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Услови рада под којима је реализован програм (процена и оцена материјално-

техничких услова рада) 

Школска година је почела на време 3. септембра 2018. године. Извршене су следеће 

припреме за почетак школске године: 

Рад школе у школској 2018/2019. 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 2019/2020 

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, 22 и 23. 

• 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.     

 

 

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, 
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  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 2 Географија 0,8 

Математика 2 Ликовна култура 0.55 

Енглески језик – млађи разреди 1,11 Музичка култура 0.55 

Енглески језик – старији разреди  1 Физичко васпитање 1.10 

Француски  језик 0 Спортске активности 0.,2 

Немачки језик 0.60 Техничко образовање 1,6 

Италијански језик 0.45 Домаћинство (изборни предмет) 0.10 

Физика 0.60 Информатика (изборни предмет) 0.40 

Хемија 0.40 Чувари природе 0.00 

Биологија 0,9 Цртање, сликање, вајање 0.00 

Историја 0,8 Веронаука/грађанско васпитање 0.75 

Настава свих предмета је била заступљена наставним кадром који испуњава 

услове. 

Применом Правилника о финансирању Школа  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. 

 

 

 

 

3. 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.  
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Ушли смо у пројекат „ 2000 дигиталних учионица“ и почели са употребом ЕС 

дневника.  

Остварили смо сарадњу са представницима ОШ из Шведске. 

У школској 2018/2019. години имали смо 2 санације водоводних цеви. Такође смо 

набавили стручну литературу, организовали „НТЦ“ семинар у Школи за запослене, али 

и за родитеље у циљу побољшања квалитета наставе и сарадње са родитељима. 

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, 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 солидне 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 Други 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 сарађивали смо са локалном заједницом, удружењима и 

организацијама који подстичу инклузију и развијање толеранције на различитости.  

 

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.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 
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БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА 

Бројно стање ученика у на крају школске године: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разред/одељење Број ученика 
I/1 28 
I/2 28 

УКУПНО 56 
II/1 30 
II/2 28 
II/3 27 

УКУПНО 85 
III/1 21 
III/2 20 
III/3 20 

УКУПНО 61 
IV/1 29 
IV/2 22 

УКУПНО 51 
СВЕГА I - IV 252 

V/1 29 
V/2 29 

УКУПНО 58 
VI/1 23 
VI/2 20 

УКУПНО 43 
VII/1 29 
VII/2 29 

УКУПНО 58 
VIII/1 23 
VIII/2 22 

УКУПНО 45 
СВЕГА V - VIII 204 

УКУПНО I - VIII 456 
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1. ОСИПАЊЕ, ФЛУКТУАЦИЈА, УЗРОЦИ ПРОМЕНА 

На почетку школске године имали смо 456 ученика распоређених у 18 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 

30.08.2019. 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 2019. године. 

Пробни завршни испит је одржан према календару Министарства просвете. 

 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III СТРУЧНИ И РУКОВОДЕЋИ ОРГАНИ ШКОЛЕ 
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1. ШКОЛСКИ ОДБОР 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ 

 

 

ШКОЛСКИ ОДБОР, ОДНОСНО ОРГАН УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ, у школској 

2018/2019. години одржао је до 31.08.2019. године осам (8) редовних седница и три (3) 

ванредне на којима је Школски одбор: 

Донео: 

• Годишњи план рада школе за школску 2018/2019. годину 

• Измену и допуну Статута 

• Измену и допуну Правилника о дисиплинској одговорности ученика 

• Измену и допуну Правилника о испитима 

• Анекс школског програма; 

• План стручног усавршавања за школску 2018/20198. годину 

• Финансијски план и план набавки за 2018. и 2019. годину и Измене и допуне 

истих; 

• Одлуку о давању простора на коришћење 

• Одлуку о спорођењу Годишњег пописа 

• Пројекцију Гинансијског плана за 2020., 2021, и 2021. годину, 

Усвојио: 

• Извештај о раду школе у школској 2017/2018. години 

• Извештај о раду директора школе у школској 2017/2018. години (годишњи за 

2017/2018. и полугодишњи за 2017/2018.) 

• Извештаје о реализованим екскурзијама и настави у природи  реализованих у 

школској 2017/2018. години  

• Извештај о попису за 2018. годину 

• Извештаје финансијском о пословању школе у 2018. години 

• Извештај о реализацији финансијског плана и плана набавки за 2018. годину 

• записнике са седница. 

Именовао Комисију која воде поступак утврђивања престанка потребе за радом запослених 

и спроводи конкурсе. 

Дао сагласност да се одржи у школском дворишту меморијални турнир. 

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 школе у пројектима 

• о остваривању пословно техничке сарадње са клубовима 

Разматрао: 

• Успех на крају првог и другог полугодишта 

• Успех на Завршном испиту 

Упознат је са садржином  
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Записника  

• Комуналне инспекције  

• Противпожарне инспекције 

Посећеност седница је била задовољавајућа. Кворум је увек постојао, тако да није 

било одложених седница због недостатка кворума. Одсутни су оправдали 

изостанак. 

Председник синдиката је присуствовао раду Школског одбора, а представници 

Ученичког парламента нису присуствовали седницама, 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: 

Сандра Томић 

 

 

2. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ОДРЖАНИХ СЕДНИЦА 

НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

На крају  школске 2018-2019. године одржано  је  10  (десет) седница Наставничког 

већа на којима су разматрана и решавана следећа питања: 

 

1. седница: 

 

- Разматрање и  усвајање Годишњег плана рада Школе за 2018/2019. годину 

- Разматрање и  усвајање Годишњег извештаја  рада Школе за школску 2017/2018.           

- Разматрање и усвајање извештаја о раду директора 

- Усвајање Анекса школског програма 

- Разно 

2. седница: 

 

- Припрема за Дан школе 

- Извештај Тима за заштиту, злостављање, занемаривање деце од насиља 

- Извештај Тима за инклузију 

- Извештај Педагошког колегијума 

- Извештај Тима за развој школског програма 

- Разно 

3. седница: 

 

- Анализа успеха и дисциплине на првом тромесечју 

- Педагошки колегијум – извештај са седнице 

- Припрема за Дане науке 

- Мисија и визија 

- Тим за заштиту ученика од насиља 

- Разно 

4. седница: 

 

- Припреме за Светог Саву  

- Извештај Тима за превенцију  дискриминације, насиља, занемаривања и злостављања 
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-  Извештај Тима за маркетинг 

- Извештај Ученичког парламента 

- Распоред такмичења 

- Обука за Е дневник 

- Стручна усавршавања 

- Разно 

5. седница: 

 

 - Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта 

 - Припреме за такмичења 

 - Полугодишњи извештај директора 

 - Разно 

 

 

6. седница: 

 

- План надокнаде часова 

- Бесплатни уџбеници 

- Избор уџбеника за следећу школску годину 

- Предлог чланова комисије за технолошке вишкове - изабрани су следећи чланови 

комисије за технолошке вишкове: Дарко Шапић – као представник синдиката и 

наставника предметне наставе; Надежда Илић – као представник школског одбора 

и наставника разредне наставе и Весна Дабижљевић – секретар школе.   

- Разно 

7. седница:   

 

- Анализа успеха и дисциплине на крају трећег класификационог периода 

- Тим за превенцију насиља - одлуке 

- Анализа пробног завршног испита 

- Такмичења 

- Разно 

8. седница: 

 

1. Анализа успеха и дисциплине на крају другог полугодишта VIII разред 

2. Избор ученика и спортисте генерације 

3. Подела задужења за Завршни испит 

4. Избор уџбеника за други и шести разред 

5. Разно 

9. седница: 

 

1. Анализа успеха и дисциплине на крају другог полугодишта VIII разред 

2. Разно 

10. седница: 
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1. Анализа успеха и дисциплине на крају другог полугодишта – I-VIII разред 

2. Прелиминарни резултати завршног испита 

3. Предлог за оцену У.Ж. 

4. Извештај о реализацији екскурзија од  I-VIII разреда 

5. Подела одељења на наставнике 

6. Разно 

 

Извештај поднела 

Надежда Илић 

 

 

 

 

3. ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА  

У ТОКУ  ШКОЛСКЕ 2018/2019.ГОДИНЕ 

 

Педагошки колегијум је, у току школске 2018/2019. 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.  

 

Одржане седнице у току школске 2018/2019. године: 

* Прва седница: 26. 9. 2018.  

✓ Договор о рганизацији рада 

✓ Разматрање питања и идеја којима ће се бавити Педагошки колегијум 

✓ Остваривање Развојног плана 

✓ Именовање особе за праћење и тромесечно извештавање о стручном 

усавршавању 

✓ Анализа иницијалних тестова 

Оправдано одсутни чланови: Тања Полети и Видосава Петровић 

*  Друга седница: 30. 10. 2018. 

✓ Анализа иницијалних тестова 

✓ Опремљеност школе наставним средствима и услови рада школе 

✓ Угледни часови (посете чланова ПК) 

✓ Усвајање ИОП-а 

✓ Разно 

Оправдано одсутни: Илијана Опачић и Тања Полети 

*  Трећа седница:  21. 11. 2018. 

✓ Анализа остварених резултата у настави у току I класификационог 

периода  

✓ Примена угледних часова у настави 

✓ Развојни план школе 

✓ Анализа тестова по стандардима 

✓ Разно 



 20 

Присутни сви чланови. 

*  Четврта седница: 27. 12. 2018. 

✓ Учешће ученика школе на такмичењима - припреме 

✓ Стручно усавршавање наставника 

✓ Развојни план школе 

Присутни сви чланови. 

*  Пета седница: 31. 01. 2019. 

✓ Остваривање Развојног плана школе (јануар) 

✓ Анализа остварених резултата у настави на крају првог полугодишта 

(фебруар) 

✓ Извештај о стручном усавршавању (фебруар) 

✓ Вођење евиденције у есДневнику од 2. полугодишта 

Присутни сви чланови. 

*  Шеста седница: 6. 3. 2019. – ванредна седница 

✓ Усвајање ИОП-а 

✓ Усаглашавање распореда писмених провера 

Присутни сви чланови. 

 

*  Седма седница: 17. 4. 2019.  

✓ Анализа остварених резултата у настави у току 3. класификационог 

периода  

✓ Разно 

Присутни сви чланови. 

*  Осма седница: 21. 6. 2019.  

✓ Анализа реализације Наставног плана и програма 

✓ Израда ГПРШ за наредну школску годину 

✓ Реализација угледних и ММ часова 

✓ Извештај о раду ПП службе, библиотекара, стручних већа, ваннаставних 

активности, Тима за заштиту деце од насиља...  

✓ Годишњи извештај о самовредновању 

✓ Годишњи извештај о стручном усавршавању  

✓ Разно 

Присутни сви чланови. 

 

Записници одржаних седница се евидентирају у предвиђени записник 

Педагошког колегијума у писменој форми, а од 2. полугодишта и у електронској форми 

у есДневнику. 

Сви чланови Педагошког колегијума су редовно присуствовали седницама, 

укључивали се у разговор, дискусије, пужајући свој допринос изналажењу што бољих 

решења ради побољшања квалитета рада Школе.  

Чланови, који су из оправданих разлога изостали, благовремено су обавестили чланове 

о разлозима одсуства. 

 

Годишњи извештај о раду Педагошког колегијума подноси записничар 

Педагошког колегијума - Едита Фабри Кошутић. 

 

 

Едита Фабри Кошутић 

  



 
 

21 

 

 

4. ОДЕЉЕНСКА ВЕЋА 

Први разред 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА 1.РАЗРЕДА 

- ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ - 

1. Структура одељења 1.разреда на почетку школске 2018/2019.године 

Разред и 

одељење 
Учитељ 

Укупан број 

ученика 
Ж М 

I 1 Миломирка 

Ђорђић/Урош Симић 
28 17 11 

I 2 Милина Кораћ 28 11 17 

 

1. Распоређивање новоуписаних ученика у току школске 2018/2019.године 

Разред и 

одељење 
Учитељ 

Број новоуписаних 

ученика по 

одељењу 
Ж М 

I 1 Миломирка 

Ђорђић/Урош Симић 
/ / / 

I 2 Милина Кораћ 1 1 / 

 

* У току првог полугодишта, 28.11.2018. у одељење I 2  уписује се ученица Зимбиље 

Касуми. 

2. Број одржаних седница у току школске 2018/2019. године: 

Планирано и одржано шест седница. 

* Прва седница : 3. септембар 2018. 

1. Месечно планирање наставног градива  

2. Израда планова рада ОС 

3. Утврђивање распореда часова 

4. Планирање наставних и ваннаствних активности 

5. План посета музеја, позоришта, ДКЦ 

6. Провера знања – испитивање познавање слова 

7. Критеријум оцењивања 

8. Наставак учешћа у пројекту „Покренимо нашу децу”  

9. Обележавање Међународног дана музике (1. октобар) 

10. Родитељи и деца – радионица „Јесен” 

*  Друга седница:  19 . новембар 2018. 

1. Успех и дисциплина на крају првог тромесечја  

2. Резултати допунске наставе 

3. Дани науке – Круг 

4. Посета вртића нашој школи – сарадња 

5. Индивидуализација рада ученика 

6. Недеља спорта, Дан школе  - извештај 

7. Родитељи и деца – радионица „Јесен” – извештавање 
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8. Шаховски турнир – Дан школе 

* Трећа седница:  3. децембар 2018. 

1. Израда контролних вежби и тестова знања  

2. Посета вртића 

3. Новогодишњи празници 

4. Обележавање Светог Саве – договор 

5. Тематско планирање „Зима” 

* Четврта седница: 1. фебруара 2019. 

1. Одељењско веће утврдило успех и владање ученика на крају првог 

полугодишта  

2. Мере за побољшање успеха и дисциплине ученика 

3. Обележавање Светог Саве – извештавање 

4. Реализација програмских садржаја 

5. Припрема ученика за такмичење из математике 

6. Отворена врата – промоција школе, договор 

7. Анализа постигнућа на тестовима знања 

8. Занимања људи – изложба 

9. Вођење евиденције образовно-васпитном раду искључиво у електронском 

облику почетком другог пролугодишта школске 2018/19. године 

* Пета седница: 17. април 2019. 

1. Анализа успеха и владања ученика на крају трећег тромесечја 

2. Извештај са такмичења 

3. Припрема контролних задатака 

4. Договор о реализацији излета 

5. Тематско планирање „Спасимо врсте које нестају” 

6. Учешће ученика у културној и јавној делатости школе, учешће у 

слободним активностима 

* Шеста седница: 21. јун 2019. 

1. Реализација плана и програма 

2. Извештај о раду разредних већа и предлог плана за следећу школску 

годину 

3. Избор уџбеника, прибора, литературе за следећу школску годину 

4. Похвале и награде ученицима  

5. Анализа реализације посета и излета  

6. Извештај о реализацији наставе у природи  

7. Анализа рада секција, допунске, додатне наставе и учешће на 

такмичењима и конкурсима  

8. Анализа остварености ваннаставних активности  

9. Извештај о тематском планирању „У здравом телу здрав дух” (мај) 

10. Радионице са родитљима 

11. Разно 

3. Број неодржаних часова по одељењима на крају другог полугодишта: 

Сви планирани часови у току другог полугодишта су одржани. 
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4. Остварене посете ван школе: 

– 24. децембра 2018. посета биоскопу „Фонтана”, цртани филм „Астерикс и чаробни 

напитак”; 

– 11. априла 2019. посета биоскопу „Фонтана”, анимирани филм „Корги - краљевски пас 

великог срца” 

– 24. априла 2019. ученици првог разреда били су на традиционалном фарбању 

ускршњих јаја у Етнографском музеју. 

– 4. јуна 2019. једнодневни излет ученика првог и другог разреда Авала - манастир 

Тресије - Космај. Излет је протекао у најбољем реду.  

5. Редовна посета часовима 

Миломирка Ђорђић  1/1  

5. децембар 2018. свет око нас – Вода као растварач, обрада 

Часу присуствовале педагог Катица Аћимов Деспотовић и директорка Ивана 

Стјепановић 

Урош Симић 1/1  

5. децембар 2018. математика (самостални рад) – Бројеви 6 и 7.  

Часу присуствовале педагог Катица Аћимов Деспотовић и директорка Ивана 

Стјепановић 

Милина Кораћ  1/2 

5. децембар 2018.  српски језик – Изоговор и писање гласова Ч, Ћ, Ђ и Џ - утврђивање. 

Часу присуствовале педагог Катица Аћимов Деспотовић и студенткиња Учитељског 

факултета 

6. Угледни часови: 

Миломирка Ђорђић  1/1  

12. март 2019. српски језик – Читамо и пишемо писана слова Џ, џ и Ђ, ђ - утврђивање 

Часу присуствовале педагог Катица Аћимов Деспотовић, директорка Ивана Стјепановић 

и учитељи 1/1 Урош Симић и 1/2 Милина Кораћ 

Урош Симић 1/1  

14. јануар 2019.  математика – Редни бројеви, обрада.  

Часу присуствовале педагог Катица Аћимов Деспотовић, директорка Ивана Стјепановић 

и учитељице 1/1 Миломирка Ђорђић и 1/2 Милина Кораћ 

Предмет 1/1 1/2 неодржано 

Српски језик 79 79 / 

Енглески језик 32 32 / 

Математика 79 79 / 

Свет око нас 31 31 / 

Ликовна култура 15 15 / 

Музичка култура 15 16 / 

Физичко и здравствено аспитање 48 48 / 

Верска настава 18 18 / 

Грађанско васпитање 18 18 / 

Пројектна настава 16 15 / 

ЧОС 15 16 / 

Уметничка радионица 16 16 / 

Допунска настава 17 17 / 
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Милина Кораћ 1/2 

11. јуна 2019.  српски језик – „Загонетке лаке за ђаке прваке”, Десанка Максимовић - 

утврђивање. 

Часу присуствовале педагог Катица Аћимов Деспотовић, директорка Ивана Стјепановић 

и учитељица 1/1 Миломирка Ђорђић 

7. Учешће у приредбама: 

– 27. јануара 2018.  Приредба поводом Светог Саве 

Учествовали ученици првог разреда који певају у хору млађих разреда и учитељ Урош 

Симић. 

– 12. и 13. јуна 2019. Завршне приредбе ученика првог разреда. 

8. Радионице са родитељима и ученицима: 

– 31.10.2018. радионица ,,Јесен'' (1/2), а 7.11.2018.(1/1). Радови презентовани на 

инстаграму и изложени у холу школе.  

–  8.5.2019. У оквиру НТЦ семинара одржана је радионица и предавање за родитеље.  

9. Учешће у акцијама и манифестацијама: 

– 1. октобар 2018. Обележавање Међународног дана музике; 

– 5. октобар „Трка за срећније детињство” - хуманитарна трка у организацији Црвеног 

крста; 

– 15. октобар 2018. Недеља школског спорта; 

– децембар 2019. "Један пакетић много љубави" - акција прикупљања слаткиша  у 

организацији Црвеног крста. 

– 26.март 2019. „Крв живот значи” - конкурс Црвеног крста, израда ликовних или 

литерарних радова; 

– 12. јун 2019. Ликовни конкурс књижаре „Миленијум” 

– 14. јун 2019. Видовдански шаховски турнир у школи - учествовали и ученици првог 

разреда и неколико родитеља; 

– септембар 2018 – јун 2019. „Чеп за хендикеп”  - прикупљање чепова за хуманитарну 

акцију  

– септембар 2018 – јун 2019. „Покренимо нашу децу” – пројекат Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја  са Српским савезом професора физичког васпитања и 

спорта и Aqua Viva, брендом  компанијом „Књаз Милош” 

10. Провера остварености по стандардима: 

– Рађене су месечне провере разумевања прочитаног. 

– Реализовани су полугодишњи тестови знања из српског језика, математике (тестове 

припремио, прегледао и оценио педагог школе). Урађена детаљна анализа 

полугодишњих тестова, која је презентована на Стручном активу учитеља и приложена 

у записник Актива. 

– У току јуна, ученици су радили годишње тестове знања из српског језика и математике 

(тестове припремио, прегледао и оценио педагог школе) и разумевања прочитаног 

(тестове припремили, прегледали и оценили учитељи). Урађене су детаљне анализе 

годишњих тестова, који су презентована на Стручном активу учитеља, и приложене су 

у записник Актива. 

– Ученици оба 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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11. Семинари и трибине:  

Миломирка 

Ђорђић 

Информативни центар Фондације 

Темпус  

Презентација: Моја Еразмус+ 

мобилност – искуства наставника 

из Србије 

23. 10. 2018.  / 

Информативни центар Фондације 

Темпус  

Презентација: Еразмус+ мреже и 

платформе за професионално 

усавршавање наставника 

2. 11. 2018.  / 

Зимски сусрети учитеља 

Семинар: Учење у амбијенту је 

најпродуктивније на свету 

 Каталошки број:596 

9.3.2019. 

К2 

П

3 

8 

НТЦ  систем учења - развој 

креативног и функционалног 

размишљања 

Каталошки број: 508 

21.4. и 24.4. и 8.5.2019. 
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Урош Симић Зимски сусрети учитеља 

Семинар: Учење у амбијенту је 

најпродуктивније на свету 

 Каталошки број: 596 

9.3.2019. 

