад са ученицима осмог разреда, упућујући их на опис и
карактеристике постојећих образовних профила и усмеравајући их да на реалан начин
сагледају сопствене жеље и способности.
У мају и јуну одржане су презентације средњих школа – Савремена гимназија, Стручне
уметничке школе, а Фондација Темпус је спровела низ активности које имају за циљ
пружање подршке ученицима и родитељима. Такође, Министарство просевете, науке и
технолошког развоја је организовало пријаву ученика за специјализована одељења за
информатику и рачунарство (ИТ).
15. Пробни завршни и завршни испит
16.

13. и 14. априла 69 ученика је полагало пробни завршни испит из српског језика,
математике и комбиновани тест.
Сви ученици су пробни испит полагали у фискултурној сали.
Просечан број бодова по одељењима:
Разред
VIII/1
VIII/2
VIII/3

БРОЈ
УЧЕНИКА
24
23
22

СРПСКИ ЈЕЗИК

МАТЕМАТИКА

12,15
13,98
12,96

9,27
10,72
10,02

КОМБИНОВАНИ
ТЕСТ
8,60
11,09
8,50

Завршни испит су полагали сви ученици. 69 ученика је полагало испит у фискултурној
сали.
Тест из српског језика су полагали 18.06., из српског језика, 19.06., из
матаматике, а комбиновани тест 20.06.2018.
ПРОСЕЧАН БРОЈ БОДОВА НА КРАЈУ РАЗРЕДА
шести
седми
осми
укупно
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17,31
16,85
16,58
50,74
ПРОСЕЧАН БРОЈ БОДОВА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ
математика
српски језик комбиновани
укупно
7,86
8,12
10,34
26,32
ПРОСЕЧАН УКУПАН БРОЈ БОДОВА
77,37

Просечан број бодова по одељењима
Разред

СРПСКИ
ЈЕЗИК
7,71
8,61
8,07

VIII/1
VIII/2
VIII/3

МАТЕМАТИКА
7,22
8,52
7,86

КОМБИНОВАНИ
ТЕСТ
8,78
11,05
11,29

УКУПНО
23,71
28,18
27,22

Ако се упореди успех и резултати на завршном испиту видимо да су ученици
показали мање постигнуће на завршном испиту у односу на закључене оцене.
Просечан број бодова по предметима последње три године

Број ученика
Српски језик
Математика
Комбиновани

Школска
2015/16. година
75
7,38
5,60
7,69

Школска
2016/17. година
69
7,46
6,55
5,98

Школска
2017/18. година
69
8,12
7,86
10,34

У средње школе са посебним способностима се уписало 12 ученика, у стручне школе са
четворогодишњим трајењем 54 и у школе са трогодишњим трајањем 3 ученика.
Већина ученика – 42 (62,69%) је распоређена у прву жељу.
К. Аћимов-Деспотовић, координатор

98

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Стручни актив за развој школског програма у току школске 2017/18. године одржао је
6 седница.
Разматране су следеће активности:
- израда Анекса ШП на основу Правилника о измени правилника о наставном плану за
други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за пети и шести
разред основног образовања и васпитања
- сарадња са Тимом за инклузивно образовање
- сарадња са Педагошким колегијумом и члановима Стручних већа – усаглашавање
критеријума оцењивања
- анализа иницијалних тестирања
- анализа Глобалних (годишњих) планова
- анализе успеха на класификационим периодима и предлог мера
- анализа процене вршњачког насиља
- упознавање НВ са новим Правилницима за први и пети разред
- израда ШП за период 2018 – 2022.
- анкетирање ученика за изборне предмете
Евиденција о реализацији наведених активности се налази у записницима Стручног
актива за развој ШП.
У наредном периоду желимо да остваримо следеће:
- Мотивисање наставника на чешће коришћење разноврсних метода и облика рада, као
и савремених наставних средстава
- Оснаживање тимског рада при планирању и реализацији наставе
- Проширивање понуде ваннаставних активности
К. Аћимов-Деспотовић координатор
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17.