К2 

П

3 

8 

НТЦ  систем учења - развој 

креативног и функционалног 

размишљања 

Каталошки број: 508 

21.4. и 24.4. и 8.5.2019. 

 
 24 

Програм обуке наставника за 

реализацију наставе оријентисане 

ка исходима учења 

Програм је одобрен решењем 

Министарства број: 153-02-

00027/2017-07. 

25.6. и 26.6. и онлајн 

дан 
 24 

Милина 

Кораћ 

 

Зимски сусрети учитеља 

Семинар: Учење у амбијенту је 

најпродуктивније на свету 

 Каталошки број: 596 

9.3.2019. 

К2 

П

3 

8 

НТЦ  систем учења - развој 

креативног и функционалног 

размишљања 

Каталошки број: 508 

21.4. и 24.4. и 8.5.2019. 
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12. Мере унапређења васпитно-образовног рада: 

– Учитељи првог разреда се усавршавају и похађају семинаре који су одобрени и за које 

сматрају да ће им помоћи приликом реализације програмских садржаја. 

– Рађене су провере разумевања прочитаног. 

– Реализација полугодишњих и годишњих тестови знања из српског језика и разумевања 

прочитаног и математике. Тестове припрема, прегледа и оцењује педагог школе. 
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Анализу тестова, ради учитељ и извештај презентује на састанку Стручног актива 

учитеља, који се затим прилажу у записник Актива. 

– Организација и реализација четири тематске недеље у току године. 

– Сарадња са Учитељским факултетом и менторство у оквиру Методичке праксе I и 

Методичке праксе II. 

– Даље наставити рад на унапређивању технике читања и разумевања прочитаног, као и 

редовној провери напредовања са усаглашеним критеријумима вредновања.  

13. Учешћа на конкурсима: 

– Ликовни конкурс Црвеног крста „Сунчана јесен живота” 

– 26.март 2019. године -  Конкурс Црвеног крста ,,Крв живот значи” – ликовни радови 

14. Учешће на такмичењима 

– 25. јануар 2019. Светосавски шаховски турнир (на нивоу првог разреда) – ученици 

су постигли завидне резултате; 

– 10. март 2019. године - Општинско такмичење из шаха – Биљана Бабић (1/1), Дуња 

Колински (1/2), Уна Миљковић (1/1), Вукашин Маринковић (1/2), Бојан Савић (1/1), 

Јован Миливојевић (1/1); 

– 14. март 2019. године - Математичко такмичење ,,Мислиша” – Уна Миљковић (1/1) 

осваја 3. место и Јован Миливојевић (1/1) осваја 3. место. Похваљени су: Биљана Бабић 

(1/1), Тара Полић (1/1), Данило Благојевић (1/2), Вукашин Маринковић (1/2) и Мила 

Буцек (1/2). 

– 21. март 2019. године - Математичко такмичење ,,Кенгур без граница” – 

Похваљени су ученици: Вук Божанић (1/1), Трифун Савић (1/2), Јован Миливојевић 

(1/1), Мила Буцек (1/2) и Вукашин Маринковић (1/2). 

– 14. јун 2019. Видовдански шаховски турнир у школи – Бојан Савић (1/1) осваја 1. 

место, Јован Миливојевић (1/1) и Вукашин Маринковић (1/2) деле 2. место, Уна 

Миљковић (1/1) осваја 1. место и Дуња Савковић (1/1) и Дуња Колински (1/2) деле 2. 

место. 

15. Предавања припадника МУП РС 

– 7.11.2018. ,, Шта ради полиција” (1/1), а 13.11.2018. (1/2); 

– 5.3.2019. ,,Безбедност деце у саобраћају” (1/2), а 6.3.2019. (1/1); 

– 2.4.2019. ,,Заштита од опасних  материја и природних непогода” (1/1,1/2). 

16. Појачан васпитно-образовни рад 

– У одељењу 1/2 четири ученика била су обухваћена појачаним васпитно-образовним 

радом, који је трајао од 10. до 30. маја 2019. Изречена им је мера опомене, која је укинута 

30. маја јер су резултати појачаног рада допринели бољем понашању. 

Извештај подноси 

Миломирка Ђорђић, руководилац разредног 

већа првог разреда 
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ДРУГИ РАЗРЕД 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА 2.РАЗРЕДА 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 

Записници са седница разредног већа, 24. 06. 2019. 

Активност 

Годишњи извештај о раду разредног већа 2. разреда 

1. Распоређивање новоуписаних ученика у току школске 2018/2019.године 

2. Број одржаних седница у току школске 2018/2019.године 

3. Број неодржаних часова по одељењима на крају другог полугодишта 

4. Остварене посете ван школе 

5. Редовна посета часовима 

6. Угледни часови 

7. Учешће у приредбама 

8. Учешће у акцијама и манифестацијама 

9. Провера остварености по стандардима 

10. Семинари и трибине 

11. Мере унапређења васпитно-образовног рада 

12. Учешћа на конкурсима 

13. Учешће на такмичењима 

Закључак 

Структура одељења 2.разреда на почетку школске 2018/2019.године 

II 1 Милина Катић,Ненад Поморишац 30 (13Ж + 17М) 

II 2 Милан Илић 28 (14Ж + 14М) 

II 3 Дејан Ковачев 27 (11Ж + 16М) 

1. Распоређивање новоуписаних ученика у току школске 2018/2019.године 

II 1 Милина Катић,Ненад Поморишац-0 

II 2 Милан Илић-2 

II3 Дејан Ковачев-3 

* У току првог полугодишта у одељење II3 уписује се ученица Ј. Д., која прелази из 

Основне школе „Сава Шумановић“ 

(Земун),Н. П. који прелази из Основне школе „Владислав Петковић Дис “ (Звездара),Л. 

С. који прелази из основне школе„Ћирило и Методије “(Звездара). 

У одељењу II 2 уписује се ученица С. С.„Краљ Александар“ и М. Ж. који је дошао из 

Италије. 

2. Број одржаних седница у току школске 2018/2019.године: 

Планирано и одржано шест седница. 

* Прва седница : 3. септембар 2018. 

1. Распоређивање новоуписаних ученика 

2. Месечно планирање наставног градива 

3. Израда планова рада ОС 

4. Утврђивање распореда часова 

5. Планирање наставних и ваннаствних активности 

6. План посета музеја, позоришта, ДКЦ 

7. Израда иницијалних тестова 

8. Распоред писмених задатака и писмених провера знања 

9. Усклађивање заједничких критеријума оцењивања 
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9. Наставак учешћа у пројекту „Покренимо нашу децу“ 

10. Професионална пракса студената Учитељског факултета 

11. Обележавање Међународног дана музике (1. октобар) 

* Друга седница: 19 . новембар 2018. 

1. Успех и дисциплина на крају првог тромесечја 

2. Резултати допунске наставе 

3. Дани науке – Круг 

4. Посета вртића нашој школи – сарадња 

Надежда Петровић 
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5. Приредба за баке и деке-договор и реализација 

6. Анализа резултата иницијалног тестирања ученика 

7. Индивидуализација рада ученика 

8. Недеља спорта, Дан школе - извештај 

* Трећа седница: 3. децембар 2018. 

1. Израда контролних вежби и тестова знања 

2. Посета вртића 

3. Новогодишњи празници 

4. Обележавање Светог Саве-договор 

5. Тематско планирање „Зима“ 

6. Радионица са родитељима 

* Четврта седница: 31. јануара 2019. 

1. Успех и владање ученика на крају првог полугодишта 

2. Мере за побољшање успеха и дисциплине ученика 

3. Резултати разумевања прочитаног 

4. Обележавање Светог Саве - извештавање 

5. Реализација програмских садржаја 

6. Припрема ученика за школско такмичење из математике 

7. Отворена врата- промоција школе, договор 

8. Анализа постигнућа на тестовима знања 

9. Занимања људи - припрема 

* Пета седница: 17. април 2019. 

1. Извештај са такмичења 

2. Припрема контролних задатака 

3. Договор о рализацији рекреативне наставе 

4. Учешће ученика у културној и јавној делатности школе, учешће у слободним 

активностима 

5. Тематско планирање „Спасимо врсте које нестају“ 

6. Радионица за родитеље 

7. Разно 

* Шеста седница: 21. јун 2019. 

1. Реализација плана и програма 

2. Извештај о раду разредних већа и предлог плана за следећу школску годину 

3. Избор уџбеника, прибора, литературе за следећу школску годину 

4. Похвале и награде ученицима 

5. Анализа реализације посета и излета 

6. Извештај о реализацији рекреативне наставе 

7. Анализа рада секција, допунске, додатне наставе и учешће на такмичењима и 

конкурсима 
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8. Анализа остварености ваннаставних активности 

9. Извештај о тематском планирању „У здравом телу здрав дух“ (мај) 

10. Разно 

3. Број неодржаних часова по одељењима на крају другог полугодишта: 

Сви планирани часови у току другог полугодишта су одржани. 

Предмет 2/1 2/2 2/3 

Српски језик 79; 79; 79; неодржано - 0 

Енглески језик 32; 32; 32; неодржано – , 

Математика 79; 79; 79; неодржано - 0 

Свет око нас 31; 31; 31; неодржано - 0 

Ликовна култура 30; 30; 30; неодржано - 0 

Музичка култура 15; 15; 15; неодржано - 0 

Физичко васпитање 48; 48; 48; неодржано - 0 

Верска настава 17; 17; 17; неодржано - 0 

Грађанско васпитање 17; 17; 17; неодржано - 0 

ЧОС 16; 16; 16; неодржано - 0 

Уметничка радионица 16; 15; 15; неодржано - 0 

Допунска настава 16; 16; 16; неодржано - 0 

Надежда Петровић 
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4. Остварене посете ван школе: 

* 24. децембар 2018. посета биоскопу "Фонтана" , цртани филм " Астерикс и чаробни 

напитак"; 

* 10. април 2019. посета биоскопу "Фонтана" , анимирани филм ,,Корги - краљевски пас 

великог срца" 

* 4. јун 2019. једнодневни излет ученика првог и другог разреда Авала-манастир 

Тресије 

5. Редовна посета часовима 

* Милина катић 2/1 

6.децембар 2018. математика – Замена места чинилаца-обрада. 

Часу присуствовале педагог Катица Аћимов Деспотовић и директорка Ивана 

Стјепановић. 

*Ненад Поморишац-13.децембар-српски језик-Лепо је све што је мало-обрада Часу 

присуствовале педагог Катица Аћимов 

Деспотовић и директорка Ивана Стјепановић 

* Милан Илић 2/2 

6.децембар 2018.свет око нас-Кретање у простору и времену-утврђивање 

Часу присуствовале педагог Катица Аћимов Деспотовић и директорка Ивана 

Стјепановић 

* Дејан Ковачев 2/3 

6. децембар 2018. ликовна култура–Слика на основу фотографије баке и деке. 

Часу присуствовале педагог Катица Аћимов Деспотовић и директорка Ивана 

Стјепановић 

6. Угледни часови: 

* Милина Катић 2/1 

19.нобембар 2018. математика – Непонати умањеник - обрада 

Часу присуствовале педагог Катица Аћимов Деспотовић и директорка Ивана 

Стјепановић 

4.април 2019. Свет око нас-Сунце као услов живота-обрада 
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Часу присуствовале педагог Катица Аћимов Деспотовић и директорка Ивана 

Стјепановић 

*Ненад Поморишац 2/1 

4.октобар 2018.српски језик-Зна он унапред-драматизација. Часу присуствовале педагог 

Катица Аћимов Деспотовић и директорка 

Ивана Стјепановић 

7.јун 2019.музичка култура-Вишњичица род родила-обрада. Часу присуствовале 

педагог Катица Аћимов Деспотовић и директорка 

Ивана Стјепановић 

* Милан Илић 2/2 

18.октобар. свет око нас-Кретање-обрада 

Часу присуствовале педагог Катица Аћимов Деспотовић и директорка Ивана 

Стјепановић 

14.март 2019.математика-половина-обрада.Часу присуствовале педагог Катица Аћимов 

Деспотовић и директорка Ивана 

Стјепановић 

*Дејан Ковачев 2/3 

1. новембар 2018. свет око нас – Саобраћај-утврђивање. Часу присуствовале педагог 

Катица Аћимов Деспотовић и директорка 

Ивана Стјепановић 

11. јун 2019. математика – Од играчке до рачунара-лични пројекат ученички гласник 

Часу присуствовале педагог Катица Аћимов 

Деспотовић и директорка Ивана Стјепановић 

7. Учешће у приредбама: 

* 23. октобар 2018. Приредба за прваке поводом пријема у организацију„Пријатељи 

деце“ 

Учествовали сви ученици трећег разреда. 

* 27. јануара 2018. Приредба поводом Светог Саве 

Учествовали ученици другог разреда који певају у хору млађих разреда . 

* 14. јун 2019. Завршна приредба ученика сва три одељења другог разреда 

8. Учешће у акцијама и манифестацијама: 

* 1. октобар 2018. Обележавање Међународног дана музике; 

Надежда Петровић 
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* 5. октобар " Трка за срећније детињство" - хуманитарна трка у организацији Црвеног 

крста; 

* 15. октобар 2018. Недеља школског спорта; 

* децембар 2019. "Један пакетић много љубави" - акција прикупљања слаткиша у 

организацији Црвеног крста. 

* 12. јун 2019. Ликовни конкурс књижаре „Миленијум“ 

* 14. јун 2019. Видовдански шаховски турнир у школи - учествовали и ученици трећег 

разреда и неколико родитеља; 

* септембар 2018 – јун 2019. „Чеп за хендикеп" - прикупљање чепова за хуманитарну 

акцију 

* септембар 2018 – јун 2019. ,,Покренимо нашу децу” – пројекат Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја са Српским 

савезом професора физичког васпитања и спорта и Aqua Viva, брендом компанијом 

”Књаз Милош” 

9. Провера остварености по стандардима: 
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* На почетку школске године су урађени иницијални тестови из српског језика, 

математике и природе и друштва. Детаљна анализа 

је престављена на Стручном активу учитеља. 

* Рађене су месечне провере разумевања прочитаног. 

* Реализовани су полугодишњи тестови знања из српског језика, математике (тестове 

припремио, прегледао и оценио педагог 

школе) и разумевања прочитаног (тестове припремио, прегледао и оценио учитељ). 

Урађена детаљна анализа полугодишњих 

тестова, која је презентована на Стручном активу учитеља и приложена у записник 

Актива. 

* У току јуна, ученици су радили годишње тестове знања из српског језика и 

математике (тестове припремио, прегледао и оценио 

педагог школе) и разумевања прочитаног и природе и друштва(тестове припремили, 

прегледали и оценили учитељи) . Урађене су 

детаљне анализе годишњих тестова, који су презентована на Стручном активу учитеља, 

и приложене су у записник Актива. 

* 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. 

10. Семинари и трибине: 

*Ненад Поморишац 

1. Зимски сусрети учитеља - Семинар: Учење у амбијенту је најпродуктивније на свету 

(каталошки број:596, К2, П3, број сати: 8) - 

9.3.2019. 

2. НТЦ систем учења - развој креативног и функционалног размишљања 

(каталошки број: 508, број сати: 24) - 21.4. и 24.4. и 8.5.2019. 

2. Пројектна настава у икт окружењу 

* Милина Катић 

1. Зимски сусрети учитеља - Семинар: Учење у амбијенту је најпродуктивније на свету 

(каталошки број:596, К2, П3, број сати: 8) - 

9.3.2019. 

2. НТЦ систем учења - развој креативног и функционалног размишљања 

(каталошки број: 508, број сати: 24) - 21.4. и 24.4. и 8.5.2019. 

* Милан Илић. 

1. Зимски сусрети учитеља - Семинар: Учење у амбијенту је најпродуктивније на свету 

(каталошки број:596, К2, П3, број сати: 8) - 

9.3.2019. 

2. НТЦ систем учења - развој креативног и функционалног размишљања 

(каталошки број: 508, број сати: 24) - 21.4. и 24.4. и 8.5.2019. 

* Дејан Ковачев 

1. Зимски сусрети учитеља - Семинар: Учење у амбијенту је најпродуктивније на свету 

(каталошки број:596, К2, П3, број сати: 8) - 

9.3.2019. 

2. НТЦ систем учења - развој креативног и функционалног размишљања 

(каталошки број: 508, број сати: 24) - 21.4. и 24.4. и 8.5.2019. 

11. Мере унапређења васпитно-образовног рада: 

* У току школске 2018/19.године, учитељи трећег разреда су присуствовали корисним 

семинарима који су пружили нова сазнања и 
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мотивацију за примену наученог у пракси, ради унапређивања васпитно-образовног 

рада. 

* У току реализације наставе, примењују се сва расположива средства која нам 

омогућавају примену мултимедије у настави. 

* Рађене су месечне провере разумевања прочитаног, 

* Реализација полугодишњих и годишњих тестови знања из српског језика и 

разумевања прочитаног, математике и природе и 

друштва. Тестове припрема, прегледа и оцењује педагог школе. Детаљну анализу 

тестова, ради учитељ и извештај презентује на 

састанку Стручног актива учитеља, који се затим прилажу у зсписник Актива. 

Надежда Петровић 
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* Организација и реализација четири тематске недеље у току године. 

* Сарадња са Учитељским факултетом и менторство у оквиру Методичке праксе 2. 

* Даље наставити рад на унапређивању технике читања и разумевања прочитаног, као и 

редовној провери напредовања са 

усаглашеним критеријумима вредновања. 

12. Учешћа на конкурсима: 

* Ђачки песнички сусрети- литерарни конкурс, Пријатељи деце Новог Београда Ана 

Дубаић 2/1-1 место 

10.3.2019.Општинско такмичење у шаху у организацији министарства просвете,науке и 

технолошког развоја и шаховског савеза 

Србије-Сердаревић Ана(2/3) освојла је 1. место,Мољковић Бајок Ана(2/3) 

2.место,Богдановић Вера (2/3) освојила је 3. место. 

*31.3.2019.Окружно такмичење у шаху-1.место Вера Богдановић(2/3) 

*18.5.2019.Републичко такмичење у шаху– Вера Богдановић(2/3) освојила је 2. место. 

* 30. мај 2019. Читалачка значка - похваљени су: Недимовић Урош(2/1),Поповић 

Љубица(2/3),Зуковић Страхиња(2/3),Бранка 

Куцин(2/2) 

Похваљени су ученици који су носиоци "Читалачке значке": 

Поповић Љубица (2/3) – похвала и награда 

Зуковић Страхиња (2/3) – похвала и награда 

Стојановић Стефан (2/3) – похвала 

Павловић Душан (2/3) – похвала 

Васић Стефан (2/3) – похвала 

Мољковић Бајок Хана (2/3) – похвала 

Сердаревић Хана (2/3) – похвала 

Јаћевић Вељко (2/3) – похвала 

Степановић Богдан (2/3) – похвала 

Димитријевић Јана (2/3) – похвала 

Јанковић Алекса (2/3) – похвала 

Лукач Дамјан (2/3) – похвала 

Истакнути су ученици који су представљали школу на шаховским такмичењима и 

освојили прво, друго или треће место: 

Општинско такмичење у шаху: 

1. Сердаревић Ана 

2. Мољковић Бајок Хана 

3. Богдановић Вера 

Окружно такмичење у шаху: 
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2. Богдановић Вера 

3. Сердаревић Ана 

6. Мољковић Бајок Хана 

Републичко такмичење у шаху: 

2. Богдановић Вера 

10. Мољковић Бајок Хана 

15. Сердаревић Ана 

* 14. јун 2019. Видовдански шаховски турнир у школи – У категорили девојчица 

Богдановић Вера(2/3)освојила је 1. место,Сердаревић 

Ана(2/3 освојила је 2. место,Колашинац Милена(2/1) освојила је 3. место.У категорији 

дечака Васић Стефан(2/3)освојио је 1. 

место,Миљковић Вук (2/1) освојио је 2. место,Драгић Илија (2/1) освојио је 3. место. 

Ненад Поморишац, 02. 07. 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трећи разред 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА 3.РАЗРЕДА 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 

Годишњи извештај о раду разредног већа 3. разреда 

1. Структура одељења 3.разреда на почетку школске 2018/2019.године 

Разред и 

одељење 
Учитељ 

Укупан број 

ученика 
Ж М 

III 1 Едита Фабри Кошутић 20 13 7 

III 2 Љиљана Алимпић 19 12 7 

III 3 Надежда Илић 19 13 6 

 

2. Распоређивање новоуписаних ученика у току школске 2018/2019.године 

Разред и 

одељење 
Учитељ 

Број новоуписаних 

ученика по 

одељењу 
Ж М 

III 1 Едита Фабри Кошутић 1 1 / 

III 2 Љиљана Алимпић / / / 

III 3 Надежда Илић / / / 

 

* У току првог полугодишта у одељење III 1  уписује се ученица Уна Крњевић, која 

прелази из Основне школе „Душко Радовић“ (Нови Београд). 
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3. Број одржаних седница у току школске 2018/2019.године: 

Планирано и одржано шест седница. 

* Прва седница : 3. септембар 2018. 

✓ Распоређивање новоуписаних ученика 

✓ Месечно планирање наставног градива  

✓ Израда планова рада ОС 

✓ Утврђивање распореда часова 

✓ Планирање наставних и ваннаствних активности 

✓ План посета музеја, позоришта, ДКЦ 

✓ Израда иницијалних тестова    

✓ Распоред писмених задатака и писмених провера знања  

✓ Усклађивање заједничких критеријума оцењивања  

✓ Наставак учешћа у пројекту „Покренимо нашу децу“  

✓ Професионална пракса студената Учитељског факултета  

✓ Обележавање Међународног дана музике (1. октобар) 

*  Друга седница:  19 . новембар 2018. 

✓ Успех и дисциплина на крају првог тромесечја  

✓ Резултати допунске наставе 

✓ Дани науке – Круг 

✓ Посета вртића нашој школи – сарадња 

✓ Приредба за баке и деке-договор и реализација 

✓ Анализа резултата иницијалног тестирања ученика 

✓ Индивидуализација рада ученика 

✓ Недеља спорта, Дан школе  - извештај 

* Трећа седница:  3. децембар 2018. 

✓ Израда контролних вежби и тестова знања  

✓ Посета вртића 

✓ Новогодишњи празници 

✓ Обележавање Светог Саве-договор 

✓ Тематско планирање „Зима“ 

✓ Радионица са родитељима 

* Четврта седница: 31. јануара 2019. 

✓ Успех и владање ученика на крају првог полугодишта  

✓ Мере за побољшање  успеха и дисциплине ученика 

✓ Резултати разумевања прочитаног 

✓ Обележавање Светог Саве - извештавање 

✓ Реализација програмских садржаја 

✓ Припрема ученика за школско такмичење из математике 

✓ Отворена врата- промоција школе, договор 

✓ Анализа постигнућа на тестовима знања 

✓ Занимања људи - припрема 

* Пета седница: 17. април 2019. 

✓ Извештај са такмичења  

✓ Припрема контролних задатака  

✓ Договор о рализацији рекреативне наставе  

✓ Учешће ученика у културној и јавној делатности школе, учешће у 

слободним активностима  
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✓ Тематско планирање „Спасимо врсте које нестају“  

✓ Радионица за родитеље 

✓ Разно 

* Шеста седница: 21. јун 2019. 

✓ Реализација плана и програма 

✓ Извештај о раду разредних већа и предлог плана за следећу школску 

годину 

✓ Избор уџбеника, прибора, литературе за следећу школску годину 

✓ Похвале и награде ученицима  

✓ Анализа реализације посета и излета  

✓ Извештај о реализацији рекреативне наставе  

✓ Анализа рада секција, допунске, додатне наставе  и учешће на 

такмичењима и конкурсима  

✓ Анализа остварености ваннаставних активности  

✓ Извештај о тематском планирању „У здравом телу здрав дух“ (мај) 

✓ Разно 

4. Број неодржаних часова по одељењима на крају другог полугодишта: 

Сви планирани часови у току другог полугодишта су одржани. 

5. Остварене посете ван школе: 

* 24. децембар 2018. посета биоскопу "Фонтана" , цртани филм " Астерикс и чаробни 

напитак"; 

* 10. април 2019. посета биоскопу "Фонтана" , анимирани филм ,,Корги - краљевски пас 

великог срца" 

* 4. јун 2019. једнодневни излет ученика трећег и четвртог разреда Иришки венац - 

манастир Крушедол - Етно кућа Марадик 

6. Редовна посета часовима 

Едита Фабри Кошутић  3/1  

10.децембар 2018. математика – Мерење запремине течности - обрада. 

Предмет 3/1 3/2 3/3 неодржано 

Српски језик 79 79 79 / 

Енглески језик 32 32 32 / 

Математика 79 79 79 / 

Природа и друштво 31 31 31 / 

Ликовна култура 30 30 30 / 

Музичка култура 17 17 17 / 

Физичко васпитање 47 47 47 / 

Верска настава 17 17 17 / 

Грађанско васпитање 17 17 17 / 

Народна традиција 16 / / / 

Рука у тесту / 16 16 / 

ЧОС 16 16 16 / 

Уметничка радионица 16 15 15 / 

Допунска настава 16 16 16 / 
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Часу присуствовале педагог Катица Аћимов Деспотовић и директорка Ивана 

Стјепановић 

Надежда Илић 3/2  

13. децембар 2018.  ликовна култура – Орнамент је део наше традиције, обрада.  

Часу присуствовале педагог Катица Аћимов Деспотовић и директорка Ивана 

Стјепановић 

Љиљана Алимпић  3/3 

13. децембар 2018.  српски језик – Писање бројева словима - обрада. 

Часу присуствовале педагог Катица Аћимов Деспотовић и директорка Ивана 

Стјепановић 

 

7. Угледни часови: 

Едита Фабри Кошутић  3/1  

21.децембар 2018. математика – Множење броја 10 и бројем 10 и множење броја 100 и 

бројем 100 - утврђивање 

Часу присуствовале педагог Катица Аћимов Деспотовић и директорка Ивана 

Стјепановић 

1.април 2019. Природа и друштво – Особине течности ; Вода и друге течности - обрада 

Часу присуствовале педагог Катица Аћимов Деспотовић и директорка Ивана 

Стјепановић 

Надежда Илић 3/2  

13. децембар 2018.  српски језик – Писање бројева словима - обрада 

Часу присуствовале три студенткиње педагогије.  

5. април 2019. математика – Правоугаоник и квадрат - утврђивање 

Часу присуствовале педагог Катица Аћимов Деспотовић и директорка Ивана 

Стјепановић 

Љиљана Алимпић  3/3 

29. новембар 2018.  ликовна култура – Мини представауз помоћ направљених фигура - 

утврђивање. 

Часу присуствовале учитељице Надежда Илић (3/2) и Едита Фабри Кошутић (3/1) 

20. мај 2019. математика – Разломци ½, ¼, 1/8  - обрада 

Часу присуствовале Едита Фабри Кошутић и Надежда Илић 

8. Учешће у приредбама: 

* 7. децембар 2018. Приредба за баке и деке 

Учествовали сви ученици трећег разреда. 

* 27. јануара 2018.  Приредба поводом Светог Саве 

Учествовали ученици трећег разреда који певају у хору млађих разреда и учитељице 

Надежда Илић и Љиљана Алимпић (певале у хору) . 

* 7. јун 2019. Завршна приредба ученика сва три одељења трећег разреда 

9. Учешће у акцијама и манифестацијама: 

* 1. октобар  2018. Обележавање Међународног дана музике; 

* 5. октобар " Трка за срећније детињство" - хуманитарна трка у организацији Црвеног 

крста; 

* 15. октобар 2018. Недеља школског спорта; 

* децембар 2019. "Један пакетић много љубави" - акција прикупљања слаткиша  у 

организацији Црвеног крста. 
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* 26.март 2019.,,Крв живот значи" - конкурс Црвеног крста, израда ликовних или 

литерарних радова; 

* 11. јун 2019. Промовисање спорта -параолимпијац је посетио ученике 3.разреда на 

часу физичког васпитања.  

* 12. јун 2019. Ликовни конкурс књижаре „Миленијум“ 

* 14. јун 2019. Видовдански шаховски турнир у школи - учествовали и ученици трећег 

разреда и неколико родитеља; 

* септембар 2018 – јун 2019. „Чеп за хендикеп"  - прикупљање чепова за хуманитарну 

акцију  

* септембар 2018 – јун 2019. ,,Покренимо нашу децу” – пројекат Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја  са Српским савезом професора физичког 

васпитања и спорта и Aqua Viva, брендом  компанијом ”Књаз Милош” 

10. 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. 

* Рађене су месечне провере разумевања прочитаног. 

* Реализовани су полугодишњи тестови знања из српског језика, математике (тестове 

припремио, прегледао и оценио педагог школе) и разумевања прочитаног (тестове 

припремио, прегледао и оценио учитељ). Урађена детаљна анализа полугодишњих 

тестова, која је презентована на Стручном активу учитеља и приложена у записник 

Актива. 

* У току јуна, ученици су радили годишње тестове знања из српског језика и 

математике (тестове припремио, прегледао и оценио педагог школе) и разумевања 

прочитаног и природе и друштва(тестове припремили, прегледали и оценили учитељи) 

. Урађене су детаљне анализе годишњих тестова, који су презентована на Стручном 

активу учитеља, и приложене су у записник Актива. 

* 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.  

11. Семинари и трибине:  

Едита 

Фабри 

Кошутић 

Информативни центар Фондације 

Темпус  

Презентација: Еразмус+ мреже и 

платформе за професионално 

усавршавање наставника 

2. 11. 2018.  / 

Обука за координаторе 

есДневника. 
14. 11. 2018.  / 

Зимски сусрети учитеља 

Семинар: Учење у амбијенту је 

најпродуктивније на свету 

 Каталошки број:596 

9.3.2019. 
К2 

П3 
8 

НТЦ  систем учења - развој 

креативног и функционалног 

размишљања 

Каталошки број: 508 

21.4. и 24.4. и 8.5.2019. 

 
 24 
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Надежда 

Илић 

  

Информативни центар Фондације 

Темпус  

Презентација: Моја Еразмус+ 

мобилност – искуства наставника 

из Србије  

23. 10. 2018.  / 

Информативни центар Фондације 

Темпус  

Презентација: Еразмус+ мреже и 

платформе за професионално 

усавршавање наставника 

2. 11. 2018.  / 

Зимски сусрети учитеља 

Семинар: Учење у амбијенту је 

најпродуктивније на свету 

 Каталошки број: 596 

9.3.2019. 
К2 

П3 
8 

НТЦ  систем учења - развој 

креативног и функционалног 

размишљања 

Каталошки број: 508 

21.4. и 24.4. и 8.5.2019. 

 
 24 

Љиљана 

Алимпић 

  

  

  

  

Информативни центар Фондације 

Темпус  

Презентација: Моја Еразмус+ 

мобилност – искуства наставника 

из Србије  

23. 10. 2018.  / 

Информативни центар Фондације 

Темпус  

Презентација: Еразмус+ мреже и 

платформе за професионално 

усавршавање наставника 

2. 11. 2018.  / 

Фондација Темпус 

Радионица за припрему пројеката 

мобилности за школе, стручно 

образовање и обуке и образовање 

одраслих програма Еразмус+  

16. 11. 2018.  8 

Зимски сусрети учитеља 

Семинар: Учење у амбијенту је 

најпродуктивније на свету 

 Каталошки број: 596 

9.3.2019. 
К2 

П3 
8 

НТЦ  систем учења - развој 

креативног и функционалног 

размишљања 

Каталошки број: 508 

21.4. и 24.4. и 8.5.2019. 

 
 24 

Зорица 

Благојевић 

НТЦ  систем учења - развој 

креативног и функционалног 

размишљања 

Каталошки број: 508 

21.4. и 24.4. и 8.5.2019. 

 
 24 

 



 
 

39 

 

 

 

 

12. Мере унапређења васпитно-образовног рада: 

* У току школске 2018/19.године, учитељи трећег разреда су присуствовали корисним 

семинарима који су пружили нова сазнања и мотивацију за примену наученог у пракси,  

ради унапређивања васпитно-образовног рада.   

* У току реализације наставе, примењују се сва расположива средства која нам 

омогућавају примену мултимедије у настави.  

* Рађене су месечне провере разумевања прочитаног,  

* Реализација полугодишњих и годишњих тестови знања из српског језика и 

разумевања прочитаног, математике и природе и друштва. Тестове припрема, прегледа 

и оцењује педагог школе. Детаљну анализу тестова, ради учитељ и извештај презентује 

на састанку Стручног актива учитеља, који се затим прилажу у зсписник Актива. 

* Организација и реализација четири тематске недеље у току године. 

* Сарадња са Учитељским факултетом и менторство у оквиру Методичке праксе 2. 

* Даље наставити рад на унапређивању технике читања и разумевања прочитаног, као 

и редовној провери напредовања са усаглашеним критеријумима вредновања.  

 

13. Учешћа на конкурсима: 

* Ликовни конкурс Црвеног крста „Сунчана јесен живота“  - награда : Милица Милета 

- 3.место 

* Ђачки песнички сусрети- литерарни конкурс, Пријатељи деце Новог Београда 

* 26.март 2019. године -  Конкурс Црвеног крста ,,Крв живот значи" – ликовни и 

литерарни радови 

* 9. мај 2019. Ликовни конкурс "Птице" у сарадњи са организацијом "Пријатељи деце" 

Новог Београда - ученица  Нина Маринковић (3/3) је добила похвалу. 

14. Учешће на такмичењима 

* 18.јануар 2019. године - Школско такмичење из математике - Петар Бабић (3/2), 

Душан Мирчић (3/3), Милица Милета (3/3), Урош Михаиловић (3/3), Наташа Поповић 

(3/2), Алекса Станијев (3/1), Катарина Димић (3/1), Љиљана Крстић (3/2), Нађа 

Максимовић (3/3); 

* 25.јануар 2019. Светосавски шаховски турнир (на нивоу трећег разреда) - Милица 

Савковић (3/1) и Никола Ђурић (3/1) освојили прво место, Исидора Мисита (3/3) и 

Петар Бабић (3/2) су освоји друго место, а ученици Мила Станковић (3/3) и Андреј 

Купи (3/1) треће место; 

* 26. фебруар 2019. године -  Школско такмичење рецитатора- Мила Милентијевић 

(3/1) је изабрана да представља школу на општинском такмичењу; 

* 28. фебруар 2019. године -  Општинско такмичење рецитатора - Мила 

Милентијевић (3/1) осваја 1. место; 

* 2. март 2019. године - Општинско такмичење из математике - Катарина Димић 

(3/1), Алекса Станијев (3/1), Љиљана Крстић (3/2), Наташа Поповић (3/2), Нађа 

Максимовић (3/3) Милица Милета (3/3), Душан Мирчић (3/3), Урош Михаиловић (3/3); 

* 10. март 2019. године - Општинско такмичење из шаха - Никола Ђурић (3/1), 

Андреј Купи (3/1), Милица Савковић (3/1), Петар Бабић (3/2), Мисита Исидора (3/3), 

Станковић Мила(3/3); 
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* 14. март 2019. године - Математичко такмичење ,,Мислиша" - Петар Бабић (3/2) 

осваја 3. место; 

*21. март 2019. године - Математичко такмичење ,,Кенгур без граница" - Петар 

Бабић (3/2) добија похвалу; 

* 13. мај 2019. Општинско такмичење литерарних секција у организацији 

,,Пријатеља деце" Новог Београда - Љиљана Крстић (3/2) је учествовала и освојила 1. 

место саставом на тему „Пишем бајку“. 

* 14. мај 2019. Општинско такмичење ликовних секција у организацији ,,Пријатеља 

деце" Новог Београда - Љиљана Крстић (3/2) је учествовала и освојила 2. место, а 

ученица 3/3 Нина Маринковић је освојила 3. место 

* 30. мај 2019. Читалачка значка - похваљени су: Петар Бабић (3/2),  Исидора Мисита 

(3/3), Урош Мисита (3/3), Вујиновић Тара (3/3), Соња Деримановић (3/3), Милица 

Милета (3/3), Мила Станковић (3/3), Маша Пантош (3/3), је добио похвалу , Наташа 

Поповић (3/2) и Нина Маринковић (3/3) су освојили награду и похвалу. 

* 14. јун 2019. Видовдански шаховски турнир у школи – Милица Савковић (3/1) - 2. 

место, Исидора Мисита (3/1) – 3. место, Петар Бабић (3/2) – 1. место и Андреј Купи 

(3/1) – 2. место. 

 

Извештај подноси 

Едита Фабри Кошутић, 

 руководилац разредног већа трећег разреда 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четврти разред 

ИЗВЕШТАЈ  РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 4. РАЗРЕДА 

ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 

1. Број ученика по одељењу, разредне старешине:  

 

  

Разред Одељенски старешина Број дечака Број девојчица Укупан број 

ђака 

IV1 Оливера Мозетић 13 16 29 

IV2 Милојка Тадић 15 7 22 
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2. Број одржаних седница  у  2018/19. години -  шест седница 

Прва седница : 3. 9. 2018. година 

Дневни ред: 

- Распоређивање новоуписних ученика 

- Месечно планирање наставног градива  

- Израда планова рада ОС 

- Утврђивање  распоредa часова 

- Планирање наставних и ваннаставних активности  

- План музеја, позоришта, ДКЦ 

- Израда иницијалних тестова 

 -Распоред писмених задатака и писмених провера знања 

- Усклађивање заједничких критеријума оцењивања 

-Наставак учешћа у пројекту “Покренимо нашу децу” 

-Програм “Основи безбедности деце” – МУП Србије (начин реализације) 

-Професуална пракса студената Учитељског факултета 

-Обележавање Међународног дана музике (1. октобар) 

- Разно 

 

- У одељењу IV1 је 29 ученика (дечака 13 и девојчица 16), а oдељење IV2 има 22 ученика 

(дечака 15 и девојчица 7). Новоуписаних ученика није било. 

 -Месечно планирање наставног градива је урађено за месец септембар и планови су 

предати педагогу школе. 

-Плани и програм рада одељенског старешине је урађен . 

-Распоред часова рада је урађен за оба одељења четвртог разреда. 

-Планирање наставних и ваннаставних активности је урађено. Планирана је додатна 

настава из математике. 

-Иницијални тестови су припремљени и договорена је динамика израде 4.9.2018.године 

српски језик, 5.9.2018.године математика и 6.9.2018.године природа и друштво, истих 

дана раде тестове оба одељења IV1 и IV2. 

-Приликом сваке писмене провере знања усклађује се критеријум оцењивања на нивоу 

већа. 

-Урађен је план рада писмених задатака, по два из српског језика и математике у првом 

полугодишту и по два у другом, као и план писмених провера из математике, српског 

језика и природе и друштва. Договорено је да се припреме и тестови за проверу 

разумевања прочитаног. 

-Програм “Основи безбедности деце” – МУП-а Србије  се наставља и биће реализован у 

договору са МУП-ом Србије.   

- План музеја, позоришта, ДКЦ биће реализован у зависности од понуда. 

-Договорено је да се допунска настава из српског језика и математике  организује за 

ученике којима је неопходан индивидуални рад. 

-Учешћа у пројекту “Покренимо нашу децу” се наставља. Идеја је добра, али је веома 

тешко свакодневно реализовати у трајању од петнаест минута непрекидно. Не можемо 

се обавезати да ћемо свакодневно моћи да урадимо потребне вежбе. У пракси се показало 

да је најефикасније је  дном недељно спроводити ову , за време великог одмора или после 

часова. 

-Професуална пракса студената Учитељског факултета се организује у нашој школи од 

3.9. 2018.године до 24.9.2018.године. У одељење IV1 распоређен је апсолвент 
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Учитељског факултета Данијела Ракић, а у  одељење IV2 Милица Милаш апсолвент 

Учитељског факултета. 

-Обележавање Међународног дана музике – Првог октобра ће се у нашој школи одржати 

Светски дан музике. У дворишту школе биће организован концерт на коме ће се свирати 

музика целог света. Маркетиншки тим школе биће задужен да упути позив приватној 

предшколској установи „Корак по корак ” и свим вртићима који су у систему образовања 

“11 април”. Концерт је планиран да почне у дванаест ћасова. Деца из обе смене као и 

учитељи и наставници школе присуствоваће концерту. 

 

Друга седница: 26. 11. 2018. године 

Дневни ред: 

-Успех и дисциплина на крају првог тромесечја 

-Резултати допунске наставе 

-Анализа резултата иницијалног тестирања ученика 

-Недеља спорта, Дан школе – извештај  

-Дани науке – Круг 

-Посета вртића нашој школи – сарадња 

-Индивидуализација рада ученика 

 

 Одељење IV1 има 29 ученика. Сви ученици напредују својим темпом, нема недовољних 

оцена. Сви ученици имају примерно владање. У овом тромесечју IV1, има 419 

оправданих часова, неоправданих нема.  

Одељење  IV2  има 22 ученика. Сви ученици напредују својим темпом, нема недовољних 

оцена и сви ученици имају примерно владање. У овом тромесечју IV2, има 432 оправдана 

часа, а неоправданих нема 11. 

-Ученици обухваћени допунском наставом напредују према својим могућностима.  

-Ученик Арсић Богдан почео је са ИОП-ом 1. 

Одељење  IV1  радило је у првој недељи септембра иницијалне тестове из српског 

језика, математике и природе и друштва. 

Иницијални тест из математике рађен је 5.9.2018. године. Од укупног броја ученика 29 

тест је радило 27 ученика. Одсутни ученици су Петра Лојаница и Јована Богићевић. 

Бодовна листа је:  

(100 % - 87 %)              67 – 60  = 5 

(86% - 71%)             59 – 48  = 4 

(70% - 56%)    47 – 34  = 3 

(55% - 41%)    33 – 23  = 2 

(40% - 0%)               22 – 0  = 1 

Процентуално гледано тест из математике је урађен боље од српског језика, 53,95%, 

средња оцена одељења је 2,70. 

Најлошије урађен је 6. задатак. Задатак је био текстуални (Владимир је од 1 000 динара 

које је добио, половину потрошио, а петину од преосталог новца, дао брату. Колико му 

је новца остало?) из кога закључујемо да ученицима нису јасни разломци (27,77%). 

Нису урадили ни 7. Задатак који је такође био везан за разломке (Четвртини броја 632 

додај седмину броја  994), (41,67%). У 10. задатку је било потребно израчунати колико 

је Кости потребно метара жице да огради двориште правоугаоног облика (28,40%) што 

значи да ученицима нису јасни задаци везани за геометрију и израчунавање обима 

правоугаоника и квадрата као и њихових страница. Ученицима није јасан био ни 8. 