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

ИЗВЕШТАЈ О
УЧЕНИЦИМА

РЕЗУЛТАТИМА

ИСПИТИВАЊА

КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ

ПОДРШКА

За друго полугодиште планирана је кључна област Подршка ученицима.
Друга кључна област коју смо вредновали је Подршка ученицима.
Реализација је почела почетком фебруара 2017. године, а завршена почетком марта 2017.
године.
Подручја вредновања у оквиру изабране кључне области су:
1. Брига о ученицима
2. Подршка учењу
3. Лични и социјални развој
4. Професионална оријентација
Као инструмент приликом вредновања користили смо чек листе из приручника које су
попуњавали ученици, родитељи и наставници предметне и разредне наставе.
Од 180 подељених упитника враћено, попуњено и обрађено је 131.
Вредновањем бриге о ученицима путем упитника за наставнике, средња оцена за важно од
другог до осмог разреда је 3.91 а за присутно 3,52.
Брига о ученицима – упитник за родитеље показује да је средња оцена за важно као
подршка ученицима 3,72, а за присутно 3.39, док је код ученика средња оцена за важно
3.68, а за присутно 3.32.
Средња оцена за важно код подршке учењу – упитник за ученике је 3,61, а за присутно
3,05.
Лични и социјални развој (упитник за ученике)- срења оцена за важно је 3.56, а за
присутно 3, 00, док је код наставника средња оцена за важно 3.86, а за присутно 3.70.
Професионална оријентација (упитник за ученике) – средња оцена за важно је 3.41, а за
присутно 3,02.,а код родитеља за важно као подршка ученицима средња оцена је 3.61, а за
присутно 3,1.
Средња оцена кључне области Подршка ученицима за важно је 3.67 , а за присутно 3.27.
На нивоу школе средња оцена кључне области Подршка ученицима је 3.47 што одговара
нивоу остварености ( ниво 2).
Брига о ученицима
Школа има Правилник о безбедности ученика, у коме постоје јасне процедуре за заштиту
ученика, са чијим су садржајем упознати сви актери (наставници, ученици, родитељи...).
Задужења, обавезе и одговорности свих актера Правилником су јасно и прецизно дефинисани.
Сви актери савесно и одговорно испуњавају задужења и обавезе које произилазе из
Правилника. Примену Правилника анализирају директор, педагог, одељенска већа, као и
наставничко веће. Школа благовремено и адекватно реагује на утврђене пропусте. Ученици се
у школи осећају безбедно.
Одељенске старешине и стручни сарадници проводе довољно времена у разговорима са
ученицима и родитељима, о томе воде евиденцију поштујући њихову приватност.
Ради промовисања здравствене заштите и здравог начина живота школа има сарадњу са
здравственом службом (посете здравствених радника, едукација наставног особља и ученика,
редовно организовање систематских прегледа ученика...).
Школа пружа помоћ ученицима са посебним потребама. Видљиво је уважавање и брига о
свим ученицима.
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Подршка учењу
Стручна служба пружа подршку ученицима по потреби ( увођење у технике учења, помоћ
у превазилажењу неуспеха, развијање мотивације, организована помоћ бољих ученика
слабијима, упућивање у начин процене сопственог напредовања...)
Постигнућа и успех ученика се прате (наставници разредне наставе, предметни
наставници, педагог) и на основу тога се утврђују посебне потребе сваког ученика.
Планирају се и припремају посебне активности да би се ученицима који заостају у раду
помогло у савладавању тешкоћа у наставном процесу, а ученицима који брже напредују
омогућило даље напредовање и учешће у истраживачким активностима и другим
пројектима. Овакво напредовање и успех ученика се похваљује, а изузетна постигнућа се
промовишу.
Лични и социјални развој
Школа води рачуна о личном и социјалном развоју ученика. У школи се негује и
подстиче позитивна социјална клима: толеранција, узајамно уважавање, поштовање,
подршка, сарадња, комуникацијске вештине, брига о другима...Код ученика се развија
поверење у сопствено знање и способности, самопоуздање, одговорност за сопствене
поступке, слобода мишљења и изражавања, критичко мишљење и сараднички односи.
Предлози и сугестије се разматрају и уважавају. Школа подстиче и подржава иницијативе
и активности ученика као што су: културне, забавне и спортске активности, разни облици
дружења, манифестације, посете разним установама...
Школа похваљује позитивне поступке и успех ученика.
Професионална оријентација
У школи се негује и подстиче демократски дух и ученици су укључени у процес
доношења одлука преко представника у својим организацијама (нпр. Ученичи парламент и
сл.).
Школа има програм професионалне оријентације који се реализујае кроз различите облике
образовно-васпитног рада. Носиоци активности програма професионалне оријентације
пружају континуирану помоћ ученицима при сaмопроцењивању сопствених способности и
интересовања. Води се рачуна о потребама свих ученика и у школи се организују различите
акције у функцији унапређивања професионалне оријентације: дани „отворених врата“ у
образовним установама, информативни састанци и посете, сусрети с представницима из
разних области занатства и индустрије, стицање непосредног искуства у раду у одређеним
областима итд.
Ученицима су доступне јасне, прецизне, релевантне и актуелне информације о
могућностима наставка школовања и запошљавања преко презентација, плаката, књига,
брошура, разних програма и понуда средњих, виших и високих школа и других стручних
информација у штампаном или електронском облику. Остварује се сарадња са родитељима
ради индивидуалног саветовања о професионалној оријентацији деце.
Руководилац тима:
Оливера Мозетић

Годишњи известај Тима за инклузивно образовање за школску 2017/18. годину
Годишњи план рада стручног Тима за инклузивно образовање је саставни део
Годишњег плана рада школе.
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Посебна пажња је указана на предвиђену јединствену методологију
за
индивидуализовани начин рада и израду ИОП-а, индивидуалног програма.
Процене и запажања свих наставника и разредних старешина указују да деце
којима је потребна подршка у учењу постоји у скоро свим одељењима. Најчешћи
разлози за смањење интелектуалне способности деце, успорени развој и напредовање
је дислексија, дисграфија, проблем здравствене природе као и недостатак радних
навика.
За децу чији су родитељи сагласни за спровођење, ИОП-а направљени су
посебни програми
који су обезбеђивали лакше и брже усвајање
основних,
предвиђених наставних садржаја.
Сарадња свих чланова Тима била је на завидном нивоу у току ове школске
године што је допринело бољем напредовању ученика обухваћених овим програмом.
Напредак је праћен и евидентиран. Такође је праћен рад и надарене деце .
На крају школске године извршена је евалуација постигнутих резултата рада.

Руководилац Тима Милена Симишић
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ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
У току школске године 2016/2017. Стручни актив за развој Школског програма је
учествовао у изради глобалних и оперативних планова.
У сарадњи са Стручним тимом за инклузију разматрао је потребу да израдом ИОП
– а. На основу процене стања коју је урадио Стручни тим за инклузију, чланови
Стручног актива за развој Школског програма су закључили да нема потребе за
израдом Индивидуалног образовног плана.
План и програм је у току школске године реализован (евиденција у Дневницима
рада).
Реализација и примена образовних стандарда је праћена на нивоу Стручних већа.
Реализоване су полугодишње тестовске ппровере од првог до четвртог разреда из
српског језика и математике (тестове саставио педагог), годишња провера у четвртом
разреду из српског, математике и природе и друштва (тестови Завода) и пробни
Завршни испит.
Праћен је рад у целодневној настави и продуженом боравку. У продуженом
боравку ученици су организовано проводили време у школи након редовне наставе, а
кроз разне активности су се остваривали основни циљеви и задаци: израда домаћих
задатака, провера усвојености наставних садржаја, подстицање ученика на
стваралаштво, осмишљавање слободног времена, итд.
Анкетирани су ученици за изборне предмете.
Наставници су упознати са Правилником о измени Правилника о наставном плану
за други циллус основног образовања и васпитања и сачињен Анекс Школског
програма.
К. Аћимов-Деспотовић,
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СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
Стручни актив је на основу Акционог плана који је приказан на Наставничком
већу 15. 9. 2013.г одредио општи циљ . специфичне циљеве и на основу њих и
одговарајуће задатке.
OПШТИ ЦИЉ: УНАПРЕДИТИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ РАД У ШКОЛИ
I СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ:
УНАПРЕДИТИ
ПЛАНИРАЊЕ И ПРИПРЕМАЊЕ НАСТАВЕ
II СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ:
НАСТАВНИ ПРОЦЕС

УНАПРЕДИТИ

И

ОСАВРЕМЕНИТИ
И

ОСАВРЕМЕНИТИ

• Ови циљеви су у потпуности остварени на основу остварености припрема
за час и извештаја стручних актива о додатној ,допунској и припремна
настава и др облика образовно- васпитног рада (хор, културно-уметничка,
спортско-рекреативна хуманитарне и др. активности).
• Просветна инспекција је посетила нашу школу (фебруар 2014г) и том
приликом је оценила и похвалила рад наше школе што је потврдило
оствареност овог циља.

III СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ:
САРАДЊУ НАСТАВНИКА

ПОБОЉШАТИ КОМУНИКАЦИЈУ И

IV Овај циљ је за сада остварен
V СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ:
ПРОЦЕСУ НАСТАВЕ

ПОВЕЋАТИ КОРЕЛАЦИЈУ У

• наставници виших разреда су имали угледне часове у свим 4.разредима.

VI СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ: ИНТЕНЗИВИРАТИ ПОДСТИЦАЊЕ УЧЕНИКА У
РАЗВИЈАЊУ КРИТИЧНОГ МИШЉЕЊА , КРЕАТИВНОСТИ И
САМОСТАЛНОСТИ
• Овај циљ је оствариван интензивно на свим часовима а посебно на
угледним часовима и додатној настави. и слободним активностима, посети
музејима, позоришту итд.
• На ово циљу треба и даље радити
Руководилац: Ивана Стјепановћ
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IV

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНИХ ПРОГРАМА

Разред

Број
ученик
а

II

50

III

56

IV

40

V

58

VI

47

VII

68

VIII

69

укупн
о
II - VIII

Број ученика са позитивним успехом

одлича
н

вр.
добар

добар

35
70,00
42
75,00
34
85,00
32
55,17
20
42,55
35
51,47
42
60.9
240

13
2
26,00 4,00
12
2
21,43 3,57
5
1
12,50 2,50
17
9
29,31 15,52
16
9
34,04 19,15
19
13
27,94 19,12
19
8
27.5
11.6
101
44
26,0 11,3
61,85
3
4

388

Дисциплинска
мера
укор одељ. стареш.
укор одељ.
већа
укор
директора
укор наст.
већа
укупно

Разред

56

5

2
4,26
1
1,47

3
0,77

Завршило
разред

50
100,00
56
100,00
40
100,00
58
100,00
47
100,00
68
100,00
69
100
388
100,0
0

Средња
оцена

4.63
4,66
4,74
4,29
4.01
4.18
4.31

4.4

свега
8
9

17

савладали
нису у
потпуност
и

Разред

I

довоља
н

Неоцењен
и
- разредни
испит

4

4

Владање
3

Разред

2

1

I

О
1288

Н

СВЕГА
1288

105
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

60
50
56
40
52
42
66
68

укупно
I - VII

366

6
2
1

3
1
1

9

4

II
4352
III
2703
IV
2305
V
5477
VI
5067
VII
6503
VIII
6670
укупно 34365

179
606
720
203
1708

4352
2703
2305
5656
5673
7223
6873
36073
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V

ОСТВАРИВАЊЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
1.

НАСТАВА У ПРИРОДИ:

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВЕДЕНОЈ РЕКРЕАТИВНОЈ НАСТАВИ УЧЕНИКА
ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА
од 30.маја до 6. јуна 2018.
Ученици од 1. до 4. разреда су боравили у Коначишту "Браћа Секулић" на
Златибору у периоду од 30.маја до 6. јуна 2018. године у организацији
агенције "Вања Травел". Цена аранжмана је била 21 844,40 динара.
1. разред
I1 - 27 ученика, учитељ Ненад Поморишац и учитељица Милина
Катић
I3 - 12 ученика, учитељ Дејан Ковачевић
39 ученика
2. разред
II 1 - 18 ученика, учитељица Милена Симишић
II 2 - 14 ученика, учитељица Надежда Илић
II 3 - 18 ученика, учитељица Љиљана Алимпић
50 ученика
3. разред
III 1 - 23 ученика, учитељица Оливера Мозетић
III 2 - 12 ученика, учитељица Милојка Тадић
35 ученика
4. разред
IV1 - 17 ученика, учитељица Антонела Земановић Манчић
IV2 - 15 ученика, учитељица Миломирка Ђорђић
IV3 - 17 ученика, учитељица Милина Кораћ
49 ученика
Укупно 173 ученика.
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Златибор је планина са просечном надморском висином од 1000 м,
благотворном и специфичном климом због сударања морских и
планинских ваздушних струја. Центар Златибора је туристички градић
Златибор који се налази на 230 км од Београда.
При одласку и повратку смо ишли спратним аутобусима "Барбадоса" и
"Олимпик травела", Ибарском магистралом. Путовање је трајало четири и
по сата са успутном получасовном паузом. Пут је протекао без икаквих
проблема.
Аранжман смо започели раном вечером, а завршили ручком (за
ужину коју носимо на пут добили смо банане).
Ђаци 1/1 и 1/3 су били смештени на другом нивоу објекта;
2/1, 2/2 , 2/3 и 3/1 на трећeм нивоу објекта;
3/2, 4/1, 4/2 и 4/3 на четвртом и петом нивоу.
Смештај је био у апартманима, са две или три просторије (5, 6 или 7
кревета). Сваки апартман је имао своје купатило и ТВ, неки су имали и
терасу. Неколико апартмана је имало просторије без прозора у којима је
био један или два лежаја.
Због великог броја ђака, постојала су два термина за оброке:
доручак у 8.00 и 9.00, ручак у 13.00 и 14.00, вечера у 18.30 и 19.30.
Имали смо два рекреатора и докторку, који су све време били са
нама.
Хигијена објекта, храна, љубазност запослених на завидном нивоу.
Изузетна сарадња са свим запосленима од рецепционера до кувара.
Хотел има два терена за спортске активности, које ми нисмо
користили за послеподневна спортска такмичења (један терен је био у фази
монтирања металне кровне конструкције). Ђаци су повремено користили
две љуљашке и други терен, када је за то било прилике. Спортске
активности су се одвијале на теренима хотела "Чигота", црквеној порти и
оближњем узвишењу и заравни које се налази изнад објекта.
У објекту се налази дискотека у којој су се одигравале и вечерње
активности које су почињале у 20.30.