задатак са јединицама мере (41,27%).  

Најбоље урађени задаци су 1. и 2. у којима је требало бројеве написати речима или пак 

цифрама (81,94% и 65,43%). Солидно су урадили 5. текстуални задатак (Дарко је 
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прочитао 68 страна једне књиге, Никола 3 пута више од Дарка, а Милан 2 пута мање од 

Николе. Колико је страна књиге причитао Никола, а колико Милан?), (69,44%). 

У 4. разреду треба планирати часове у којима ће се утврдити јединице мере, разломци, 

математички изрази и геометрија, а све ове наставне области биће рађене и на часовима 

допунске наставе. 

Иницијални тест из природе и друштва рађен је 6.9.2018. године. Од укупног броја 

ученика 29, радило га је 27 ученика. Одсутни ученици су Петра Лојаница и Јована 

Богићевић. 

Бодовна листа иницијалног теста из природе и друштва је: 

 (100 % - 87 %)            54*0,87 = 46,98            54 – 47  = 5 

(86% - 71%)   54*0,86 = 46,44            46 – 39  = 4 

(70% - 56%)   54*0,7 = 37,8   38 – 31  = 3 

(55% - 41%)   54*0,55 = 29,7            30 – 23  =2 

(40% - 0%)             54*0,4 =21,6    22 – 0  = 1 

Иницијални тест из природе и друштва у односу на тестове из српског језика и 

математике урађен је најбоље. Процентуално то је 52,47%, а средња оцена одељења је 

3,40. 

42,33% је проценат 9. задатка у коме је требало одговорити на питања везана за рељеф. 

Пето питање везано за особине воде и ваздуха такође је урађено лоше, проценат 

решења задатка је 47,41%. Најбоље урађен задатак је 6. у којем је требало дати 

одговоре на питања везана за људске делатности и прошлост нашег краја (63,43%). И 2. 

задатак везан за орјентацију у времену је добро урађен (58,52%). 

У 4. разреду више пажње посветити рељефу и особинама воде и ваздуха. 

Иницијални тест из Српског језика рађен је 4. 9. 2018. године. Тест је радило 28 ученика 

од укупног броја ученика 29, ученица Лојаница Петра била је одсутна. 

Бодовна листа теста је:   

(100 % - 87 %)             74 – 60  = 5 

(86% - 71%)   59 – 53  = 4 

(70% - 56%)   52 – 42  = 3 

(55% - 41%)   41 – 31  = 2 

(40% - 0%)             30 – 0  = 1 

Најлошије  урађен је 6. задатак где је требало одредити службу и врсту речи у реченици 

(2,20 %). Изненађујуће лоше је урађен и 10. задатак где је требало написати речи истог 

или сличног значења (16,67%). Веома мали број ученика урадио је реченицу у којој је 

требало неуправни говор написати у управном (17,86%). Задатак из правописа, 14. по 

реду, је урадио веома мали број ученика (22,62 %) као и 12. задатак у којем је требало 

од наведених речи написати скраћенице. 

Наставне области на које ће морати да се обрати више пажње у 4. разреду су правопис и 

врста и служба речи у реченици. Такође, морамо се више позабавити употребом 

управног и неуправног говора. 

Области које су задовољавајуће урађене су одређивање реченица по значењу и по 

облику (79,08% и 62,50%), као и одређивање умањеног значења речи (69,05%). 

Иницијални тест из Српског језика процентуално је урадило 40, 54%, средња оцена 

одељења је 2, 04 што је изузетно лоше и у 4. разреду треба обратити у суштини пажњу 

на више области из граматике. 

Одељење  IV2 показало је следеће резултате: 

*Иницијални тест знања из српског језика је радиo je 21 ученик од 22. 

Време рада је 4. септембар 2018. године. 

Резултати: Ученици су најуспешније урадили 8. задатак (81 %) – писање умањеница 
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Са најмање успеха ученици су урадили следеће задатке:  

6. задатак (0,9 %) – одређивање службе и врсте речи у реченицама; 

12. задатак (16 %) – правилно писање скраћеница; 

3. задатак (19 %) – претварање неуправног у управни говор 

 

*Иницијални тест знања из математике је радило 21 ученика од 22. 

Време рада је 5. септембар 2018. године. 

Резултати: Ученици су веома успешно урадили само један задатак: 

1. задатак (97 %) – писање бројева прве хиљаде речима и цифрама 

Са најмање успеха ученици су урадили следеће задатке: 

13. задатак (23%) – цртање угла и тачака које припадају (не припадају) датом углу 

 6. задатак (31%) – текстални задатак са познавањем разломака 

 9. задатак (32%) – текстуални задатак са дељењем 

 

*Иницијални тест знања из природе и друштва је радило 20 ученика од 22. 

Време рада је 6. септембар 2018. године. 

Резултати: Успешно је урађен само један задатак: 

2. задатак (74%) – прeтварање јединица за мерење времена у мање или веће јединице 

Са најмање успеха ученици су урадили следеће задатке: 

8. задатак (15%) – облици и врсте кретања, упоређивање облика кретања, појам кретања 

6. задатак (19 %) – производне и непроизводне делатности, права одраслих становника 

краја 

9. задатак (19 %) – питања о облицима рељефа 

4. задатак (26 %) – појам станишта, копнена и водена станишта, култивисана станишта 

-6.9.2018. Презентација Кошаркашког клуба “Балкан”. 

-21.9.2018. одељењу IV2 одржано је предавање МУП-а  „Основи безбедност деце” 

Србије,  Тема - „Безбедност у саобраћају”, УСП Димитријевић Александар - IV1. 

-24.9.2018.године презентација плесне бразилске борилачке вештине Капуеро (оба 

одељења  IV разреда ). 

-1.10.2018. године  у дванаест часова у дворишту школе организован је концерт на коме  

се свирала  музика целог света и на тај начин је обележен Међународни  дан музике. 

Концерту су присуствовали предшколци и ученици наше школе са својим учитељима и 

наставницима. 

-8.10-2018. године одржана презентација Кошаркашког клуба „Визура”. 

-10.10.2018. године предавање МУП-а Србије „Основи безбедност деце” – Тема- 

”Полиција у служби грађана”- IV1. 

-Поводом Недеље спорта одиграна је игра “Између две ватре”- одељења IV1 и IV2. 

Победило је одељење IV2. 

-12.10.2018. године  приредбом је обележен Дан школе. Организован је и турнир у шаху 

и најуспешнијим учесницима подељене су медаље. 

-19.10.2018. обележено је ослобођење Београда ( 20.10.1944.године). 

-23.10.2018.године наставник  биологије Љиљана Абусамбра одржала је час биологије у 

окружењу школе „Ретке и угрожене врсте” и „Природне појаве и прилагођавање”.  
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-Професионална  пракса Учитељског факултета одржаће се од 5.11.2018. године до 

4.12.2018.године. У одељење IV1 дошао је апсолвент Марко Цвијовић, а у одељење IV2 

апсолвент Катарина Стокић. 

-6.11.2018.године у библиотеци школе организован је сусрет са песником Радославом 

Јовићем. Сусрету су присуствовали ученици  IV-ог  разред.  

-6.11.2018.године Љиљана Абусамра одржала је час биологије  у одељењу IV2, у 

окружењу школе „Ретке и угрожене врсте” и „Природне појаве и прилагођавање”. 

-15.11.2018.године одржан први час  презентације Рукометног клуба “Нови Београд” са 

оба одељења IV разреда. 

-16.11.2018.године одржана је у просторијама школе позоришна представа „Стоп 

насиљу”, Театар “Додир” , присуствовао IV разред. 

-20.11.2018.године други час презентације Рукометног клуба “Нови Београд” са оба 

одељења IV-ог  разреда. 

- 21.11.2018.године одржано предавање МУП-а Србије „Основи безбедност деце” – Тема 

-”Насиље као негативна друштвена појава”- IV1. 

-30.11.2018.године нашу школу обићи ће у преподневној смени приватни и државни 

вртићи Новог Београда. Посетиће кабинете биологије, физике, информатике и 

фискултурну салу. 

-5.12.2018.године презентација “Заштита од пожара” ватрогасац Предраг Милошевић из 

ватрогасне станицe Земун. 

-6.12.2018.године трећи час презентације Рукометног клуба “Нови Београд” са оба 

одељења IV-ог  разреда. 

-13.12.2018.године час физичког васпитања ““Кружни тренинг“ са елементима вежби 

снаге” одржао наставник физичког Дарко Шапић одељењима IV1 и IV2. 

-17.12.2018.године часу музичке културе “Певамо и свирамо дечије песме” присуствовао 

педагог школе (одељење IV1). 

- 17.12.2018.године часу природе и друштва присуствовао педагог школе (одељење IV2). 

-19. 12.2018.године одељење IV2 презентација “Заштита од пожара” ватрогасац  из 

ватрогасне станицe Земун. 

-Од 10.12. до 18.12.2018.године   акција солидарности “Један пакетић много љубави” . 

-24.12.2018. биоскоп “Фонтана” филм “ Астерикс тајна чаробног напитка”. 

 

Трећа седница: 26. 12. 2018. године 

Дневни ред: 

-Израда контролних вежби и тестова знања 

-Посета вртића 

-Новогодишњи празници 

-Обележавање Светог Саве-договор 

-Тематско планирање „Зима” 

-Радионица са родитељима  

 

-Заједничка израда контролних вежби и изједначавање критеријума оцењивања. Тестове 

знања из српског језика и математике ће припремити педагог школе, а полугодишњи тест 

из природе и друштва учитељи четвртог разреда. 

-У децембру је била организована посета вртићима, а учитељи су припремали поклоне. 

-Ученици четвртог разреда припремиће у учионици прославу Нове године. 
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-Договор о обележавању Светог Саве (приредба ће бити организована у фискултурној 

сали школе, а учешће у програму заузеће хор млађих и сстаријих разреда , као и 

наставник српског језика). 

-Од 24.12. до 28.12.2018.године у холу школе биће изложени радови ученика тему 

„Зима”.  

-12.12.2018.године одржана је Радионица (родитељи и деца  IV1) на тему ”Зимске 

чаролије”.  

-12.12.2018.године је Радионица (родитељи и деца  IV2) на тему ”Састављање и 

решавање ребуса”.  

 

Четврта седница: 1. 2. 2018. године 

Дневни ред: 

-Успех и дисциплина на крају првог полугодишта 

-Мере за побољшање успеха и дисциплине 

-Резултати разумевања прочитаног 

-Обележавање Светог Саве 

-Реализација програмских садржаја 

-Припрема ученика за Општинско такмичење из математике 

-Анализа постигнућа на тестовима знања 

-Занимања људи – припрема 

- На крају првог полугодишта одељење IV1 постигло је следећи успех, од укупног броја 

ученика 29, 19 ученика показало је одличан успех, 5 ученика врло добар и 5 ученика има 

добар успех.Средња оцена одељења је 4.51, а оправданих изостанака у одељењу је 610, 

неоправданих нема. 

 

Одељење IV2 од укупног броја ученика 22, има 7 ученика са одличним успехом, 14 са 

врло добрим и 1 бодар успех. Среања оцена одељења је 4.32, 868 оправданих изостанака 

и 15 неоправданих изостанака. 

-На часовима одељенске заједнице говорило се о методама и техникама успешног учења 

и понашању ученика у школи и ван ње. 

-Резултати разумевања прочитаног биће достављени у фебруару руководиоцу Стручног 

већа учитеља. 

-У недељу, 27.1.2019.године у школи је прослављена Школска слава – Свети Сава 

пригодном приредбом. 

-Сви програмски садржаји су реализовани. 

-18.1.2019.године одржано је Школско такмичење из математике. За Општинско 

такмичење из математике пласирали су се Пантић Вања из IV1 са 70 бодова и Савић 

Мила са 70 бодова из IV2. 

Анализа постигнућа на тестовима знања биће достављена у фебруару руководиоцу 

Стручног већа учитеља. 

-Почеле су припреме на тему „Занимања људи” – заједничка изложба ученика млађих 

разреда. 

                                                   

-Општинско такмичење из математике одржано је 2.3.2019. године учествовао је Пантић 

Вања. 
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-2.3.2019.године обележен Светски дан књиге. У холу школе учитељ Мила Тадић 

поставила је радове својих ученика којима је представила сва занимања људи који 

учествују у процесу настанка књиге. 

-У марту постављена изложба ученичких ликовних радова у холу школе, на тему 

”Занимања људи”. 

 -6.3.2018. одељењу IV1 одржано је предавање МУП-а  Србије „Основи безбедност деце” 

на тему „Превенција и заштита деце од трговине људима”. 

 -13.3.2018. одељењу IV1 предавање МУП-а Србије „Основи безбедност деце”, на тему  

 „Заштита од пожара”, ватрогасац Зоран Зарвић из Ватрогасне станицe Земун. 

 -14.3.2019. године у школи одржано такмичење „Мислиша”, учествовали ученици IV1: 

Николина Вјетровић, Ђуровић Богдан, Стефан Здравковић, Костић Рајко, Лојаница 

Петра, Маринковић Урош, Пантић Вања, Радуловић Андрија.  

-21.3.2019. године у школи одржано такмичење „Кенгур без граница”, учествовали 

ученици IV1: Николина Вјетровић, Ђуровић Богдан, Костић Рајко, Пантић Вања, 

Радуловић Андрија. 

 

      Пета седница: 1. 2. 2018. године 

Дневни ред: 

-Анализа успеха и владања ученика на крају трећег тромесечја 

-Извечтај са такмичења 

-Припрема контролних задатака 

-Договор о реализацији рекреативне наставе 

-Учешће ученика у културној и јавној делатности школе, учешће у слободним 

активностима 

-Тематско планирање “Спасимо врсте које нестају” 

-Радионица за родитеље 

-Сви ученици имају примерно владање и савладали су планиране садржаје. Оправданих 

изостанака је 205, неоправданих нема. 

 

- Одељење IV1 има 29 ученика. Сви ученици напредују својим темпом, нема недовољних 

оцена. Сви ученици имају примерно владање. У овом тромесечју IV1, има 205 

оправданих часова, неоправданих нема.  

-На такмичењима математике “Мислиша” и “Кенгур без граница” ученици нису 

постигли запажене резултате. 

-На Општинском такмичењу математике Вања Пантић није постигао запажене резултате. 

-Заједничка израда контролних вежби и изједначавање критеријума оцењивања наставља 

се и даље. 

-Рекреативна настава ове школске године 2018/2019 неће бити реализована због 

недовољног броја пријављених ученика. 

-Ученици IV1 и IV2 су Дан Новог Београда 11.4. 2019. године обележили турниром 

“Између две ватре”, победили су ученици IV2. 

-Ученици IV1 припремају завршу приредбу за родитеље и припреме добро напредују. 

-Тематско планирање “Спасимо врсте које нестају” ће бити реализовано у последњој 

радној недељи априла прилагођеним садржајима у свим наставним предметима. 

-Радионица за родитеље се организује у среду 17.4.2019.године на тему “Ускрс”. 

 

-3.4.2019.године одржано предавање МУП-а Србије „Основи безбедност деце” – Тема -

”Интернет преваре”. 
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-Ученици IV1 и IV2 су обавили у марту систетатски преглед у Дому здравља Нови 

Београд. 

-10.4.2019. године ученици IV1 и IV2 су гледали у биоскопску представу ”Корги – 

краљевски пас великог срца” у биоскопу ”Фонтана”. Ученици су били задовољни 

биоскопском пројекцијом. 

-Организација “Пријатељи деце општине Нови Београд” организовала је Општинско 

такмичење ученика Основних школа “Мој крај приче”, ликовни конкурс, где је требало 

да осликају свој крај приче на текст Радислава Јовића  “Потера за хрчком”. Учествовали 

су ученици Петра Лојаница, Рајко Костић и Јована Богићевић. Костић Рајко је освојио 

друго место. 

-Организација “Пријатељи деце општине Нови Београд” организовала је и фарбање 

дрвених ускрчњих јаја. Јаја су сликали Берат Мина и Николић Соња. 

-Ученици IV1 Лојаница Петра, Божанић Маша, Вјетровић Николина, Коловић Славица, 

Плећевић Јован и Костић Рајко су учествовали на конкурсу Црвеног крста „Крв живот 

значи”. Божанић Маша је на конкурсу освојила треће место. 

-Црвени крст је 7.4.2019. године организовао квиз под називом „Шта знаш о Црвеном 

крсту и давалаштву крви”, учествовали су Маринковић Урош и Николић Соња. Нису се 

пласирали у даље такмичење. 

-Организација “Пријатељи деце општине Нови Београд” организовала је Општинско 

такмичење ученика Основних школа – писање литерарних састава. Учествовала је Петра 

Лојаница, ученица IV1. 

-20.5.2019. професор историје  Илијана Опаћић, одржала је час у одељењу  IV1 „Први 

светски рат”. 

-23.5.2019. професор ликовне културе, Тијана  одржала је час у одељењу  IV1 „Нови 

медији - Маске”. 

-24.5.2019. професор математике, Биљана Чегар, одржала је час у одељењу  IV1 

„Научили смо – запремина квадра и коцке”. 

  

Активност 

Шеста седница разредног већа 4.разреда 

Присутни сви чланови. 

Дневни ред 

1. Реализација плана и програма 

2. Извештај о раду разредних већа и предлог плана за следећу школску годину 

3. Избор уџбеника, прибора, литературе за следећу школску годину 

4. Похвале и награде ученицима 

5. Анализа реализације посета и излета 

6. Извештај о реализацији рекреативне наставе 

7. Анализа рада секција, допунске, додатне наставе и учешће на такмичењима и 

конкурсима 

8. Анализа остварености ваннаставних активности 

9. Извештај о тематском планирању „У здравом телу здрав дух“ (мај) 

10. Разно 

Закључак 

11. План и програм су успешно реализовани у oба одељења 4. разреда. Одржани 

су сви планирани часови у оквиру обавезних и изборних предмета, као и 

слободних активности и допунске наставе. 
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12. Сви планирани састанци Разредних већа су одржани у предвиђеном периоду. 

Извештаји са одржаних разредних већа су приложени у за то предвиђеном делу 

есДневника. Поред извештаја одржаних седница, приложени су и 

полугодишњи и годишњи извештај. У току школске године, учитељи четвртог 

разреда су заједно припремали писмене провере, одређивали бодовну скалу и 

усклађивали критеријуме бодовања. Такође усклађивани су план и програм и 

начини реализације наставног процеса. Предлог је да се задржи досадашњи 

начин рада и међусобне сарадње чланова разредног већа, који је допринео 

квалитетнијој реализацији планираних васпитно-образовних садржаја. 

13. Избор уџбеника, прибора, литературе за следећу школску годину 

предложен је родитељима. 

14. Похвале и награде ученицима (од априла до јуна) 

• Организација “Пријатељи деце општине Нови Београд” организовала је 

Општинско такмичење ученика Основних школа “Мој крај приче”, 

ликовни конкурс, где је требало да осликају свој крај приче на текст 

Радислава Јовића “Потера за хрчком”. Учествовали су ученици Петра 

Лојаница, Рајко Костић и Јована Богићевић. Костић Рајко је освојио друго 

место. 

• Ученици IV1 Лојаница Петра, Божанић Маша, Вјетровић Николина, 

Коловић Славица, Плећевић Јован и Костић Рајко су учествовали на 

конкурсу Црвеног крста „Крв живот значи”. Божанић Маша је на конкурсу 

освојила треће место. 

• Организација “Пријатељи деце општине Нови Београд” организовала је 

Општинско такмичење ученика Основних школа – писање литерарних 

састава. Учествовала је Петра Лојаница, ученица IV1 и освојила друго 

место. 

• 30. мај 2019. Читалачка значка, похваљенa је и награђена Николић Соња 

IV1. 

• 14. јун 2019. Видовдански шаховски турнир у школи – Пантић Вања (4/1) 

- 2. место. 

5. Анализа реализације посета и излета 

• 10. април 2019. посета биоскопу "Фонтана" , анимирани филм ,,Корги - 

краљевски пас великог срца" 

• 4. јун 2019. једнодневни излет ученика трећег и четвртог разреда Иришки 

венац - манастир Крушедол - Етно кућа Марадик. Излет је протекао у 

најбољем реду. 

Препорука је да се у току наредне школске године планира и реализује 

више посета позориштима, биоскопима и музејима, као и више 

једнодневних излета због значајне улоге која доприноси социјалном, 

културном, васпитном и образовном развој ученика. 

6. Рекреативна настава није реализована у току школске 2018/2019.године због 

недовољног броја пријављених ученика. 

7. У току школске 2018/2019. године су одржани сви планирани часови 

слободних активности и допунске наставе из српског језика и математике. 



 50 

Ученици су учествовали и на ликовним, литерарним и рецитаторским 

такмичењима, математичким и шаховским такмичењима и ликовним и 

литерарним конкурсима. 

8. Сви планирани часови ваннаставних активности су реализовани у предвиђеним 

терминима, према утврђеном распореду. Ученици су присуствовали часовима 

и активно учествовали у њихој реализацији. 

9. У периоду од 25 – 31.маја је успешно реализована тематска недеља „У здравом 

телу здрав дух“ . Наставни садржаји планирани за реализацију су планирани 

годишњим планом и реализовани су у сва oба одељења 4. разреда. 

10. Школа од почетка школске године сарађује са Учитељским факултетом у 

Београду. У периоду од 6. - 31. маја 2019. године два студената су реализовала 

Методичку праксу II у одељењима IV/1 и IV/2. 

                                                           Руководилац одељенског већа  IV разреда 

                                                            Оливера Мозетић 

 

 

 

 

 

 

 

Пети разред 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА V РАЗРЕДА 
ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 

 

1. Број ученика по одељењу на почетку школске године 

м ж укупно м ж укупно

V1 Драгана Николашев V1 12 16 28 12 16 28

V2 Имрена Ђорђев V 2 15 15 30 15 15 30

укупно 27 31 58 27 31 58

На крајуодељенски старешинараз

број ученика

На почетку

 

2. Кретање ученика у току школске године 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

V 1 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

V 2 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

58 58 58 58 58 58 58 58 58 58

раз
бројно стање у току школске године
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3. У току школске 2018./2019. год. одржане су четири редовне седнице 
Одељењског већа (детаљни записници са седница у другом полугодишту су 
евидентирани у Ес-Дневнику рада 5. раз.) 

4. Екскурзија – једнодневни излет 

Дана 19. 04. 2019. године одржана је екскурзија за пете разреде. Посећени су и 
испуњени сви уговорени садржаји:. 

5. Успех и владање на крају школске 2018/2019. год: 

5 4 3 2 1 укупно 5 4 3 2 1 укупно

V 1 20 5 2 4,51 28 5,00

V 2 14 12 4 4,26 30 5,00

34 17 6 0 0 4,10 58 0 0 0 0 4, 83

раз
успех ученика владање ученика

 

6. Укупан број не-/одржаних часова по одељењима на крају школске године: 

Предмет 5/1 5/2 

Српски језик -4 -6 

Енглески језик +2 / 

Ликовна култура -2  / 

Музичка култура -2 / 

Историја / / 

Географија / -2 

Математика +3 / 

Биологија -1 -1 

ТТ -12 -9 

Физичко васпитање +2 -1 

Верска настава +1 -1 

Грађанско васпитање +1 -1 

Немачки језик / -1 

Информатика и рачунарство +1 / 

ЧОС +1 -1 

 
 

Руководилац одељењског већа петих  разреда 
Имрена Ђорђев 
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Шести разред 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА VI. РАЗРЕДА 
ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 6. РАЗРЕДА,за школску 2018./19. годину 

 

1. Број ученика на почетку школске године 

2. Кретање ученика у току школске године 

3. Оджане седнице одељењских већа 

4. Једнодневни излет 

5. Успех и владање ученика 

6. Број одржаних часова 

7. Награде 

 

Разредне старешине: 

6/1 Љиљана Милошевић 

6/2 Тијана Јуришић 

 

1. Број ученика на почетку школеске године: 

6/1   укупно  23 ученика : 13м 10ж 

6/2   укупно 21  ученика:  11м 10ж 

 

2. Кретање ученика у току школске године: 

6/1  укупно 23 ученика: 12м 11ж 

6/2  укупно 21 ученик:  12м 9ж 

 

3. У одељењу 6/1 одржано је 6 седница одељењског већа – 4 редовне и 2 ванредне, 

а у разреду 6/2 4 седнице. 

 

4. Једнодневни излет је реализиван 19.4.2019. Маршута је била: Београд – 

манастир Корпорин- Ресавска пећина-манастоир Манасија – Београд. Све је 

било по плану и програму. Излет је реализован преко агенције „Вања травел“. 

Протекло је све у најбољем реду, и вратили смо са са позитивним утисцима са 

излета. 

 

5. У разреду 6/1 има 23 ученика,од тога 10 одличних, 9 врло добриј и 4 добра. 

Средна оцена је 4,23. Владање- 21 ученик има примерно(5) владање, 1 ученик 

врло добро (4) и један задовоњавајуће (2). 

 

 У одељењу 6/2 има 21 ученик,од тога је 16 одличних ( 6 са 5,00 просеком), 4 

врло добра и 1 ученик са добрим успехом. Просек одељења је 4,59. Владање: 

примерно (5) владање има 20 ученика а један ученик добро(3).  

 

6. Реализовани часови:              6/1 6/2 

Српски језик +1 -2 

Енглески језик +2 +1 

Енглески (допунска)  /  - 
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Историја +1 +2 

Географија +1 +1 

Биологија +1 -1 

Биологија (додатна) - - 

Математика +3 +4 

Математика(допунска) - 3 - 3  

Математика(додатна) - 2 - 3 

Физика             - 2 - 1 

Физика (допунска) +5 +5 

Физика (додатна) - 9 +1 

Информатика  /  +3 

Техника и технологија Вида: +2 -3 

                                       Марта: +1  -4 

Ликовна култура                                    /  / 

Музичка култура             +1   +1 

Физичко васпитање          +1            +3 

Обавезне физичке активности       +1          / 

Верска настава                       +1            / 

Грађанско васпитање                 /      +1 

Немачки језик                       +4       +4 

Немачки језик (допунска)              -2   +7 

Немачки језик(додатна)                 -         -9 

Италијански језик                             /              / 

Италијански језик (допунска)  /    / 

Француски језик                            /             - 

Свакодневни живот у прошлости -4      -5 

ЧОС                                                                     /                                       / 

 

 

7. Награде: 

 

1) Ања Карапанџић 6/2 – 1. место на општинском ликовном такмичењу „Крв живот 

значи“ 

2) Александра Деспић 6/2 - 1. место на општинском ликовном такмичењу „Крв 

живот значи“ 

3) Петра Ђорђевић 6/1 и Тошић Марија 6/2 – 4. место на општинском такмичењу из 

веронауке 

4) Олга Ковачевић 6/2 – 3. место на општинском литерарном такмичењу 

 

 

 

Руководилац одељењских већа 6.разреда: 

 Тијана Јуришић 
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Седми  разред 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА VII РАЗРЕДА 
ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 

 
1. Број ученика по одељењу на почетку школске године 

 

м ж укупно м ж укупно

Дарко Шапић VII1 17 10 27 17 10 27

Весна Барашин VII 2 16 13 29 16 13 29

укупно 33 23 56 33 23 56

На крајуодељенски старешина На почетку

 

2. Кретање ученика у току школске године 

 

 

3. У току школске 2018./2019. год. одржане су четири редовне седнице 
Одељењског већа (детаљни записници са седница у другом полугодишту су 
евидентирани у Ес-Дневнику рада 7. раз.) 
 

4. Екскурзија – једнодневни излет 
Дана 19. 04. 2019. године одржана је екскурзија за шесте разреде. Посећени су и 
испуњени сви уговорени садржаји: Спомен парк "Крагујевачки октобар" у Шумарицама 
и Природњачки музеј у Свилајнцу 
 

5. Успех и владање на крају школске 2018/2019. год: 

5 4 3 2 1 укупно 5 4 3 2 1 укупно

VII 1 12 11 3 1 4,09 20 3 4 4, 59

VII 2 10 12 5 4,16 26 2 1 4,86

22 23 8 1 0 4,10 46 5 5 0 0 4, 83

раз
успех ученика владање ученика

 

6. Укупан број не-/одржаних часова по одељењима на крају школске године: 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

VII 1 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

VII 2 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

57 57 57 57 58 58 57 56 56 56

раз
бројно стање у току школске године
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Руководилац одељењског већа седмих разреда 
Весна Барашин 

 
 
 
 
 
 

Осми разред 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА VIII РАЗРЕДА 
ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 

 
Активност 
Дневни ред: 

1.Успех и дисциплина на крају осмог разреда, избор за ученика одељења, генерације и 

спортиста генерације. 

2.Пробни пријемни 

3. Екскурзија 

4.Одржани и неодржани часови 

5.Матурско вече 

6. Пријемни испит 

7.Остало 

Предмет 7/1 7/2 

Српски језик -4 -6 

Енглески језик +2 / 

Ликовна култура -2  / 

Музичка култура -2 / 

Историја / / 

Географија / -2 

Физика -2 -2 

Математика +3 / 

Биологија -1 -1 

Хемија +2 -1 

ТИО -12 -9 

Физичко васпитање +2 -1 

Верска настава +1 -1 

Грађанско васпитање +1 -1 
Италијански језик -1 -1 

Немачки језик / -1 

Изабрани спорт +1 / 

Информатика и рачунарство   

Домаћинство / / 

ЧОС +1 -1 
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Закључак 

1.Од 42 ученика 8. разреда (8/1-21 и 8/2-21) , одличним успехом завршило је 17 

ученика, врло добрим 17, добрим 8. Средња оцена у осмом разреду је 4,21 

Примерно владање(5) има 40 ученика, а добро(3) један ученик, Василије Милошевић. 

Укупно оправданих изостанака је 1556, а неоправданих 53. 

Ученик одељења 8/1 је Јаков Плазинић, а 8/2 Нина Карасовић. 

За спортисте генерације изабране су равноправно: Катарина Јакшић(8/1) и Сташа 

Дангубић (8/2) 

За ученика генерације изабрана је Нина Карасовић(8/2). 

2.Пробни пријемни за ученике осмог разреда одржан је 11. и 12. априла(математика, 

српски језик и комбиновани тест). Сва деца су присуствовала пробном пријемном. 

3. Екскурзија ученика осмог разреда изведена је 19. и 20. априла. Извештај о изведеној 

екскурзији је у електронском дневнику. 

4.Наставни предмет Одржано / Планирано Неодржано 

Прво Друго Укупно Прво Друго Укупно 

Обавезни Српски језик 0 / 0 50 / 56 

89% 

50 / 56 

89% 

6 6 

Драмска секција (секција) 0 / 0 13 / 14 

93% 

13 / 14 

93% 

1 1 

Српски језик (допунски рад) 0 / 0 11 / 14 

79% 

11 / 14 

79% 

3 3 

Српски језик (додатни рад) 0 / 0 5 / 14 

36% 

5 / 14 

36% 

9 9 

Српски језик (припремни рад) 0 / 0 17 / 0 17 / 0 

Енглески језик (1. страни језик) 0 / 0 28 / 28 

100% 

28 / 28 

100% 

Ликовна култура 0 / 0 14 / 14 

100% 

14 / 14 

100% 

Музичка култура 0 / 0 14 / 14 

100% 

14 / 14 

100% 

Историја 0 / 0 28 / 28 

100% 
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28 / 28 

100% 

Историја (додатни рад) 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

Историја (припремни рад) 0 / 0 14 / 0 14 / 0 

Географија 0 / 0 25 / 28 

89% 

25 / 28 

89% 

3 3 

Физика 0 / 0 24 / 24 

100% 

24 / 24 

100% 

Физика (припремни рад) 0 / 0 14 / 0 14 / 0 

Физика (допунски рад) 0 / 0 3 / 0 3 / 0 

Математика 0 / 0 56 / 56 

100% 

56 / 56 

100% 

Математика (допунски рад) 0 / 0 4 / 14 

29% 

4 / 14 

29% 

10 10 

Математика (додатни рад) 0 / 0 0 / 14 

0% 

0 / 14 

0% 

14 14 

Математика (припремни рад) 0 / 0 26 / 0 26 / 0 

Биологија 0 / 0 25 / 26 

96% 

25 / 26 

96% 

1 1 

Биологија (додатни рад) 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

Биологија (припремни рад) 0 / 0 14 / 0 14 / 0 

Прва помоћ (додатни рад) 0 / 0 12 / 0 12 / 0 

Биологија (допунски рад) 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

Хемија 0 / 0 27 / 28 

96% 

27 / 28 

96% 

1 1 

Хемија (припремни рад) 0 / 0 12 / 0 12 / 0 

Техничко и информатичко образовање 0 / 0 4 / 4 

100% 

4 / 4 

100% 

Вида 0 / 0 24 / 24 
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100% 

24 / 24 

100% 

Марта 0 / 0 24 / 24 

100% 

24 / 24 

100% 

Физичко васпитање 0 / 0 28 / 28 

100% 

28 / 28 

100% 

Физичко васпитање - одбојка 0 / 0 12 / 14 

86% 

12 / 14 

86% 

2 2 

ЧОС 0 / 0 14 / 14 

100% 

14 / 14 

100% 

Изборни Верска настава - православни катихизис (изборни) 0 / 0 13 / 14 

93% 

13 / 14 

93% 

1 1 

Грађанско васпитање (изборни) 0 / 0 13 / 14 

93% 

13 / 14 

93% 

1 1 

Италијански језик (2. страни језик) (изборни) 0 / 0 25 / 28 

89% 

25 / 28 

89% 

3 3 

Италијански језик (2. страни језик) (додатни рад) 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

Немачки језик (2. страни језик) (изборни) 0 / 0 25 / 28 

89% 

25 / 28 

89% 

3 3 

Немачки језик (2. страни језик) (допунски рад) 0 / 0 7 / 0 7 / 0 

Немачки језик (2. страни језик) (додатни рад) 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

Француски језик (2. страни језик) (изборни) 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

Домаћинство (изборни) 0 / 0 13 / 14 

93% 

13 / 14 

93% 

1 1 

5. Матурско вече је одржано 3. јуна 2019. године у ресторану "Миа" у Земуну, са 
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почетком у 20.00 часова, а до 1.30. Матурско вече је протекло у свечаном и лепом 

расположењу. Сви ученици су били присутни. 

6. Пријемни испит за ученике осмог разреда одржан је 17, 18. и 19. јуна у сали за 

физичко. Сви ученици су радили пријемни испит и положили. 

7. Свечана додела сведочанстава и награда одржана је 21. јуна 2019. 

Листе жеља ће се попуњавати 28. и 29. јуна. Распоред ученика у средњим школама ће 

се знати 7. јула. Родитељи ће бити информисани на сајту Министарства просвете. 

Одељенске старешине: Јасмина Мићић и Александра Стефановић  
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5. СТРУЧНА ВЕЋА 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ 

ШКОЛСКЕ 2018/2019.ГОДИНЕ  

 

Стручно веће разредне наставе  чини 15 учитеља. 

Седнице Стручног већа за разредну наставу: 

ПЛАНИРАНО: 11 

ОДРЖАНО:12 

1. Реализовано је :  

- Предавање за родитеље ,, Оцењивање ученика млађих разреда'' реализовало  

Разредно веће другог  разреда (21.11.2018.  2/1, 2/2, 2/3) ; 

- Предавање за родитеље ,, Мотивација ученика'' реализовало  Разредно веће 

другог разреда (4.2.2019. 2/1, 2/3, а 1.2.2019. 2/2) ; 

- Предавање за родитеље ,, Радне навике'' реализовало  Разредно веће првог 

разреда разреда (19.11.2018. 1/2, а 4.2.2019.1/1) ; 

-  ,,Међународни дан музике'' обележен  1.10.2018. ( Учитељ Ненад 

Поморишац са бендом ,,SMOOTH 4 BAND’’промовисао је уметност кроз 

културу различитих музичких жанрова. Певањем на различитим језицима 

допринели су упознавању и поштовању културног богатства других народа. 

Овом догађају присуствовали су и предшколци из околних вртића); 

- Извештавање о испитивању познавања слова у првом разреду поднео 

руководилац Разредног већа првог разреда Миломирка Ђорђић. Испитивање 

извршено 19.9.2018. у одељењу 1/2, а 21.9.2018. у 1/1; 

- 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 ,,Зима'' и изложба радова поводом ове теме. 

Тематско планирање је одржано  24.12. до 28.12.2018. 

- Тематско планирање ,,Дани науке'',  на тему ,,Круг'' од 26.11. до 30.11.2018. 

(посетили нас предшколци из околних вртића и учествовали у активностима; 

изложба радова уприличена у холу школе). 

- Тематско планирање на тему ,,Спасимо врсте које нестају'' и изложба радова 

поводом ове теме. Тематско планирање је одржано  22.4. до 25.4.2019. 

- Тематско планирање на тему ,,У здравом телу, здрав дух '' и изложба радова 

поводом ове теме. Тематско планирање је одржано  27.5. до 31.5.2019. 

- Смотра стваралаштва  

- Промоција школе – Отворена врата 27.3.2019. 

- Професионална пракса студената Учитељског факултета (током године ). 

- Светски дан књиге обележен је изложбом радова у холу школе. Зашто је 

важно читати књиге објаснили су прваци чији су одговори представљени на 
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сајту школе и инстаграму. Ученици 4/2 приказали су  како је књига настала и 

направили су корице најинтересантније књиге и илустровали је. 

- Шаховски турнири у школи: 

12.10.2018. – Шаховски турнир поводом Дана школе; 

10.и11.11.2018. – Шаховски турнир за време јесењег распуста; 

25.1.2019. – Светосавски турнир у шаху; 

14.6.2019. – Видовдански турнир у шаху – Поред ученика на турниру су 

учествовали и родитељи, Родитељи ученика 1/1,1/2 и 2/3 учествовали су и у 

организацији турнира заједно са шаховским клубом ,,Делфин''. 

2. Учествовали смо у програмима: Дан школе, Недеља спорта, Дани науке, Дан 

Светог Саве, Смотра стваралаштва, Дан Општине Нови Београд. 

 

3. Одржане су приредбе и изложбе: 

- 3.9.2018. одржана је приредба поводом поласка ученика у први разред. 

- Пријем првака у организацију,, Пријатељи деце  ‘’ ( ученици 2.разреда), 

реализована 23.10.2018. 

- 12.10.2018. шаховски турнир поводом обележавања Дана школе. Ученици од 

првог до четвртог разреда певали у хору за Дан школе. Постављена изложба у 

холу школе. 

- Недеља школског спорта (такмичење у штафетним играма и између две ватре) је 

одржана од 8.10. - 12.10.2018. и проглашене победничке екипе. 

- Традиционална приредба за баке и деке ученика трећег разреда, одржана је 

7.12.2018. Уз приредбу  приређена и изложба ликовних радова ученика. 

- Одржан маскенбал  и прослава поводом Нове године 28.12.2018. у свим 

одељењима од 1. до 4. разреда. 

- Светосавска приредба је одржана 27.1.2018. У програму су учествовали 

задужени ученици и хор млађих разреда који је водио учитељ Урош Симић. 

Одржан шаховски турнир у част празнику25.1.2019. Сва  одељења учествовала 

су у припремању  изложбе у холу школеи у својим учионицама. 

- Изложба радова, Занимања људи, постављена последње недеље фебруара. 

- Поводом прославе ,,Дан Новог Београда''  11.04.2018. ученици од 1. до 4. 

разредапосетили су биоскоп ,,Фонтана’' и одгледали филм ,,Астерикс – тајна 

чаробног напитка''.  

- Ускршња изложба дечијих радова у холу школе  

- Завршне приредбе 1/1 (13.6.2018.), 1/2 (12.6.2018), 2/1,2/2,2/3 (14.6.2018.), 

3/1,3/2,3/3 ( 7.6.2019.) 4/1 (12.6.2019.), 4/2 (14.6.2019). 

 

4. Одржане су радионице са родитељима: 

- 31.10.2018.радионица ,,Јесен'' (1/2), а 7.11.2018.(1/1). Радови презентовани на 

инстаграму и изложени у холу школе.  

- 26.12.2018. радионица ,,Нова година'' (2/1); 

- 20.12.2018.радионица ,, Моја кућица, моја слободица'' (3/1), а у 3/2 и 3/3 ,,У 

сусрет Новој години'' 

- 12.12. 2018. радионица ,, Зимске чаролије'' (4/1), а у 4/2 ,,Састављање и 

решавање ребуса'' 
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- 17.4.2019. радионица ,, Ускрс'' (4/1); 

- 29.5. 2019. радионица ,,Мини рукомет'', Милан Илић,2/2; 

-29.5. 2019. радионица ,,Шаховска радионица'', Дејан Ковачевић,2/3; 

У оквиру НТЦ семинара (8.5.2019.) одржана је радионицаи предавање за 

родитеље.  

 

5. Сарадња са организацијом ,,Црвени крст’’ 

- 6.10.2018. – Трка за срећније детињство- Учествовали ученици од 1.-4. разреда. 

- ,, Један пакетић, много љубави'' , у прављењу пакетића, до краја децембра 2018. 

године, учествовали су  сви ученици од 1. до 4. разреда.  

- 26.3.2019. ,, Крв живот значи'' – конкурс, израда ликовнихили литерарнихрадова; 

-  7.4.2019. године у ОШ,,Марко Орешковић'' реализовано такмичење ученика 4. 

разреда на тему ,,Шта знаш о Црвеном крсту и добровољном давалаштву крви'' 

.Мешовиту екипу наше школе представљала су  2 ученика из IV2 и 3 ученика из 

IV1. Нису се пласирали у даље такмичење. 

 

6. Реализовани угледни часови предметне наставе у 4. разреду:  

1. 23.10.2018. „ Ретке и угрожене врсте“, час одржала Љиљана Абу Самбра, 4/1; 

2. 6.11.2018.„ Ретке и угрожене врсте“, час одржала Љиљана Абу Самбра, 4/2; 

3. 12.12.2018. „Научимо четворочетвртински такт”, час одржала Тања 

Полети,4/2; 

4. 13.12.2018. „Кружни тренинг са елементима вежби снаге“ , часодржаоДарко 

Шапић  у 4/1 и 4/2;   

5. 21.12.2018.„Научимо четворочетвртински такт”, час одржала Тања 

Полети,4/1; 

6. 20.5.2019. ,, Први светски рат''час одржала Илијана Опачић, 4/1; 

7. 23.5.2019. „Нови медији - Маске” час одржала Тијана Јуришић,4/1; 

8. 24.5.2019. „Научили смо – запремина квадра и коцке” час одржала Биљана 

Чегар,4/1. 