Активности
Боравак у хотелу је био према плану, са свакодневним шетњама по
природи, поподневним и вечерњим активностима у организацији
рекреатора:
30.мај - игранка;
31.мај -"Шиз фриз"; 1. јун -“Покажи шта знаш“;
2. јун - Такмичење између дечака и девојчица (плес); 3. јун -"Џаст плес";
4. јун - маскенбал; 5. јун - додела диплома.
Посетили смо:
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30. маја - Златиборско језеро, мало вештачко језеро и Краљеву чесму;
31. маја - фарму "Пастув";
1. јуна - цркву Светог Преображења Господњег и локалну школу;
2. јуна - Метеоролошку станицу на Јеврејском брду одакле смо имали
предиван поглед према околним планинама Тари, Златару, Јавору ;
- ученици I1 и I3 су били на снимању емисије "Жикина шареница" на
платоу поред језера;
3. јуна - Спомен обелиск стрељаним партизанским рањеницима на
Краљевим водама и Палисаду 1941. године на Шуматном брду удаљеном 5
km од центра (ученици трећег и четвртог разреда);
- ученици I1 и I3 су ишли у обилазак центра и играли се у парку прекопута
цркве;
4. јуна - шетња до "Стазе здравља", трим стазе;
- ученици другог разреда били у шетњи до Чиготе и играли се на
спортским теренима хотела;
- ученици првог и другог разред су посетили Дино парк у
послеподневним часовима;
5. јуна (други разред) - Спомен обелиск стрељаним партизанским
рањеницима на Краљевим водама и Палисаду 1941. године на Шуматном
брду удаљеном 5 km од центра;
5. јуна - "Ранч Зова" где смо имали прилику да видимо мини зооврт и опет
предиван поглед на околне планине (ученици другог разреда нису ишли);
- ученици другог разреда били у шетњи до Чиготе и играли се на
спортским теренима хотела;
6. јун - центар градића, пијаца (куповање сувенира) ;

Напомена
1. јуна увече, око 18.30, ученик 2/3 Урош Михаиловић је напустио хотел у
пратњи мајке и ујака због повишене температуре (39.3), дијареје и
повраћања која је трајала од 1.00 часова 31. маја.
2. јуна, после доручка, ученица 4/1 Анита Мешановић је у пратњи оца
напустила хотел. Ученица није била болесна већ је самовољно изјавила да
жели да се врати кући са татом који је дошао да је посети.
3. јуна увече, око 20.30, ученица 2/3 Јована Војиновић је у пратњи оца
напустила хотел. Није била болесна већ је свакодневно имала нападе
плача, туге због одвојености од родитеља и није више то могла да издржи
и поред свакодневних разговора са њом.
4. јуна увече, око 18.30, ученик 2/3 Душан Мирчић је напустио хотел у
пратњи родитеља због повишене температуре и малаксалости (38.5).
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Све наведене болесне ученике је прегледала докторка која је била са
групом у хотелу.
- У петак, 1. јуна, за доручак је делу групе која доручкује у термину од 9
часова послужена салама која је имала видљиво промењену боју, сивкасто
- зелену. Неки
ученици су се пожалили и на киселкаст укус. Нико од ученика није имао
тегобе.
- Ученица 2/3, Милица Милета, стигла 31. маја увече у пратњи баке и деде
(имала такмичење у Београду), ученица 4/2, Ивана Мијаиловић, стигла 1.
јуна на рекреативну.

Учитељице и учитељи
I1 Ненад Поморишац и Милина Катић
I3 Дејан Ковачевић
II1 Милена Симишић
II2 Надежда Илић
II3 Љиљана Алимпић
III1 Оливера Мозетић
III2 Милојка Тадић
IV1 Антонела Земановић Манчић
IV2 Миломирка Ђорђић
IV3 Милина Кораћ

Извештај саставила учитељица Љиљана Алимпић (вођа пута)

________________________________
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ЕКСКУРЗИЈЕ
V
•

разред – једнодневна

Екскурзија V разреда – једнодневна, је успешно реализована на релацији: Београд –
Сремски Карловци- Петроварадин-Иришки венац – Београд.
VI

разред – једнодневна

Екскурзија VI разреда – једнодневна, је успешно реализована на релацији: Београд –
Велика Плана (Копорин) –Манасија-Ресавска Пећина – Београд.
VII
•

разред –

Једноднева успешно реализована на реалцији : Београд – Крагујевац-СвилајнацБеоград.
VIII разред –

•

Дводневна успешно реализована на реалцији : Београд-Пожаревац-КостолацГолубац- Лепенски вир (ноћење)-Ђердап-Кучево Београд.

Ексурзије су реализоване по плану и програму и испуњени су сви садржаји.
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VI

ОСТВАРИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА

1. ШКОЛСКИ ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД НАСИЉА

У току 2017/2018. год. Тим је одржао 12 састанака. Сукоби и размирице међу
ученицима су успешно решавани захваљујући доброј сарадњи Тима са директорком
школе, ПП службом, разредним старешинама и родитељима.
Донет је Акциони план за превенцију насиља.
Детаљан извештај са састанака се налази у записнику Тима ЗЗЗ.
.
Координатор: Ивана Стјепановић

2. ШКОЛСКИ ТИМ ЗА САРАДЊУ СА ПОРОДИЦОМ
ЧЛАНОВИ ТИМА:
Одржано је 4 састанака.
Осмишљен је план активности. Рађено је по плану. Родитељи су упознати са узрасним
карактеристикама ученика. Обављене су индивидуалне и групне консултације
родитеља и одељенског старешине са педагогом и психологом школе. Размењиване су
информације о здрављу, психофизичком и социјалном развоју ученика, резултатима
учења и понашања ученика као и ваннаставним активностима. Родитељи су узели
учешћа у раду тимова за Самовредновање и вредновање рада школе, Школски развојни
план, као и у раду Савету родитеља и Школском одбору. Урађена је анкета којом је
стечен бољи увид у ставове родитеља о међусобној сарадњи као и безбедности у
школи.
Сви подаци су забележени у свесци Тима за сарадњу са породицом.

3. ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ЖИОВОТНЕ СРЕДИНЕ
Од планираних активности у 2017/2018 г. тим је успео да реализује следеће
активности:
1. „Мој део дворишта“ Ученици
виших разреда су по потребио чистили
двориште од папира и осталог отпада.
2. Градско зеленило је на крају године покосило траву око школе.
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3. Обележени су главни еколошки датуми паноима у ходнику школе радом
ученика виших разреда ( дан планете Земље ,итд....)
Председник тима
Љиљана Абу Самра

4. УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ТОКОМ
2016/2017 ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ
Чланови УП су изабрани на часовима одељенског старешине. Изабрани су редом
следећи ученици:
VII 1 Дуња Зрнић
Петра Радосављевић

VIII 1 Лана Кашић
Филип Новаковић

VII 2 Анђела Васић
Тара Влајић
VII 3 Дуња Савић
Анђела Тадић

VIII 2 Катарина Врета
Вељко Кукрић
VIII 3 Тина Ракић
Теодора Милојевић

Током ове школске године одржано је 9 састанка.
Редом:
I састанак: 15.9.2016.Током првог састанка УП бирали смо председника, заменика и
записничара УП. Изабрали смо за Председника: Лану Кашић
Заменика: Анђелу Васић
Записничара: Дуњу Савић
Током овог састанка смо размишљали у ком правцу ће тећи наше акције. Сложили смо
се да будемо корисни и школи и окружењу.
II састанак: 27. 10.2016.Током другог састанка смо се договарали да направимо 2 еко
јелке. Јелке су направљене од старих кутија од јаја. На часовима ликовне културе и
током часова домаћинства кутије су офарбали ученици. Кутије су скупљали сви
ученици наше школе. Могли би да кажемо да је овај пројекат обухватио целу школу и
све запослене у њој.
III састанак: 28.11.2016. Током овог састанка смо је почела реализација прављења еко
јелке. Једна јелка иде у школу “Нови Београд“, за децу са посебним потребама, док ће
друга јелка бити у холу наше школе. Наставница Милица Прелић су укључила у ову
акцију. Била је од велике помоћи, захваљујемо се много!
IV састанак: 25.12. 2016.Овај састанак је био изузетно успешан и имамо врло лепе
успомене на њега. Однели смо јелку у школу “Нови Београд“, где смо се дружили са
децом. Задовољство је било обострано. У наредних неколико дана смо поставили и
јелку у холу наше школе.
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V састанак: 13.1.2017. Током овог састанка смо расправљали о предлогу да се уведу
школске униформе у школу. У начелу смо заинтересовани, ако су униформе примерене
нашем укусу и кућном буџету.
VI састанак:17.2.2017. Овај састанак је протекао у договору око промоције наше школе.
VII састанак:15.3.2017. Овај састанак је прошао радно. Делили смо летке у окружењу
наше школе, лепили плакате на значајне установе у окружењу. Подухват је био
успешан, а одзив на састанак и дружење у нашој школи масован. Дан отворених врата и
представљања будућим првацима је био 29. марта 2017.
Такође смо се договарали о прослави Дана девојчица.
VIII састанак: 28.4.2017. Током априла смо размишљали о побољшању оцена, а осмаци
о пријемном. Сви смо се сложили да је сад време у ком морамо дати свој максимум.
Тај дан је Дан девојчица. Договорили смо одлазак у Afrodite Mode Colection током
следећег састанка.
IX састанак: 5.5.2017. смо посетили Afrodite Mode Colection. Девојчице седмог и осмог
разреда, укупно 15 њих са наставницом Александром смо се дружили са члановима
Управног одбора и запосленима у Afrodite Mode Colection. Током посете смо се
упознали са начином рада и пословања ове фирме, као и са корацима у изради одеће.
Извештај саставила Александра Стефановић, задужена током 2016/2017 за Ученички
парламент.

6. ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ
ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА „ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ“
Школска година: 2017/18
Наставници који реализују активности у оквиру организације „Пријатељи деце“ су:
1.

Јасмина Мићић – координатор

2.

Антонела Земановић Манчић

3.

Весна Драгојловић

4.

Тијана

5.

Милица Тошић

6.

Милина Катић

САДРЖАЈ РАДА

АВГУСТ
1. Припреме за почетак школске године:
- унапређивање програма непосредног рада;
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- обезбеђивања услова за рад;
- избор и припрема сарадника и програмирање рада за школску 2017/18
годину.
2. Програмирање рада за школску 2017/18
годину.

СЕПТЕМБАР
-15.9.2017. – Одржан састанак тима поводом усвајања Годишњег плана рада и
поделе задужења за нову школску годину.
-Направњен је договор за „Дечју недељу 2017“.
-Припреме за обележавање дечје недеље. Дечија недеља биће организована
различитим активностима у оквиру школе.
-Договарање око пријема првака у организацију „ Пријатељи деце“.
-Направљен је договор за Дан школе.

ОКТОБАР
-Детаљан договор око „Дечје недеље“ и Дана школе ( подела задужења).
-Припрема ликовних радова за ликовни конкурс
- „Дечја недеља 2017“
„22. Ревија стваралаштва деце и младих Београда“
-Пријем првака у Дечји савез
Ученици другог разреда наше школе припремили су припредбу поводом пријема
првака у организацију „Пријатељи деце“. Ученици су рецитовали дечје песме
показујући знања стечена у раду са учитељицама. Ученицима првог разреда подељене
су дипломе и беџеви.

-Припрема радова за литерарни и ликовни конкурс
ДЕЦЕМБАР
-Новогодишња изложба и прослава ученика наше школе.
-Организацијске припреме за прославу Св.Саве.
-Читалачка значка
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Договор око Новогодишње изложбе и декорације хола школе. На састанку је
договорено на који начин ће бити организована приредба за прославу Светог Саве. У
приредби ће учествовати ученици нижих и виших разреда. Ученици се током целе
школске године пријављују за Читалачку значку.
У првомполугодишту:
Ученици нижих разреда:
-

3. Разред – 10 ученика

-

4. Разред – 10 ученика

Ученици виших разреда:
-

5. Разред – 5 ученика

-

6. Разред – 3 ученика

ЈАНУАР
-Прослава Св. Саве
-Постављена изложба у холу школе
-Приредба за децу са Института за мајку и дете.

27.1.2018. год. – одржана је приредба поводом прославе Светог Саве. Пригодним
програмом ученици нижих и виших разреда увеличали су заједничку прославу.
Приредбу су припремали учитељи и наставници са својим ученицима.
Задужени наставници: Ненад Поморишац и Тања Полети.
Ликовни радови ученика ( Живот и дело Светог Саве ) били су изложени у холу
школе и у учионицама.

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ОДРЖАНО У ЈАНУАРУ

„ ЗЛАТНА СИРЕНА „ / ДЕМУС – соло певачи ( групе певача, мали
инструментални састави, оркестри, хорови ).
Ученици су са својом наставницом музичке културе ( Тања Полети )
учествовали на такмичењу и освојили награде.

ФЕБРУАР
Школска такмичења
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1.“ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ – ДЕМУС“( најраспеваније одељење )
2.“ЂАЧКИ ПЕСНИЧКИ СУСРЕТИ“
3. “ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ ДЕЦЕ И МЛАДИХ“ /такмичење школских драмских
секција

ОПШТИСКА ТАКМИЧЕЊА:
1.“ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ“ / рецитатори

МАРТ

Школска такмичења:

-

„ ПТИЦЕ “ – ликовни и литерарни конкурс;

-

„ МОЈ КРАЈ ПРИЧЕ“ – ликовни и литерарни конкурс;

-

„ЂАЧКИ ПЕСНИЧКИ СУСРЕТИ “;

-

ТАКМИЧЕЊЕ ЛИКОВНИХ СЕКЦИЈА;

-

ТАКМИЧЕЊЕ ЛИТЕРАРНИХ СЕКЦИЈА.

ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА
-

„ ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ – ДЕМУС “;

-

„ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ ДЕЦЕ И МЛАДИХ“ /такмичење / драмских секција –
општинско такмичење.

ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ
- „ ЗЛАТНА СИРЕНА “ / ДЕМУС
ОСВОЈЕНЕ НАГРАДЕ
1.

МЕСТО, Ј. П. 61;

2.

МЕСТО, А. В. 72.

Ј. П. 61, учествовао је на изложби „ Мали Пјер “ која је организована у установи
„ Шумице “.
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АПРИЛ:

1. Такмичење/Смотра рецитатора
2. Градско такмичење рецитатора ученикика основних школа ученица И.Д узела
учешће
3. „ Ускршње ликовне чаролије “ / општинско такмичење, ликовни конкурс
осликавања јаја и израда цртежа;
4. „ФЕСТИВАЛ КРАТКИХ ДРАМСКИХ ФОРМИ“ / такмичење школских
драмских група;
5. „МАЛА СИРЕНА“ / такмичење соло певача

ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА

1.„ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ ДЕЦЕ И МЛАДИХ“ /такмичење / драмских секција –
општинско такмичење.

МАЈ

1. Општинско такмичење литерарних секција;
2. Општинско такмичење ликовних секција:
3. Општинско такмичење – ликовни и литерарни конкурс „ Птице “
ГРАДСКА ТАКМИЧЕЊА
1. “ПОЗОРИШТЕ ИГРЕ ДЕЦЕ И МЛАДИХ“ такмичење драмских секција
2. Градско такмичење соло певача

ЈУН
Обележавање Светског дана заштите животне средине ( 05.06.2018. год. ),
Земунски кеј.

ЈУЛИ/АВГУСТ

-Анализа остварених програма и активности у текућој школској години – израда
информација и извештаја и Програма рада за наредну школску годину.
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-Програм активности са децом и младима током лета: Креативне дечје
радионице „ НАЈРАСПУСТ – ЛЕТО 2018 “
-Укључивање у програме других општинских, градске и републичке
организације „Пријатељи деце“ и осталих организација и удружења цивилног друштва.

7. МЛАДИ ГОРАНИ
Покрет горана је сачинњен од представника ученика виших и нижих разреда :
Планирани број часова: 36
Одржано је 36 часова.
Присуствовало је 20 ученика од 5 до 8 разреда.
Планиране активности:
На основу заједничких идеја и планова обављене су следеће акције :
1. Сакупљање новца за зелени динар и купљена је земља за цвеће , цвеће и саксије.
2. Неговано је цвеће континуирано целе године.
3. У кабинету биологије целе године ученици виших разреда су бринули о мини
зооврту и куповали храну и подлогу(сено, пиљевину) за кавезе и акваријуме.
4. Обележен је Дан планете земље( 22.април) украшавањем школе паноима.,
Такмичење ученика нижих разреда из прве помоћи није одржано јер су деца тада била
на рекреативној настави!
Планирани садржаји су реализовани у потпуности.

Носиоци активности :
Љиљана Абу Самра

8. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОДМЛАТКА ЦРВЕНОГ КРСТА
У току 2017/2017. године ученици наше школе су били активни у раду Црвеног
крста.
По плану Општинске организације ЦРВЕНОГ КРСТА, који је усвојен на
седници Наставничког већа наше школе, реализовано је следеће:
У оквиру акције "Трка за срећније детињство" прикупљен је новац и предат
благајни Црвеног крста. Циљ организовања Трке је прикупљање средстава за
реализацију програма намењених деци, посебно деци са посебним потребама, деци из
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социјално угрожених породица, деци без родитељскг старања, деци која су болесна или
се налазе у социјално здравственим установама, као и за рад ЦРВЕНОГ КРСТА. Други
циљ организовања Трке је и рад на ширењу идеје и подмлађивање организације у циљу
повећања броја младих волонтера у организацији Црвеног крста.

Све разредне старешине су до почетка новембра предале новац на име
чланарине Црвеног крста.
Акција "Један пакетић много љубави" је успешно реализована у децембру и тим
поводом су прикупљене слане грицкалице и слаткиши за децу без родитеља,
хендикепирану и болесну децу.
Школском организацијом Црвеног крста у школској 2017/2018. години
руководила је
Љиљана Абусамра, професор биологије.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника се одвијало кроз
различите облике рада и различите стручне органе.
Један од облика стручног усавршавања су предавања и дискусије на стручним
већима и Наставничком већу (Основе софтвера и хардвера, Стандарди квалитета
рада установа и Спољашње вредновање).
Угледна предавања одржало је 11 наставника разредне наставе. 7 наставника
предметне наставе одржало је часове упознавања ученика са предметним

1

Љиљана Алимпић

2

3

4

Надежда Илић

Милена Симишић

Едита Фабри
Кошутић

Назив стручног
усавршавања

Зимси сусрети учитеља бира се семинар на лицу
места

Организатор
програма

ДУБ

Удружење
Награда и казна - педагошки
Креативни
избор или нужност
учитељи
НТЦ систем учења - развој
Савез учитеља
креативног и
Републике
функционалног
Србије
размишљања
Зимси сусрети учитеља бира се семинар на лицу
ДУБ
места
Удружење
Награда и казна - педагошки
Креативни
избор или нужност
учитељи
НТЦ систем учења - развој
Савез учитеља
креативног и
Републике
функционалног
Србије
размишљања
Зимси сусрети учитеља бира се семинар на лицу
ДУБ
места
Удружење
Награда и казна - педагошки
Креативни
избор или нужност
учитељи
НТЦ систем учења - развој
Савез учитеља
креативног и
Републике
функционалног
Србије
размишљања
Зимси сусрети учитеља бира се семинар на лицу
ДУБ
места
Удружење
Награда и казна - педагошки
Креативни
избор или нужност
учитељи
НТЦ систем учења - развој
креативног и
функционалног
размишљања

Савез учитеља
Републике
Србије

Бр. сати
(семинари)

Име и презиме
наставника
/ васпитача /
стручног сарадника /
секретара /
рачунополагача
/директора

Кат.бр.

Ред.бр.
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8

41

16

508

24

8

41

16

508

24

8

41

16

508

24

8

41

16

508

24

5

Весна
Драгојловић

6

Оливера Мозетић

7

Милоjка Тадић

8

Антонела
Земановић
Манчић

9

10

Миломирка
Ђорђић

Милина Кораћ

Назив стручног
усавршавања

Зимси сусрети учитеља бира се семинар на лицу
места
Зимси сусрети учитеља бира се семинар на лицу
места

Организатор
програма

Бр. сати
(семинари)

Име и презиме
наставника
/ васпитача /
стручног сарадника /
секретара /
рачунополагача
/директора

Кат.бр.