 

7. Реализовани угледни часови учитеља: 

1. 29.11.2018. Ликовна култура,„Мини представа уз помоћ направљених фигура'', 

Љиљана Алимпић3/3;  

2. 4.12.2018. Свет око нас, ,, Вода као растварач'', Миломирка Ђорђић, 1/1; 

3. 13.12.2018. Српски језик,  ,, Писање бројева словима'', Надежда Илић, 3/2; 

4. 21.12.2018. Математика, ,,Множење броја 10 и бројем 10, множење броја 100 и 

бројем 100'', Едита Ф. Кошутић, 3/1; 

5. 17.12.2018. Природа и друштво, ,,Дејство магнета''', Милојка Тадић, 4/2; 

6. 1.4. 2019. Природа и друштво ,,Особине течности ; Вода и друге течности'', 

Е.Ф.Кошутић,3/1; 

7. 5. 4.2019. Математика, ,, Правоугаоник и квадрат'', Надежда Илић,3/2; 

8. 20. 5. 2019. Математика,  ,,Разломци 1/2, 1/4, 1/8,   Љиљана Алимпић 3/3; 

9. 14.1.2019.  Математика, ,,Редни бројеви'', Урош Симић, 1/1; 

10. 12. 3. 2019. Српски језик ,,Читамо и пишемо писана слова Џ, џ и Ђ, ђ'', 

Миломирка Ђорђић,1/1; 
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11. 11. 6.2019. Српски језик  „Загонетке лаке за ђаке прваке”, Милина Кораћ, 1/2; 

12. 14.3.2019. Математика ,, Половина'',Милан Илић, 2/2; 

13. 4.4.2019. Свет око нас, ,,Сунце као услов живота'', Милина Катић, 2/1; 

14. 19.11.2018. Математика ,,Непознати умањеник'', Милина Катић, 2/1; 

15. Српски језик,  ,,Зна он унапред'', Ненад Поморишац, 2/1; 

16. 7.6.2019. Музичка култура,  ,, Вишњичица род родила'', Ненад Поморишац, 2/1; 

17. 11.6.2019. Од играчке до рачунара, ,,Мини пројекат – ученички гласник'', Дејан 

Ковачевић, 2/3; 

18. 21.5.2019. Математика, ,,Бројеви”,Оливера Мозетић, 4/1. 

 

8. Учествовали смо  у пројекту ,, Покренимо нашу децу'' Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја са Српским савезом професора 

физичког васпитања и спорта и AquaViva, брендом  компаније ”Књаз 

Милош.'' 

Једном недељно су се с проводиле  активности овог пројекта.  

Учествовали смо  у пројекту ,, Чеп за хендикеп''од септембра 2018. до јуна 

2019. прикупљајући чепове за хуманитарну акцију 

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 МУПРС за ученике четвртог разреда:  

1. 4/2, 21.9.2018. „Безбедност деце у саобраћају“, 9.10.2018. ,,Основи безбедности 

деце'' 4/1; 

2. 4/1,  10.10.2018. ,,Полиција у служби грађана'' 

3. 4/2   13.11.2018. ,,Болести и зависности – алкохолизам и наркоманија'' 4/2; 

4. 4/1,21.11.2018. „Насиље као негативна друштвена појава“, 25.9.2018. у 4/2; 

5. 4/1,5.12.2018. „Заштита од пожара''предавање ватрогасца из  ватрогасне станице 

Земун; 

6. 4/2,19.12.2018. „Заштита од пожара''предавање ватрогасца из  ватрогасне 

станице Земун; 

7. 4/2,   9.1.2019. „Полиција у служби грађана“ 

8. 4/1,   6.3.2019. ,, Превенција и заштита деце од трговине људима'' 

9. 4/1, 4/2  13.3.2019. ,,Заштита од техничко-технолошких опасности и природних 

непогода''  

10. 4/1, 4/23.4.2019.,,Интернет преваре” 

 

11. Реализована предавања припадника МУПРС за ученике првог  разреда:  

7.11.2018.,, Шта ради полиција'' (1/1), а 13.11.2018. (1/2); 

 5.3.2019. ,,Безбедност деце у саобраћају'' (1/2), а 6.3.2019. (1/1); 

2.4.2019. ,,Заштита од опасних  материја и природних непогода''(1/1,1/2). 
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12. Посете ван школе: 

1. 14.12.2018. ученици 2/1 посетили су вртић ,,Изворчић'', а 21.12.2018.  вртић 

,,Маслачак'' 

2. Дом здравља ,,Нови Београд'', систематски преглед ученика четвртог  разреда, 

март,2019;. 

3. ,, Астерикс, тајна чаробног напитка,'' биоскоп ,,Фонтана'', 24.12.2018. 

(4/1,4/2,1/1,1/2, 3/1,3/2,3/3,2/1,2/2,2/3); 

4. ,, Корги, краљевски пас великог срца''биоскоп ,,Фонтана,'' 

10.4.2019.(4/1,4/2,3/1,3/2,3/3); 

5. ,, Корги, краљевски пас великог срца''биоскоп ,,Фонтана,'' 

11.4.2019.(1/1,1/2,2/1,2/2,2/3); 

6. 24.4. 2019. ученици  1/1 и 1/2 разреда посетили су Етнографски музеј поводом 

традиционалног фарбања јаја уз помоћ воска и писаљке. 

7. 4.6.2019. једнодневни излет ученика трећег и четвртог разреда Иришки венац - 

манастир Крушедол - Етно кућа Марадик; 

8. 4.6.2019. једнодневни излет ученика првог и другог разреда Авала - манастир 

Тресије - Космај.  

 

13. Настава у природи  није реализована у току школске 2018/2019.године због 

недовољног броја пријављених ученика. 

 

14. Реализован је књижевни сусрет песника и ученика:  

6. и 7. 11.2018. сви ученици од 1. до 4. разреда упознали су се са писцем 

Радиславом Јовићем и збирком песама ,,Царство спорта''. 

 

15. Посетили су нас: 

- 1.10.2018.  Предшколци из вртића ,,Корак по корак'' 

- 30.11.2018. нашу школу обишли су  у преподневној смени приватни и државни 

вртићи Новог Београда поводом ,,Дана науке'' 

- 16.11.2018. театар ,,Додир'', позоришна представа ,,Стоп насиљу'' ( На тај начин 

смо обележили ,,Дан толеранције'', присуствовали ученици од првог до четвртог 

разреда; 

- 18.12.2018.   Посета школског стоматолога(1/1,1/2); 

- 4.12. до 17.12.2018.  часовима  света око нас, математике и српског језика 

присуствују студенти Учитељског факултета Београд (Методичка пракса 1) 

- 23.9.до 24.9.2018. студенти Учитељског факултета Београд одржали праксу у 

одељењима 4/1, 4/2,3/1,3/2,2/1,2/2,2/3 (Методичка пракса 2); 

- 5.11. до 4.12.2018.студенти Учитељског факултета Београд одржали праксу у 

одељењима 4/1, 4/2,3/2,2/2,2/3  (Методичка пракса 2); 

- 6.5 до 31.5. 2019. студенти Учитељског факултета Београд одржали праксу у 

одељењима 1/2,2/2,2/3,3/1,3/2(Методичка пракса 2); 

- 11. 6. 2019. Промовисање спорта -параолимпијац је посетио ученике 3.разреда 

на часу физичкогваспитања. 

 

16. Реализоване презентације: 
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- 20.9.2018. Презентација борилачког плеса капуера, Клуб ,,Капуера Београд''( 

1/1,1/2,2/1,2/2,2/3,3/1,3/2,3/3);24.9.2018. у 4/1 и 4/2; 

- 6.10. 2018/. Презентација КК,,Балкан'' (4/1, 4/2);.  

- 4.10.2018. Презентација КК,,Визура'', (4/1,4/2,3/3,3/2,3/1); 

- 15.11.2018. Презентација РК,,Нови Београд''(3/1,3/2,3/3,4/1,4/2,1/1,1/2) а 

19.11.2018. (2/1,2/2,2/3) 

- 19.11. 2018. Презентација кошарке у одељењима 3/1,3/2,3/3, а 20.11.2018. и 4/1 и 

4/2. 

- Отворена врата – презентација наше школе,27.03.2019. 

 

17. Реализација годишњих тестова: 

Годишње  тестове за четврти разред  је припремила и прегледала из српског језика, 

математике , природе и друштва педагог К.А.Деспотовић. 

IV/1 

 

Српски језик Математика ПД 

средња оцена средња оцена средња оцена 

3,03 2,1 3,00 

   

IV/2 

Српски језик Математика ПД 

средња оцена средња оцена средња оцена 

3,88 3,47 3,72 

 

Трећи разред је радио годишњу проверу знања из српског језика, математике , природе 

и друштва.  Тестове је припремила и прегледала педагог  К. А. Деспотовић. 

III/1 

Српски језик Математика ПД 

средња оцена средња оцена средња оцена 

4,14 3,9 4,8 

 

III/2 

 

Српски језик Математика ПД 

средња оцена средња оцена средња оцена 

4,27 3,9 4,56 

   

III/3 

 

Српски језик Математика ПД 

средња оцена средња оцена средња оцена 

4,26 3,95 4,47 

 

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. 
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II/1 

 

Српски језик Математика 

средња оцена средња оцена 

4,69 4,76 

   

II/2 

 

Српски језик Математика 

средња оцена средња оцена 

3,12 4,35 

 

II/3 

 

Српски језик Математика 

средња оцена средња оцена 

3,96 4,34 

 

Први 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. 

 

I/1 

 

Српски језик Математика 

Проценат 

успешности 

Проценат 

успешности 

78,56% 72,9% 

   

I/2 

 

Српски језик Математика 

Проценат 

успешности 

Проценат 

успешности 

74,85% 83,45% 

 

18. Мере унапређења васпитно-образовног рада 

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.  

 

19. Семинари којима смо присуствовали: 

Љиљана Алимпић 

- 16.11.2018. Радионица за писање KA1 пројеката мобилности, 8 сати 

- 9.3.2019. ,,Зимски сусрети учитеља - Учење у амбијенту је најпродуктивније'', 

кат.бр.596,  8 сати 
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- 21.4.  24.4. и 8.5.2019. НТЦ  систем учења - развој креативног и функционалног 

размишљања, каталошки број 508, 24 сата 

Надежда Илић 

- 9.3.2019. ,, Зимски сусрети учитеља - Учење у амбијенту је најпродуктивније'', 

кат.бр.596,  8 сати 

- 21.4.  24.4. и 8.5.2019.  НТЦ  систем учења - развој креативног и 

функционалног размишљања, каталошки број 508, 24 сата 

Милена Симишић  

- 9.3.2019. ,, Зимски сусрети учитеља - Учење у амбијенту је најпродуктивније'', 

кат.бр.596,  8 сати 

- 21.4.  24.4. и 8.5.2019.  НТЦ  систем учења - развој креативног и 

функционалног размишљања, каталошки број 508, 24 сата 

- 25. и 26.5.2019. Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане 

ка исходима учења (1 онлајн дан), 24 сата 

Едита Фабри 

- 9.3.2019. ,,Зимски сусрети учитеља - Учење у амбијенту је најпродуктивније'', 

кат.бр.596,  8 сати 

- 21.4.  24.4. и 8.5.2019.  НТЦ  систем учења - развој креативног и 

функционалног размишљања, каталошки број 508, 24 сата 

Оливера Мозетић 

- 25. и 26.5.2019. Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане 

ка исходима учења (1 онлајн дан), 24 сата 

Весна Драгојловић 

- 9.3.2019. ,, Зимски сусрети учитеља - Учење у амбијенту је најпродуктивније'', 

кат.бр.596,  8 сати 

Милина Катић 

- 9.3.2019. ,, Зимски сусрети учитеља - Учење у амбијенту је најпродуктивније'', 

кат.бр.596,  8 сати 

- 21.4.  24.4. и 8.5.2019.  НТЦ  систем учења - развој креативног и 

функционалног размишљања, каталошки број 508, 24 сата 

Дејан Ковачевић 

- 9.3.2019. ,, Зимски сусрети учитеља - Ваннаставне активности - огледало 

школе'', кат.бр.417,  8 сати 

- 21.4.  24.4. и 8.5.2019.  НТЦ  систем учења - развој креативног и 

функционалног размишљања, каталошки број 508, 24 сата 

Ненад Поморишац 

- 9.3.2019. ,, Зимски сусрети учитеља - Учење у амбијенту је најпродуктивније'', 

кат.бр.596,  8 сати 

- 21.4.  24.4. и 8.5.2019.  НТЦ  систем учења - развој креативног и 

функционалног размишљања, каталошки број 508, 24 сата 

- 25. и 26.5.2019. Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане 

ка исходима учења (1 онлајн дан), 24 сата 

Миломирка Ђорђић 

- 9.3.2019. ,, Зимски сусрети учитеља - Учење у амбијенту је најпродуктивније'', 

кат.бр.596,  8 сати 

- 21.4.  24.4. и 8.5.2019.  НТЦ  систем учења - развој креативног и 

функционалног размишљања, каталошки број 508, 24 сата 

Милина Кораћ 

- 9.3.2019. ,, Зимски сусрети учитеља - Учење у амбијенту је најпродуктивније'', 

кат.бр.596,  8 сати 
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- 21.4.  24.4. и 8.5.2019.  НТЦ  систем учења - развој креативног и 

функционалног размишљања, каталошки број 508, 24 сата 

Милан Илић 

- 9.3.2019. ,, Зимски сусрети учитеља - Учење у амбијенту је најпродуктивније'', 

кат.бр.596,  8 сати 

- 21.4.  24.4. и 8.5.2019.  НТЦ  систем учења - развој креативног и 

функционалног размишљања, каталошки број 508, 24 сата 

Урош Симић 

- 9.3.2019. ,, Зимски сусрети учитеља - Учење у амбијенту је најпродуктивније'', 

кат.бр.596,  8 сати 

- 21.4.  24.4. и 8.5.2019.  НТЦ  систем учења - развој креативног и 

функционалног размишљања, каталошки број 508, 24 сата 

- 25. и 26.5.2019. Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане 

ка исходима учења (1 онлајн дан), 24 сата 

 

20. Награђени ученици: 

- Општинско такмичење рецитатора,(28.2.2019.): 

Мила Милентијевић (3/1) -  1. место; 

- Општинско такмичење литерарних секција у организацији ,,Пријатеља 

деце''Новог Београда на тему ,,Пишем бајку''(13.5.2019.): 

Љиљана Крстић (3/2) - 1. место 

- Општинско такмичење ликовних секција у организацији ,,Пријатеља 

деце''Новог Београда, (14.5.2019.ОШ,,Ратко Митровић''): 

Љиљана Крстић (3/2) - 2.место, Илустрација књиге / бајке 

Нина Маринковић (3/3) - 3.место, ,,Моја шара'' 

Нина Маринковић (3/3) – похвала,  ,,Птице'' 

- Општинско такмичење литерарних секција у организацији ,,Пријатеља 

деце''Новог Београда на тему ,,Мој крај приче''(13.5.2019.): 

Петра Лојаница (4/1) -  2.место 

- Општинско такмичење ликовних секција у осликавању свог краја приче 

на текст  Радислава Јовића ,, Потера за хрчком''(14.5.2019. ОШ,,Ратко 

Митровић''): 

Костић Рајко (4/1) - 2.место 

- Општинско такмичење , 44 градски конкурс Песничка сусретања деце и 

младих у организацији ,,Пријатеља деце''Новог Београда,  ,,Ђачки 

песнички сусрети'': 

Ана Дубајић (2/1) – 2.место (,,Поглед са моје терасе'') 

- Општинско такмичење основних школа у шаху (10.3.2019. ОШ,,Ђуро 

Стругар''): 

Ана Сердаровић 2/3,освојила је прво  место  у категорији девојчица другог 

разреда 

Хана Мољковић 2/3,освојила је друго  место  у категорији девојчица другог 

разреда 

ВераБогдановић2/3,освојилаје трећеместо укатегоријидевојчицадругогразреда 

Александар Тојчић  2/3, освојио је четврто место у категорији дечака другог 

разреда   Пантић Вања 4/1, освојио је четврто место у категорији  дечака 

четвртог разреда 

- Литерарни конкурс, у организацији Црвеног крста ,,Крв живот значи'' 

Божанић Маша  (4/1) -  3. место  
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- Градско такмичење основних школа у шаху (31.3.2019. ОШ "Радојка 

Лакић"): 

Вера Богдановић 2/3,освојила је 2. место ,  Ана Сердаровић 2/3,освојила је 3. 

место и   

Хана Мољковић 2/3,освојила је 6.место  у категорији девојчица другог разреда и 

избориле право учешћа на Републичком такмичењу у Пироту. 

- Државно првенство основних школа Србије у шаху (18.5.2019. у Пироту): 

ВераБогдановић(2/3) - 2.место 

Хана Мољковић (2/3) – 10.место 

Ана Сердаревић (2/3) – 15.место 

На математичком такмичењу „Мислиша“ одржаном 14.3.2019. освојено: 

Петар Бабић (3/2) осваја 3. место 

Миливојевић Јован  (1/1) ,  осваја 3. место 

Миљковић Уна  (1/1) , осваја 3. место 

Бабић Биљана  (1/1) - похвала 

Полић Тара  (1/1) -  похвала 

Благојевић Данило (1/2) -  похвала 

Буцек Мила  (1/2) -  похвала 

Маринковић Вукашин ( 1/2) -  похвала 

Наматематичком такмичењу „Кенгур без граница“ одржаном 21.3.2019. 

освојено: 

Петар Бабић (3/2) –похвала 

Вук Божанић (1/1) - похвала 

Трифун Савић (1/2 ) - похвала 

Јован Миливојевић (1/1) - похвала 

Мила Буцек (1/2) -  похвала 

Вукашин Маринковић (1/2) - похвала 

Нађа Срданов, II разред - похвала 

Читалачказначка, (30.5.2019.): 
Петар Бабић (3/2) – похвала 

 Исидора Мисита (3/3) – похвала 

 Урош Мисита (3/3)- похвала 

 Вујиновић Тара (3/3)- похвала 

 Соња Деримановић (3/3) – похвала 

Милица Милета (3/3) – похвала 

 Мила Станковић (3/3) – похвала 

Маша Пантош (3/3) – похвала 

 Наташа Поповић (3/2) – награда и похвала 

 Нина Маринковић (3/3)– награда и похвала 

Николић Соња (4/1) – награда и похвала 

Милетић Тијана (2/1) – похвала 

Ракоњац Вук (2/1) – похвала 

Дотлић Луна(2/1) – похвала 

Недимовић Урош (2/1) – похвала и награда 

Катарина Димитријевић (2/2) – похвала 

Дуња Јевремовић (2/2)  – похвала 

Бранко Куцин (2/2) – похвала и награда 

Поповић Љубица (2/3) – похвала 

Зуковић Страхиња(2/3) – похвала 

Руководилац Стручног већа млађих разреда 

Милина Кораћ 
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Стручно веће српског језика 

                                ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

                                                  за школску 2018/2019.годину 

Чланови већа: 

1.Јасмина Мићић-Симеоновски,руководилац 

2. Имрена Ђорђев 

У  току школске 2018/2019. 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; 

-на редовним часовима наставе српског језика  обележен је Светски дан књиге и 

Међународни дан писмености причањем одломака из прочитаних књига током летњег 

распуста(по избору ученика и претходно предложених од стране наставника) 

-планиране су и спроведене активности посвећене обележавању Дана школе: ученици 

5. разреда (учесници рецитаторске секције говорили су стихове песника Пеђе 

Трајковића на тему: Љубав у оквиру музичко-сценске представе на тему „Љубав“;  

-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 

(Имрена Ђорђев),4.10.2019. и „Мој дека је био трешња“,Анђела Нанети,6/1(Јасмина 

Мићић-Симеоновски),22.3.2019; 

-обављене су припреме ученика за такмичење из српског језика и језичке културе , али 

због кашњења у пријављивњу ученика, нисмо узели учешће на такмичењу; 

-у нашој школи одржана је Књижевна олимпијада , али се учесници из наше школе 

нису пласирали за Општинско такмичење; 

- у оквиру тематског планирања одржани су Дани науке, тема : Индустријска 

револуција у корелацији са осталим предметима и разредном наставом;  узели су 

учешће и ученици драмске секције(8/1 и 8/2); 

- обављене су припреме и и одржана приредба  посвећена Светом Сави 

-одржано је Школско и Општинско такмичење рецитатора; првопласирани са 

Школског такмичења, Лазар Молнар(5/1), није се пласирао за Градско такмичење; 

-у оквиру обележавања Светског дана позоришта ученици од 6.до 8. разреда вођени су 

на представе које су организоване од стране Дома омладине београда („Дневник Ане 

Франк“) и Дечијег културног центра („Прича са западне стране“); 

- у оквиру тематског планирања: Спасимо врсте које нестају(корелација са осталим 

предметима и разредном наставом), ученици су писали саставе на задату тему и читали 

одабране; 

-одржан је пробни пријемни испит за ученике 8. Разреда (12. И 13.априла) ; 

-одржано је Општинско такмичење литерарних секција и три ученице старијих разреда 

попстигле су следеће резултате: Олга Ковачевић(6/2) освојила је друго место, Исидора 

Тепавац (8/1)прво место и Нина Карасовић(8/2)друго место; 

-спроведени су тестови за проверу остварености стандарда; 
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-ученици осмог разреда обележили су Дан писања писма обраћајући се у епистоларној 

форми својој генерацији или појединцима из ње и читајући их на часовима српског 

језика; 

-обављене су припреме за полагање пријемног испита; 

-одржан је пријемни испит  и наставници српског језика су учествовали у прегледању 

тестова у школама где су распоређени од стране Министарства; 

-договорен је и планиран рад у наредној школској  2019/2020.години. 

 

 

Стручно веће страних језика 

Извештај о реализацији годишњег плана рада Стручног већа страних језика на 

крају школске 2018/2019 године 

Рад стручног већа одвијао се кроз следеће активности: 

Веће наставника страних језика састајало се према програму рада за школску 2018/2019 

годину. Одржано је укупно 6 састанака (септембар, октобар, децембар, јануар, март и 

јун).  

На састанцима су решавани текући проблеми у настави страних језика. Констатовано је 

да су ученици много заинтересовани да сами учествују у часовима радећи презентације 

о градовима Велике Британије и Италије. 

Одржани су планирани угледни часови (опширније о овоме је наведено у записнику 

састанак Стручног већа страних језика). 

ТАКМИЧЕЊА 

Школско такмичење је одржано 20.12.2018. где су се пласирали ученици за одлазак на 

општинско такмичење. Ученици Нина Карасовић (VIII-2) и Филип Станковић (VIII-2) 

су освојили треће место на општинском такмичењу које је одржано 23.2.2019. у ОШ 

„Јован Стерија Поповић“. На градском такмичењу које је одржано 16.3.2019. обоје су 

освојили друго место. Републичко такмичење одржано је 18. маја 2019. 

СЕМИНАРИ 

Душића Цветковић (италијански језик) 

1. Примена општих стандарда постигнућа за крај основног образовања за страни 

језик, каталошки број ПОСП-СЈ-426 

Драгана Николашев (енглески језик) 

1. Примена општих стандарда постигнућа за крај основног образовања за страни 

језик, каталошки број ПОСП-СЈ-426 

Љиљана Милошевић (енглески језик) 

1. Примена општих стандарда постигнућа за крај основног образовања за страни 

језик, каталошки број ПОСП-СЈ-426 

2. НТЦ Систем учења, каталошки број 299 

Колегиница Весна Барашин (немачки језик) положила је стручни испит те ће од 

следеће године и она похађати одабране семинаре. 

 

 

УГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

Душића Цветковић 

1. „A Carnevale ogni scherzo vale!“, децембар 2018 
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2. “Il Carnevale di Venezia”, јануара 2019 

Драгана Николашев 

1. “Daily routines”, новембар 2018 

2. “The United Kingdom”, јануар 2019 

Љиљана Милошевић 

1. “Echoes of the past”, децембар 2018 

2. “Liverpool”, март 2019 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

- Историја 

- Географија 

- Музичка култура 

- Српски 

Чланови већа оквирно су договорили како ће да изгледа план рада за 2019/2020 годину. 

Руководилац: Љиљана Милошевић 

 

 

Стручно веће математике 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА МАТЕМАТИКЕ 

ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 

 
Стручно веће математике се током школске 2018/2019. г. редовно састајало, 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 смо 

присуствовали састанцима. 

 

- У токусептембрасу у свим одељењима одржани иницијални тестови – 

видетиизвештај. 

- У токушколске годинесу у 

свимодељењимаодржанитестовипровереоствареностистандарда – видетиизвештаје. 

- Угледни часови су одржани у складу са планом. Наставне јединице су одабране из 

скупа планираних. 

- Припремна настава се одвијала у складу са планом. Часови припремне наставе су 

увршћени у редован распоред у оба одељења осмог разреда и одржавали су се 

редовно сваке недеље. 

- Сарадња са Стручним већем за разредну наставу је континуирана. 

- Организовалисмошколскотакмичење из математике. Учествовали смо на 

општинском и градском такмичењу. Наши ученици Божо Комарица, Душан Антић, 

Коста Живановић и Надер Ал Сааб су освојили треће 

местонаопштинскомтакмичењу. 
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• Реализација редовне наставе 
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51 144 141 3 3,78 

52 144 143 1 3,37 

61 144 144 0 3,17 

62 144 144 0 3,81 

71 144 143 1 3,07 

72 144 143 1 3,17 

81 136 134 2 3,62 

82 136 134 2 3,05 

• 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 – видиизвештај. 

Саученицимајерађено 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. 

 

• Реализација додатне, допунске и припремне 

 

У одељењу 51 одржано је 30 часовадопунскенаставе. 

У одељењу 52одржаноје30 часовадопунскенаставе и 32 часадодатненаставе. 

 

У одељењу 61одржаноје30 часовадопунскенаставе и 32 часадодатненаставе. 

У одељењу 62одржаноје30 часовадопунскенаставе и 32 часадодатненаставе. 

 

У одељењу 71одржаноје 28 часовадопунскенаставе и 23 часадодатненаставе. 

У одељењу 72одржаноје 28часовадопунскенаставеи 23 часадодатненаставе. 

 

У одељењу 81одржанасу 42 часаприпремне и допунскенаставе. 

У одељењу 82одржанасу 42часаприпремне и допунскенаставе. 

 

• Стручно усавршавање 

 

Чегар Биљана је учествовала у 

пројектунационалнеобукеДигиталнаучионица/дигиталнокомпетентаннаставник – 

увођењеелектронскихуџбеника и дигиталнихобразовнихматеријала. 
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Тошић Милица је завршила: 

- Програм обуке наставника информатике и рачунарства у шестом и седмом 

разреду основног образовања и васпитања за програмски језик Python 

(компетенција за наставну област, предмет и методику наставе, поучавање и 

учење) 

- Програм обуке наставника за реализацију наставе орјентисане ка исходима 

учења (компетенција за наставну област, предмет и методику наставе, поучавање 

и учење) 

 

Тошић Милица је присуствовала Државном семинару о настави математике и 

рачунарства Друштва математичара Србије. 

 

Чегар Биљана и Тошић Милица су присуствовале Новосадском математичком семинару. 

 

 

 

Руководилац већа 

Биљана Чегар 

Стручно веће природних наука 

 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА ЗА 2018/19. 

 

1.Чланови-Већа Природних наука  

 

Физика и хемија        Александра Стефановић 

Хемија Мира Богојевић 

Биологија  Љиљана АбуСамра 

ТИО и инф Видосава Петровић 

ТИО и инф  Марта Петровић 

ТИО и инф Драгољуб Цветковић 

 

 

2.Седнице-У првом полугодишту су одржане четири седнице на којима су постигнути 

сви договори о раду већа природних 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 унапређења васпитно – образовног рада које смо донели  су: 

- изабрани семинари које треба похађати; 

- остварити корелацију са другим предметима; 

- осавременити наставу коришћењем ИКТ; 
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- држати угледне и огледне часове у вишим и нижим разредима; 

- припремити и одржати Дане науке у циљу промоције науке ; 

 

 

5.Стручно усавршавање  

СУ у установи: 

1. Успешно савладана обука - Електронски дневник - 20 сати 

2. Дан школе –присуство- 1 бод 

3. Прослава Светог Саве -1 бод 

4. Предавање - Дигитални уџбеници- Клет – 1 бод 

5. Дежурство и прегледање тестова за осми разред – 3 дана 

 

Семинари: 

 

Видосава Петровић  

1. „Електронски сервиси у пројектно оријентисаној настави“ –к.б. 438-бодова-24 

16.03.2019. Абакус 

 

2. Програмирање у Пајтону за 6. и 7.разред –к.б.893/2019/121 – бодова- 16 

12.01.2019. ЗУОВ 

 

3.Обука за есДневник – Министарство просвете – 12.12.2018.  

 

4.Евалуација уџбеника- Техника и технологија за 6.разред- Клет 

5.Евалуација уџбеника – Информатика за 6-разред – Клет 
 

 

 

 

 

 

Љиљана АбуСамра 
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Назив семинара 
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Аутор програма датум 

1   
 Прегледање тестова  за време 
спровођења завршног 
испита(Окружна комисија) 

4+4   24..8.2018 

2 
1043/ 
2018 

Примена мисаоних експеримената  
у настави 

8 
Центар за 
промоцију науке, 
 Београд 

22,09.2018. 

3   Евалуација уџбеника 1 Фокус група-Клетт 31.10.2018. 

4   Присуство презентацији уџбеника 1 Вулкан знање 12,12.2018 

5   Присуство презентацији уџбеника 1 Вулкан знање 01.03.2019. 

6   Присуство презентацији уџбеника 1 БИГЗ 11.03.2019. 

7   Присуство презентацији уџбеника 1 Герундијум 15.03.2019. 

8   Присуство презентацији уџбеника 1 Нови Логос 11,04.2019 

9   
Присуство презентацији  
дигиталних уџбеника 

2 
Клетт и Нови 
Логос  

28.02.2019. 
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Аутор програма датум 

10   Присуство презентацији уџбеника 1 Едука 01.4.2019. 

11   Присуство презентацији уџбеника 1 
Клетт и Нови 
Логос  

20.04.2019. 

12   
"Нови  програми  у наставном плану  
биологије 

8 Герундијум 01.06.2019. 

 

 

6.Реализација часова у нижим разредима 

 

 

 

7.Оствареност планираних пројеката 

 

Дани науке – КРУГ 

Тематска недеља – Учење кроз игру 

Тематска недеља – Спасимо врсте које нестају 

Пројекат „Биљке у нашој школи“ – 62 и 82 сарадња 

Мостови у скечапу- 61 и 62 

У реализацији пројеката учествовали сви чланови овог већа. 

Резултати ,запажања и утисци објављени су на сајту школе. 

 

8.Корелација са другим предметима: 

 

Видосава Петровић 

 време учесници корелација 

ЕКО БОНТОН октобар 51,52, 61,62, 81 ТT - Биологија 

Новогодишња 

изложба 

децембар 61, 62, 51, 52 ТТ - ликовно 

Ускршња изложба април 61, 62, 51, 52 ТТ - ликовно 

 

 

                            

9.Посете ван школе: 

 

МЕСТО РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

   

Музеј илузија  Видосава Петровић- 61, 62 27.03.2019. 

Музеј науке и технике  Марта Петровић  -72, 82 22.03.2019. 

Сајам технике у техничкој школи Марта Петровић  -72, 82 10.05.2019 

Сајам занимања  Александра Стефановић -81, 

82 

15.05.2019. 

Љиљана АбуСамра наставник биологије 

Угледни час- Разноврсност живог света у окружењу   41 

Угледни час- Разноврсност живог света у окружењу   42 
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МЕСТО РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Екскурзија – Београд – Рeсавска 

пећина 

Видосава Петровић 61, 62 19.04.2019. 

Екскурзија – Београд – Лепенски вир Александра Стефановић -81, 

82  

19.04.2019.

  

 

 

10.Освојене награде: 

 

Александра Стефановић 

 

физика 

Божо Комарица 71 Општинско такмичење -2.место 

 Градско такмичење -2.место 

 Републичко такмичење – 3.место 

Душан Антић 71 Општинско такмичење -3.место 

 Похвала на градском 

Милош Поповић 61 Општинско такмичење -2.место 

Љиљана АбуСамра Прва помоћ 

 

Давидовић Исидора 82 Екипна  награда:на Општинском  такмичењу.1-

место 

Глишић Лара                       82 Екипна  награда:на Општинском  такмичењу.1-

место 

Карасовић Нина                  82 Екипна  награда:на Општинском  такмичењу.1-

место 

Ковачевић Сара                   82 Екипна  награда:на Општинском  такмичењу.1-

место 

Филиповић Ања                  81 Екипна  награда:на Општинском  такмичењу.1-

место 

 

 

                                                      Руководилац Актива природних наука: 

 

        Видосава Петровић

  

 

  

 



 78 

Стручно веће друштвених наука 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ 

ШКОЛСКЕ 2018/19.год 

 

1.Чланови -Веће  Друштвених  наука састоји се од два члана: 

 

 

 

 

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 

Наставници су се усавршавали у складу са планом стручног усавршавања. 

                     

 

6.Освојене награде: Ученици су узели учешће на такмичењима из историје и 

географије према календару МНП. 

 

1. Додатна, допунска и припремна 

 

Илијана Опачић 

 

Звонко Вранић 

допунска додатна припремна допунска додатна припремна 

      

17 32 28 30 30 32 

      
 

 

 

                                                                       Руководилац Актива друштвених наука: 

     Илијана Опачић 

  

Историја Илијана Опачић 

Географија Звонко Вранић, Нада Ранковић 
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СТРУЧНО ВЕЋЕ ВЕРСКЕ НАСТАВЕ 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ВЕРСКЕ НАСТАВЕ  

ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 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. 

 
2.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 

Стручно веће уметности 

 

1. Остварене посете ван школе: 

Ученици 6. разреда су посетили Музеј илузија – 27.3.2019. (Илијана Опачић и 

Тијана Јуришић 

Ученици 6. разреда су посетили Народни музеј у новмбру 2019. (Илијана Опачић) 

Неколико ученика 5. и 8. разреда је било на концерту певачке групе КУД Нови 

Београд у Политехничкој академији - 15. 12. 2018. (Тања Полети) 

 

2. Огледни часови: 

3.5. и 6.6. 2019. одржани су часови ликовне културе у одељењима 4/1 и 4/2 – 

наставна јединица Маска. 

У 1. полугођу у одељењу 7/1 одржан је угледни час са наставном јединицом 
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Равнотежа облика и масе у простору. Часу је присуствовала педагог школе Катица 

Деспотовић. 

11. и 21. 12. 2018. одржани су часови музичке културе у одељењима 4/1 и 4/2 – 

наставна јединица Четворочетвртински такт. 

 

3. Предавања којима су ученици присуствовали у оквиру школе:  

4. Учешће у приредбама:  

Хор старијих разреда учествовао је на приредбама поводом: пријема првака – 

1.9.2019., Дана школе – 12.10.2018., прославе Школске славе – Свети Сава – 

27.1.2019. 

 

5. Учешће у другим манифестацијама: 

Ликовни конкурс у оквиру манифестације „Дани гљива Дивчибаре 2018.“, израда 

радова, учешће ( реализована међупредметна сарадња биологија - ликовна 

култура од 5. до 8. разреда ) 

Хор старијих разреда је учествовао на манифестацији „И ја сам дете са ове 

планете“, одржаној испред Општине Нови Београд (у организацији МНРО Нови 

Београд) – 28.9.2018., као и на Данима науке (дочек предшколаца) са темом круг – 

30.11.2018.. 

Група певача наше школе је певала на Ревији стваралаштва младих Новог 

Београда у Студентском Дому културе у организацији Пријатеља деце –15.10.2018. 

 

6. Семинари: 

НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања, 7. - 9. 5. 

2019. (Тијана Јуришић и Тања Полети) 

Уметничка графика и дечије ликовно стваралаштво, 27.10.2018. (Тијана Јуришић) 

Презентације уџбеника; 1) Вулкан знање – 12.12.2018. 2) Клетт – 20.04. 2019. 

(Тијана Јуришић) 

Презентације уџбеника: 1) Вулкан знање - 1.3.2019. 2) Бигз - март 2019. (Тања 

Полети) 
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7. Мере унапређења васпитно-образовног рада: 

Интензивнија међупредметна повезаност, појачани тимски рад, стручно 

усавршавање... 

Примена диференцираних задатака, индивидуализовани приступ ученицима, рад 

у паровима, групни рад, истраживачки рад ученика и квиз... 

 

8. Учешћа на конкурсима и такмичењима: 

Општинско такмичење: „Моје је право да живим срећно и здраво“ 

1. Уна Јанковић 5/1 – 2 место 

2. Анђела Секулић 5/2 – 3. место 

Ликовни конкурс „Сунчана јесен живота“– учешће 

Наградни конкурс: „Железница очима деце“: 

Јаков Плазинић 8/1 - награда 

 

Општинско такмичење „Ускршње ликовне чаролије“ – учешће 

Општинско такмичење ликовних секција: 

Јаков Плазинић 8/1 – 3. место 

 

Општинско такмичење „Крв живот значи“: 

1. Ања Карапанџић 6/2 – 1. место 

2. Александра Деспић 6/2 – 1. место 

Општинско ликовно такммичење „Птице“: 

1. Уна Јанковић 5/1 - похвала 

2. Нађа Јанићијевић 7/2 - похвала 

 

Општинско такмичење ДЕМУС: соло певачи „Златна сирена“: 

1. Милица Милијашевић 5/2 - 3. место 

2. Немања Вучковић 6/1 – 3. место 

3. Немања Николић 8/1- 1. место 

4. Сара Петровић и Марија Хорват 8/1 (дует) – 1- место 

Градско такмичење ДЕМУС: соло певачи „Златна сирена“: 
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1. Сара Петровић и Марија Хорват 8/1 (дует) – 1- место 

2. Немања Николић 8/1 – 2. место 

Закључак 

На састанку је закључено да је План рада Стручног већа уметности у великој 

мери испуњен и такође је договорен оквирни план за наредну школску годину, као 

и мере за унапређење рада Стручног већа. 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА И 

ИЗАБРАНОГ СПОРТА 

Чланови већа:  1. Дарко Шапић 
  2. Јевтић Горан 
  3. Петровић Јована 
Планирано је шест седница  већа (по 3 у сваком полугодишту) 
 
I седница стручног већа физичког васпитања  одржана 05. 09. 2016. 
Дневни ред:     текућа питања везана за почетак школске године  
  Планиранње угледних часова у првом полугодишту 
 
II седница стручног већа физичког васпитања  одржана27. 10 . 2016. 
Дневни ред: Обележавање дана школе 
Недеља школског спорта одржана од 10.-15.10. 2016. 
Сви ученици узели учешће кроз одељенска такмичења. Ишли смо на број а не на 
квалитет такмичења. 
 
III седница стручног већа за област физичког васпитања   одржана 
20. 12. 2016. 
Присутни чланови: Дарко Шапић и Горан Јевтић 
29. 11. 2016. Одржан је час за лиценцу код  наставника Горана Јевтића. Присутни 
директор школе, педагог, члан стручног већа Петровић Јована и ментор Дарко 
Шапић. 
 
Час физичког васпитања одржан у нижим разредима (IV 1 , IV2) КОД УЧИТЕЉА 
Дејана Ковачевића и Зоре Жугић (17. 11. 2016.) 
Девојчице шестих разреда  победнице општинског такмичења у одбојци. 
Извештај писан на некој следећој седници. 
 
IV седница стручног већа  одржана 23. 12. 2016. 
за област физичког и здравственог васпитања  
 
Присутни чланови: Дарко Шапић и Горан Јевтић 
Дневни ред:     Планирање угледних часова за друго полугодиште 
                            Осврт на прославу школске славе  
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V седница стручног већа  одржана 24. 05. 2017. 
за област физичког и здравственог васпитања  
 
Присутни чланови: Дарко Шапић и Горан Јевтић 
Извештај о школским такмичењима 
Фудбал: мушка екипа VI разред – треће место 
   мушка екипа VIII разред – треће место 
Учесници VI разред: 
Жарковић Лав 
Николић Немања 
Вукашиновић Милош 
Пантелић Алекса 
Ристић Филип 
Мишљеновић Василије 
Микић Алекса 
Учесници VIII разреда 
Борковић Никола 
Петровић Стефан 
Станојевић Милан 
Мићовић Урош 
Јанићијевић Ђорђе 
Новаковић Филип 
Руљић Јован 
Атлетика: општина апр. 2017. 
Девојчице VI разред: 
Стојановић Софија – 100м I место 
Врета Теодора – 300м  I место 
Хорват Марија – 600м 
Јевтовић Марија – скок удаљ 
Сташа Дангубић – скок увис 
Тепавац Исидора – кугла I место 
Ђурић Атина – 4×100 м I место 
Гоцић Андреа – 4×100 м I место 
Врета Теодора – 4×100 м I место 
Стојановић Софија - 4×100 м I место 
Екипно I место 
 
 
 
Дечаци VI разред 
Ристић Филип – 100 м 
Мишљеновић Василије – 300 м 
Николић Немања – 600 м 
Пантелић Алекса – скок удаљ 
Плазинић Јаков – кугла  
Фенрих Далибор - скок увис  
Екипно II место 
Девојчице VIII разред: 
Врета Катарина – 100 м 
Крстић Миња – 300 м 
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Солдо Николина – 600 м 
Јовковић Анастасија – скок удаљ 
Манојловић Магдалена – скок увис 
Млађеновић Анђела – кугла 
Врета, Крстић 
Јовковић, Милојевић - 4×100 м I место 
Екипно I место 
Дечаци VIII разред: 
Пивић Лука – 100м  
Новаковић Филип – 300 м 
Петровић Стефан – 800 м 
Николић Алекса – скок удаљ 
Секулић Алекса – скок увис 
Марић Павле – кугла 
Стојановић Милан, Новаковић, Секулић и Пивић- 4×100 м 
Екипно I место 
 
 
Град атлетика: 
Девојчице VIII разред: Екипно I место 
Дечаци VIII разред: Екипно III место 
 
 
Међуокружно – Сремска Митровица, мај 2017. 
Девојчице VIII разред: Екипно II место 
 
VI седница стручног већа за област физичког и здравственог васпитања,
 одржана 20. 06. 2017. 
Дневни ред:     Планирање радног времена наставника 
  Подела часова 
  Предлог набавке учила и реквизита 
  Огледни часови 
 
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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ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА УЧЕНИКА I, II И  III  РАЗРЕДА 

НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ  2018/2019. ГОДИНЕ 

 

НАСТАВНИЦИ У БОРАВКУ:.Весна Драгојловић,Mилена Симишић и Зорица 

Благојевић 

 

                                                          

Продуж ени боравак је облик продуженог рада са ученицима млађих разреда основне 

школе и представља могућност да деца, поред редовне наставе, буду у школи још један 

део дана, док су им родитељи на послу.. Настао је као одговор на потребе запослених 

родитеља  који немају других могућности за збрињавање своје деце, пошто  су њихове 

школске обавезе, по правилу, краће од радног дана родитеља. Рад у боравку обухвата 

одмор за децу, ручак, израду домаћих задатака као и разне активности које су 

предвиђене програмом школе за продужени боравак. 

Рад у продуженом боравку ученика одвијао се и реализован је према плану и програму. 

Боравак је похађало 97  ученика.    

У школи је било три групе боравка.У првом разреду је радила учитељица Весна 

Драгојловић.Група је хомогена,од ученика I2.  

У другом разреду радила је учитељицаМилена Симишић.Група је 

хетерогена,састављена од ученика II2 и II3 као и ученика II1 после завршених 

 часова. 

У трећем разреду је радила учитељица Зорица Благојевић-Група је 

хетерогена,састављена од ученика 

трећег разреда.. 

При самосталном раду ученика посебно се водило рачуна о узрасту,  индивидуалним 

способностима  и прилагођавању на школу. Већини ученика била је посебно 

мотивисана, а неким ученицима била је 

 потребна помоћ наставника. 

Рад у продуженом боравку је био у свaкодневној корелацији са редовном наставом и 

ваннаставним активностима. Такође, продужени боравак се укључивао у активности 

које је организовала школа:сусрет са песницима, приредбе,спортски дан, прослава Нове 

године, изложбе радова и друго. 

Рад продуженог боравка се одвијао у посебној просторији намењеној боравку за 

ученике трећег разреда, учионицама првог и другог разреда,  школском дворишту, 

школској трпезарији, сали за физичко. Ученици су се према својим интересовањима 

опредељивали за различете слободне активности: драмске, рецитаторске, музичке, 

плес, шах, спортске, друштвене и забавне игре. 

 

СЛОБОДНО ВРЕМЕ: 

(Активности су углавном биле по избору ученика и варирале су у зависности од броја 

ученика, времена долaска и времена одласка. Ту је укључено време ручка и одмора као 

и припрема за наставу.) 

 - Активности које подржавају формирање навика 

 - личне хигијене (одеће, обуће, прибора...) 

 -  уређивање радног простора у учионици 

 -  дежурство у трпезарији, уређивање кутка у дворишту 
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  - поштујемо Кућни ред школе 

  -  читање књига, часописа за децу 

 - друштвене игре (Шах, Не љути се човече, Домине, игре са картама...) 

  - игре кретања 

 - телевизијске емисије, филмови, цртани филмови... 

 

ЧАСОВИ УЧЕЊА: 

 - Израда домаћих задатака по предметима (писање,цртање, бојење...) 

 -  Утврђивање обрађених садржаја 

 -  Примена, продубљивање – усвајање знања, умења и навика 

 -  Постепено увођење ученика у методе и технике учења 

  

 

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 

 - Спортско- рекреативне активности 

       Игре без реквизита ( жмурке, јурке...) 

       Игре лоптом ( Између две ватре, Фудбал, Кошарка.....) 

       Игре вијачом (  Прескакање вијаче) 

       Штафетне игре (Мали полигон) 

- Активности које развијају социјализацију и тимски рад ( друштвене игре у пару и 

тиму) 

- Активности које имају ствaралачки карактер ( изражавање речима, звуцима, 

покретима, бојама - певање дечијих песама, плес,  језичке игре, математичке игре, 

ликовно изражавање, драмске, рецитовање, пантомима, глума,) 

                                    

Циљеви и задаци рада у боравку су: 

- развијање радних навика, 

- организовано учење и израда домаћих задатака,  

- самостални рад ученика, 

- развијање колективног духа и социјализације, 

- развијање потребе за додатним радом и вежбањем, 

- развијање осећања одговорности према себи и другима, 

- организобање слободних активности према интересовањима ученика, 

- формирање навика личне хигијене, 

- уређивање радног простора . 

 

АКТИВНОСТИ:  

 У продуженом боравку реализоване су следеће активности:  

-Усклађиване су активности у продуженом боравку са наставним градивом, као и са 

распоредом часова редовне наставе одељења чији су ученици укључени у продужени 

боравак 

- Организован је индивидуални рад ученика на изради домаћих задатака и савлађивању 

школског градива уз помоћ учитеља у боравку 

 -Приликом рада користили смо све облике рада што подразумева рад у пару, фронтални 

рад, индивидуални  и групни рад. 

 - Планирали смо самостални рад ученика у зависности од узраста, предмета, као и од 

брзине савладавања нових наставних области, односно психо-физичких могућности 

сваког појединца, како би што лакше савладао дате садржаје и тако стекло самопуздање 

које је веома битно   у раду сваког ученика 
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-Усмеравање и мотивисање ученике, уз примену разних наставних метода и техника, у 

циљу што успешнијег осамостаљивања ученика за даљи  индивидуални рад 

- Сарадња са учитељима у циљу што квалитетнијег рада са ученицима у продуженом 

боравку, као и размена мишљења, како би слика о напредовању сваког појединца била 

што потпунија 

 - Пратили смо  и поштовали иницијативе од стране учитеља, кроз заједничке састанке 

ради континуираног међусобног информисања 

 - Сарадња са стручном службом је била веома добра 

 - Ученици су укључивани у друштвена збивања средине у којој се школа налази 

 - Ученици су учествовали у обележавању значајних датума које школа прославља 

 - Оспособљавање ученика за руковање разним наставним средствима 

 -Сусрети са песницима 

 -Организовање јавних наступа 

 -Сарадња са родитељима 

 -Сарадња у групи 

  

Свакодневним преузимањем ученика вођени су индивидуални разговори са родитељима  

у вези учења, потешкоћа у раду, напредовања у раду, понашању, дружењу и обавезама 

за ручак.  

 

         Учитељи у боравку 
Весна Драгојловић 

Милена Симишић 

Зорица Благојевић 

 

 

 

Стручно веће за пројектну наставу 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОЈЕКТНУ НАСТАВУ 

У току школске 2018/2019. године одржани су сви планирани састанци у оквиру 

којих се тим договарао  о организацији пројектне наставе, пратио је реализацију и фазе 

пројеката, развој мређупредметних компетенција и међупредметне повезаности у 

оквиру пројекта и  уочавао недостатке и истичућа предности реализоване пројектне 

наставе. 

Одржане седнице:  

• Прва седница Тима за пројектну наставу 3. 10 .2018. 

1. Договор о организацији рада 

2. Анализа годишњег плана пројектне наставе 
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3. Упознавање чланова тима са начином реализације пројектне наставе  

4. Опремљеност школе наставним средствима 

• Друга седница Тима за пројектну наставу 28. 11. 2018. 

1. Анализа остварених резултата у првом тромесечју 

2. Учешће у пројектима школе 

• Трећа седница Тима за пројектну наставу 11. 2. 2019. 

1. Анализа остварених резултата на крају 1.полугодишта 

2. Стручно усавршавање наставника 

3. Учешће у пројектима школе 

• Четврта седница Тима за пројектну наставу 17.4.2019. 

1. Анализа остварених резултата на крају 3. тромесечја 

2. Учешће у пројектима школе 

• Пета седница Тима за пројектну наставу 25. 6. 2019. 

1. Анализа остварених резултата на крају 2. полугодишта 

2. Израда плана за наредну школску година  

3. Препоруке за даљи рад 

4. Чланови тима су редовно присуствовали састанцима. Свако одсуство је 

благовремено најављено и оправдано. 

Извештај подноси записничар тима Миломирка Ђорђић 

 

 

 

1. САВЕТ РОДИТЕЉА 

2. ИЗВЕШТАЈ РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА ЗА ШКОЛСКУ 

3. 2018/2019.ГОДИНУ 

Током школске 2018/2019. године  је одржано 5 седница Савета родитеља  

Одзив родитеља је био на завидном нивоу. 

13. 09. 2019.Седница Савета родитеља 

Присутно  16 од укупно 18 родитеља. 

Дневни ред: 

1.Конституисање Савета родитеља и избор председника и заменика СР 

2.Усвајање Пословника о раду Савета родитеља 

3.Усвајањепрограма рада Савета родитеља за шк. 2018/2019.год. 

4.Разматрање Годишњег плана рада Школе за  2018/19.год. и Извештаја о раду школе за 

школску 2017/18.год. 

5.Извештај о раду директора за школску 2017/2018 

6.Извештај о успеху ученика и владању на крају 2017/18. године 
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7.Извештај о извршеним припремама за почетак школске 2018/2019.године 

8.Ангажовање чувара      

Разматрање, предлога и давање сагласности за извођење наставе у природи, излета и 

екскурзија (тендери) 

9.Акције Савета родитеља на уређењу школе  

10.Осигурањe ученика-избор осигуравајуће куће 

11.Школски развојни план 

12.Разно 

4. Закључци: 

1.Чланови Савета родитеља су јавним гласањем, са 15 гласова за и 3 уздржана гласа  

за председника Савета родитеља изабрали Мирчетић Зорана , а  за помоћник 

једногласно су изабрали Мисити Ђорђа. 

 2. Усвојен је Пословник о  рада Савета родитеља за школску 2018/2019. Годину, 

једногласно 

3.Усвојен је програм рада Савета родитеља за школску 2018/2019. Годину. 

4. Родитељи су упознати са Годишњим планом школеза 2018/2019. иИзвештајем о 

раду  школе за 2017/2018. године. 

5. Директорка је поднела извештај о раду директора за школску 2017/18 и  поднела 

извештај о раду школе за школску 2017/18.и нагласила да је све остварено  што 

јепланирано годишнјим планом и програмом рада за школску 2017/18. 

5. Педагог школе је упознала Савет родитеља са успехом и владањем ученака на крају 

школске године 2017/2018.  

6. Директорка је поднела извештај о припремама за почетак школске 

2018/2019.године. И напоменула да бесплатни уџбеници касне. 

7. 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.Ова одлука није 

обавезујућа. 

8. Родитељи су упознати са дестинацијам за екскурзије и  извођење наставе у природ. 

Дестинације су : I- IV- гоч, 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. 

9. Родитељи желе да учествују у уређењу школе и похвлили су све што је урађено и 

једногласно прихватили да се настави са прикупљањем Ђачког динара.  Уплате за 

организације је на добровољној бази: Зелени динар 100 динара, Пријатељи деце деце 

100 динара, Чланарина и Ц. крист је 50 динара и Трка за срећније детењство је 50 

динара. Укупно 300 динара само ко жели. 

10.Председник је упознao  Савет родитеља о понудама  које  су приспеле за осигурање 

учениказа осигурање ученика. Родитељи су  једногласно,  јавним  гласањем  изабрали 

осигуравајућу кућу  „Миленијум “.Цена осигурања  је 200 динара  је за школску 

2018/19. 

11. Родитељи су упознати са садржајем школског програма и Анексом  као и разлозима 

доношења. 

12. СР једногласно је изабрао за општинског члана СР горана Плазинић- 8/1. 

 Директорка је обавестила родитеље да чекамо електронске дневнике, да ће увести 

интелектуалан рад за све коли не постују правила понашања. 

- Чланови СР треба да обавесте родитеље  на родитељском шта је све било на СР 

 

4. 12. 2018.Седница Савета родитеља 

Присутна сви чланови Савета родитеља. 
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Дневни ред: 

1.Анализа успеха и владње на тромесечју 

2.Самовмовредно 

3.Разно 

 

Закључци: 

1.Педагог школе је упознала чланове СР са успехом и владањем ученика на крају првог 

тромесечја. 

-Директорка  је нагласила да  за ученике  VIII разреда  постоји припремна настава 

ос септембра месеца из предмета који се полажу на завршном испиту.  Договорено 

је да се пооштри критеријум оцењивања. 

2Директорка је  поднела известај о самовредновању. 

- У јануару месецу град Београд ће обезбедити средства за замену прозора на сали. 

-У школи одржани Дани науке од 26-30. 11. 2018. . Узели учешће сви наставници. И 

угостили 100 деце из вртића 

- планирана је посета специјалним школама и акција прикупљања гардеробе за 

свратиста. 

-  једана пакетић много љубави  траје од 14. 11. -14.12. 2018. 

4. Договор једа  ученици 8. Разреда  посете неку фирму или да дођу у школу и одрже 

предавање за ученике. 

5.Директорка је упознала СР о понудама за фотографисање и родитељи су се 

определили за Фото-тренд јер су најефтинији.. Цена албума је 980, а слике је 100 

динара. 

-Родитљи су предлозили  да се у другом полугодишту  повећа цена на 900 динара за  

чувара школе,Светозара Дерету. Родитељи су једногласно јавним гласањем 

прихватили овај предлог. 

5.  

6. 17.1. 2019. седница Савета родитеља 

 Присутно је 11 од 18 рододитеља. 

 

Дневни ред: 

1. Настава у природи за ученике од I до IV разреда-отказивање.  

2.Разно 

Закључци: 

 

1. Ванредна седница СР одржана је 17.1.2019. године на тему отказивања наставе у 

природи за ученике од I до IV разреда која је требало да се изведе на Гочу од ....... 

-Председник Школског одбора  је присутне родитеље обавестила да је присуствовала 

отварању понуда и да је приспела само једна понуда за реализацију наставе у природи. 

-Директорка је упознала родитеље о разлозима отказивања рекреативне наставе, а све 

те информације се налазе у званичној одлуци о обустаи која је  објављена на сајту 

школе. 

-Директорка је показала риодитељима одлуку ШО и она ће бити истакнута на сајту 

школе. 

Потребно је било до 28.12.2019. да се ученици тј. родитељи изјасне   за и против 

рекреативне. До тог датума није било ни 50% ученика за рекреативну.Када се 

појавио довољан број,  агенција је послала термине који  су били неодговарајући јер 

је рекреативна планирана за крај маја и почеатком јуна. 

- Савет родитеља је разматрао могућност, да се направи нова понуда за реализацију 

рекреативне наставе у природи. Једина расположива дестиација је копаоник. 
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Телефонско испитивање је показало да се просечна цена виша за 2500 по детету, а број 

ноћења није 7 већ 6. Краћи је рок за реализацију и то  би довело до таога да се број рата 

смањи. Већа цена би довела до мањег одзива ученик, према досадашњем искуствима не 

би задовољила законски минимум од 60% и мањи бриј деце значајно смањује 

могућност да школа добије понуду јер је иза претходну стигла само једна.Јавним 

гласањем од 11 родитеља за наставу у природи је било 3 родитеља, против је било 7, а 

уздрзжан 1 родитељ. 

- Родитељи су се сложоли да је касно за расписивање новог тендера и да се ове године 

не иде на рекреативну. 

 Родитељи су нагласили и тражили од школе да се деци оорганизује минимум један 

излет до краја школске године. 

28.2. 2019. седница Савета родитеља 

 Присутно је 11 од 18 рододитеља. 

Дневни ред: 

1. Извештај о успеху и владању ученика у првом полугодишту 

2. План надокнаде часова 

3. Бесплатни уџбеници 

4. Полугодишњи извештај о раду директора школе 

5. Избор уџбеника 

6. Разно 

Закључци: 

1.Педагог  поднела извештај о успеху и владању ученика на првом полугодишту 

и прочитала мере  за побољшање успеха у наредном периоду. 

 2. Директорка је упознала родитеље  о  клизном распореду надокнаде часова почецши 

од 11.3 2019.  до 10. 5. 2019. године. 

3.  СР је упознат о бесплатним уџбеницима  чија средства обезбеђује  Министарство 

просвете. 

4. Директорка је поднела Извештај о раду директора у првом полугодишту. 

5.    Родитељи су се договорили да  се уџбеници за школску 2019-2020. годину бирају  

за 2. и 6. разаред .  На велико инсистирање  родитеља договорено  је  да се књиге набаве 

преко дистрибутера , а да школа буде само посредник.  

6. У школи ће  се одржати семинар НТЦ како за натавнике тако и за родитеље. 

 

 

9. 5. 2019. Седнице Савета родитеља 

.Присутно     9   од 20 родитеља.            

 Дневни ред: 

1.Анализа успеха и владање ученика на тромесечју 

2.Анализа успеха на пробном завршном испиту за ученике  VIII  разреда 

3. Извештај о реализованој екскурзији  

4. Разно 

 

Закључци: 

1.Педагог  прочитала извештај о успеху, приказала графиконе са оценама и изостанцим 

и васпитно дисциплинским мерама. 

2. Педагог школе прочитала резултате пробног испита за ученике VIII  разреда.  

-Родитељи су коментарисали да треба поштрити критеријум оцењивања.Директорка је 

напоменула да се припремна настава организује  у школи од почетка школске године. 

3. Директорка је поднела извештај о реализованој екскурзијикоја је протекла у 

најбољем реду. 
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4.Директорка је предочила родитељима од  I – VII разреда да могу бити посматрачи на 

Завршном испиту за ученике VIII  разреда. Испиту не могу да присуствују родитељи  

VIII  разреда. Родитељи су једногласно јавним гласањем изгласали да нема потребе за 

њиховим присуством. 

                                                                            Записник 

 Са седница Савета родитеља за представнике VIII разреда одржана 9.5.  2019. 

Присутна су оба  члана и председник СР 

Дневни ред: 

1.Матура 

2.Разно 

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 информацијео 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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 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 
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         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), 

8.  

9. 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“; 

- Припрема и спровођење Анкете о избору изборних предмета за наредну школску 

годину. 

 

10. 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.); 
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- 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). 

 

11. 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 образовно-

васпитног 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; 

 

12. 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;  

-  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). 

 

13. 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 



 
 

95 

 

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. 

 

14. 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; 

 

15. 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 

 

16. 8 . САРАДЊА СА СТРУЧНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА, ЛОКАЛНОМ 

ЗАЈЕДНИЦОМ 

 

-  Сарaдња са Центром за социјални рад; 

-  Менторски рад са студентима Филозофског и Учитељског факултета; 

-  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 

 

17. 9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПРИПРЕМА ЗА РАД 

 

-  Перманентно је вођена документација о раду која обухвата планове рада (годишњи-

глобални 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; 
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 - 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           

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ 

 

У првом полугодишту, у школској 2018/2019. години за школску 

библиотеку набављено је: 

купљено 

• 65књига, претежно школске лектире, чију је набавку финсирало 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

добили смо: 

укупан књижни фонд износи 13.673 књиге. 

• око 30 уџбеника је добијено на поколон од издавача или 

Министарствa просвете. 

Број некњижне грађе је 1389. 

Посета библиотеци је била, у просеку на дневном нивоу, 21 ученик. 

Упис првака, у школску бибклотеку, је обављен у септембру 2018. 

године, а у Бивлиотеку Новог Београда у октобру 2018. 

 

Крајем септембра 2018. започела је Читалачка значка. У другом 

полугодишту ће се завршити. 

У школској 2018/2019. години, није било реализованих семинара за 

библиотекара, нити песничких сусрета. 
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Сматрам да рад бибилиотеке у трајању од 15 сати недељно (50% од 

пуног радног времена) је недовпљно за потребе наших ученика. 

 

 

Библиотекар школске библиотеке: 

Слађана Милин 

 

 

 

 

18. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ И 
ЗАВРШНИ ИСПИТ 

 

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. Такође, Министарство просевете, науке и технолошког 

развоја је организовало пријаву ученика за специјализована одељења за информатику и 

рачунарство (ИТ).  
 

Пробни завршни и завршни испит 
 

12. и 13. априла 41 ученик је полагао пробни завршни испит из српског језика, 

математике и комбиновани тест.  

Сви ученици су пробни испит полагали у фискултурној сали. 

Просечан број бодова по одељењима:  
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Разред БРОЈ 

УЧЕНИКА 

СРПСКИ 

ЈЕЗИК 

МАТЕМАТИКА КОМБИНОВАНИ 

ТЕСТ 

VIII/1 20 12,82 10,70 12,05 

VIII/2 21 9,64 8,50 10,86 

 

Завршни испит су полагали сви ученици.  42 ученика је полагало испит у 

фискултурној сали.  

            

ПРОСЕЧАН БРОЈ БОДОВА НА КРАЈУ РАЗРЕДА 

шести  седми  осми укупно 

17,07 16,63 16,63 50,34 

ПРОСЕЧАН БРОЈ БОДОВА НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