Ред.бр.
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ДУБ

8

ДУБ

8

Удружење
Награда и казна - педагошки
Креативни
избор или нужност
учитељи
НТЦ систем учења - развој
Савез учитеља
креативног и
Републике
функционалног
Србије
размишљања
Зимси сусрети учитеља бира се семинар на лицу
ДУБ
места
Зимси сусрети учитеља бира се семинар на лицу
ДУБ
места
Удружење
Награда и казна - педагошки
Креативни
избор или нужност
учитељи
НТЦ систем учења - развој
Савез учитеља
креативног и
Републике
функционалног
Србије
размишљања
Зимси сусрети учитеља бира се семинар на лицу
ДУБ
места
Удружење
Награда и казна - педагошки
Креативни
избор или нужност
учитељи
НТЦ систем учења - развој
Савез учитеља
креативног и
Републике
функционалног
Србије
размишљања
Зимси сусрети учитеља бира се семинар на лицу
ДУБ
места
Удружење
Награда и казна - педагошки
Креативни
избор или нужност
учитељи

41

16

508

24

41

16

НТЦ систем учења - развој
креативног и

508

24

Савез учитеља
Републике

41

16

508

24

8

8

8

41

16

508

24

8

11

функционалног
размишљања
Зимси сусрети учитеља Ненад Поморишац бира се семинар на лицу
места

12

Милина Катић

13

Драгица
Јовановић

14

15

16

Назив стручног
усавршавања

Дејан Ковачевић

Милан Илић

Мира Богојевић

Организатор
програма

Бр. сати
(семинари)

Име и презиме
наставника
/ васпитача /
стручног сарадника /
секретара /
рачунополагача
/директора

Кат.бр.

Ред.бр.
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Србије

ДУБ

Удружење
Награда и казна - педагошки
Креативни
избор или нужност
учитељи
НТЦ систем учења - развој
Савез учитеља
креативног и
Републике
функционалног
Србије
размишљања
Зимси сусрети учитеља бира се семинар на лицу
ДУБ
места
Удружење
Награда и казна - педагошки
Креативни
избор или нужност
учитељи
НТЦ систем учења - развој
Савез учитеља
креативног и
Републике
функционалног
Србије
размишљања
Зимси сусрети учитеља бира се семинар на лицу
ДУБ
места
Удружење
Награда и казна - педагошки
Креативни
избор или нужност
учитељи
НТЦ систем учења - развој
Савез учитеља
креативног и
Републике
функционалног
Србије
размишљања
Зимси сусрети учитеља бира се семинар на лицу
ДУБ
места
Удружење
Награда и казна - педагошки
Креативни
избор или нужност
учитељи
НТЦ систем учења - развој
Савез учитеља
креативног и
Републике
функционалног
Србије
размишљања
Српско
Наставна секција из хемије
хемијско

8

41

16

508

24

8

41

16

508

24

8

41

16

508

24

8

41

16

508

24

811

12

Назив стручног
усавршавања

Организатор
програма

Бр. сати
(семинари)

Име и презиме
наставника
/ васпитача /
стручног сарадника /
секретара /
рачунополагача
/директора

Кат.бр.

Ред.бр.
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друштво

17

Љиљана Абусамра

Образујмо и васпитајмо
децу/ученике да чувају
животну средину

Вршњачко учење и
концептуална настава
природних наука

18

Тијана Јуришић

Реализација новог
наставног програма
биологије у основној школи
Школа карикатуре карикатура као ликовни
израз и средство
комуникације
Школа керамике

Школа ручног ткања
19

20

Милица Тошић

Видосава
Петровић

WEEBLY

Александра
Стефановић

Обазовање за опстанак

Републички семинар о
настави физике

22

Душица
Цветковић

Вредновање и евалуација у
настави страних језика

8

8

Департман за
биологију и
екологију, ПМФ

814

8

Пријатељи
деце Србије

966

8

979

24

980

15

Пријатељи
деце општине
Нови Београд
Пријатељи
деце општине
Нови Београд

Методе наставе и учења
Новосадски математички
семинар

SCRATCH

21

Регионални
центар за
професионални
821
развој
запослених у
образовању
Департман за
физику, ПМФ
803
Универзитета у
Новом Саду

486
357
Агенција
Марина и Јован
Агенција
Марина и Јован
Удружење
школа за
опстанак
Београд
Друштво
физичара
Србије, Београд
Друштво за
стране језике и
књижевности
Србије

10
10

620

16

628

24

860

8

Назив стручног
усавршавања

Настава и учење француског
језика: сазнајмо,
применимо, разменимо

Удружење
професора
француског
језика Србије

865

24

Обука професора
француског језика за
испитиваче и за припрему
ученика за испите
ДЕЛФ/ДАЛФ

Удружење
професора
француског
језика Србије

867

24

Дигиталне компетенције у
настави страних језика:
израда портфолија учења

Центар за
стално
образовање и
евалуацију,
Филолошки
факултет
Универзитета у
Београду

873

8

Ефикасно дисциплоновање приступи и технике

Удружење за
унапређење
васпитања и
образовања
"Креативни
центар"

27

8

102

8

860

8

Водич за препознавање и
управљање емоцијама

23

Драгана
Николашев

Организатор
програма

Бр. сати
(семинари)

Име и презиме
наставника
/ васпитача /
стручног сарадника /
секретара /
рачунополагача
/директора

Кат.бр.

Ред.бр.
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Вредновање и евалуација у
настави страних језика

Пета
београдска
гимназија
Друштво за
стране језике и
књижевности
Србије

Употреба књижевних
садржаја у настави
енглеског језика

Master
translation

871

8

Дигиталне компетенције у
настави страних језика:
израда портфолија учења

Центар за
стално
образовање и
евалуацију,
Филолошки
факултет
Универзитета у
Београду

873

8

Назив стручног
усавршавања

Елементи културе земље
чији се језик учи као основа
за међупредметну
корелацију и
интердисциплинарни
приступ у настави

Центар за
стручно
усавршавање
Кикинда

874

8

Ефикасно дисциплоновање приступи и технике

Удружење за
унапређење
васпитања и
образовања
"Креативни
центар"

27

8

102

8

955

8

957

16

274

16

Пета
београдска
гимназија
Удружење
музичких и
Присуство и примена музике
балетских
у медијима
педагога
Србије
Удружење
Савремене методе учења
музичких и
балетских
музике у различитим
развојним фазама детета
педагога
Србије
Народна игра - примена
ОМШ "Петар
народне игре у образовноКоњовић",
васпитним установама
Београд
Водич за препознавање и
управљање емоцијама

24

Тања Полети

Организатор
програма

Бр. сати
(семинари)

Име и презиме
наставника
/ васпитача /
стручног сарадника /
секретара /
рачунополагача
/директора

Кат.бр.

Ред.бр.
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VIII РЕАЛИЗАЦИЈА САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
Сарадња са локалном самоуправом реализује се на основу Програма сарадње са
локалном самоуправом,који чини део школског програма. Школа прати и укључује се у
дешавања на територији јединице локалне самоуправе и заједно са њеним
представницима планира садржај и начин сарадње,нарочито о питањима од којих
зависи развитак школе.
Школа сарађује са Домом здравља,предшколским установама, Црвеним крстом,
Центром за социјални рад, МУП-ом који се налазе на територији општине Нови
Београд.Такође сарађује и са Учитељским и Дефектолошким факултетом,Институтом
за педагошка истраживања,Регионалним центром за таленте,као и Заводом за
унапређење образовања и васпитања и з Заводом за вредновање квалитета образовања и
васпитања.
У првом тромесечју,у септембру, остварена је сарадња са Домом здравља Нови
Београд.Систематски прегледи ученика обављени су у Дому здравља,а стоматолошки
прегледи у школи.
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У октобру школа је учествовала на 22.Ревији стваралаштва деце и младих
Београда.У ревији су учествовали чланови тима наше школе.На сајту школе налазе се
слике са ове манифестације и изложбе.
У току школске године Тим за сарадњу са локалном самоуправом одржао је
планирани број састанка.На састанцима је анализиран рад тима и остварених
активности.
Te активности су: “Дани науке“, сарадња са Црвеним крстом, договор око
организације, затим сарадња са МУП-ом.
Поводом манифестације „Дани науке“ уручене су позивнице предшколским
установама како би будући прваци могли да се упознају са једном од најзначајнијих
манифестација наше школе. „Дани науке“ одржани су у просторијама наше школе.
Учествовали су ученици старијих и млађих разреда. Деца предшколских установа нису
посетила су нашу школу, без било какве повратне информације ПУ «11. Април»
У оквиру сарадње са Црвеним крстом реализоване су радионице на часовима
одељенске заједнице. Обрађиване су следеће теме: Културни идентитет, наркоманија,
толеранција, ненасиљна комуникација, дечја права,
Све паниране активности остварене су током године.
Координатор тима

IX РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА
ПРОМОЦИЈА РАДА ШКОЛЕ – МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ 2017/2018.
Ученици, родитељи, наставници, директорка школевеома квалитетнопромовишу
резултате рада школе. Промоцију резултата рада школе реализовали смо путем медија
у општини и шире.
Директорка,чланови колектива и ученици били су често гости на локалним
телевизијама. О успесима школе и њених ученика било је прилога у информативним
програмима. Све активности ученика, наставника исвечане приредбе посвећене Дану
школе, обележавању Школске славе као и сва друга значајна дешавања у школи и
постигнуте награде ученика објављене су на сајту школе, Ученичком гласнику и
https://www.osnovnaskola.rs;
http://skolskisajt.in.rs;
ученичком
сајту:
www.osnadezdapetrovic.wordpress.com. Свакодневно су ажуриране битне информације о
раду школе и презентоване јавности путем сајта www.osnovnaskola.rs. Представљен је
рад ученика млађих разреда и традиционално учествовање у међународном такмичењу
„Недеља дигиталних вештина“. Директорка, учитељи и наставници добили су
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захвалнице за успешан и креативан рад. Праћени су сви успеси, представљања школе у
локалној заједнице и шире. Уведен је електронски дневник и електронски портфолио за
одељење I/3. Замишљен је као пилот пројекат који ће показати све предносзи, али и
недостатке које је потребно кориговати. Пројекат је реализован на сајту:
http://skolskisajt.in.rsи https://dejanoviskolarci.wordpress.com. Родитељи су могли редовно
да прате успех деце, али и напредовање, освојене награде и понашање. Постављена је
платформа са појединачним блоговима за учитеље првака. Родитељи будућих првака
могли су да се упознају са наставним радом у школскојгодини, да упознају оригиналне
методе у обради слова. Поносни смо на чињеницу да сви учитељи првог разреда на
исти начин обрађују и презентују наставне садржаје. Све активности, електронски
дневник, електронски портфолио прати се преко заједничког и појединачних
блогова/сајтова: https://skolarciblog.wordpress.com, https://dragiciniskolarci.wordpress.com,
https://milininiskolarci.wordpress.com, https://dejanoviskolarci.wordpress.com. На крају
школске године биће урађен Летопис школе и Извештај о раду школе у електронској
форми (два документа која су доступна наставницима, али и широј јавности).
Директорка школе је учествовао на скуповима и састанцима на којима је тема била
будућност школства у Србији и на којима је она активно учествовала. Поред свега
реченог, сматрамо да школу афирмишемо свакодневним преданим радом свих
запослених. Посебно смо поносни на наше ученике који, својим присуством на
такмичењима у Општни и Граду, достојно афирмишу школу.

129

X ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА

Праћење реализације Плана рада Школе је вршено путем:
• самоевиденције и подношења извештаја;
• самовредновања рада Школе;
• утврђивања резултата у оквиру разредних већа, стручних већа, уметничких
организација, одељенских заједница ученика, одељенских савета родитеља, Савета
родитеља Школе, Наставничког већа Школе и Школског одбора;
• увида у педагошку документацију од стране одељенских старешина, стручних
сарадника и директора Школе;
• испитивања, анкетирања, контролних задатака, итд.;
• органзовања смотри, изложби, такмичења, сусрета, итд.
Праћење доприноси формирању радне и стваралачке атмосфере и сарадничних односа
пуних међусобног поверења.
На основу наведеног, а у циљу потпунијег и садржајнијег праћења реализације
задатака, утврђено је следеће:
• наставници су израдили школске програме и оперативне планове рада и припреме
за непосредан рад са ученицима;
• контролу извршавања програмских задатака вршио је сваки радник појединачно (о
чему је водио уредну документацију – евиденцију);
• за вођење педагошке документације одговорни су: одељенске старешине,
руоводиоци разредних већа, руководиоци стручних већа, стручни сарадници,
директор и сви наставници који имају неко од задужења Наставничког већа;
• Наставничко веће је одредило инструменте за праћење васпитно-образовног рада,
остваривање планираних задатака у оквиру непосредног рада, ДКР и свих других
видова васпитно – образовног рада.

Београд
12.09.2018.

Директор
___________________________
Ивана Стјепановић

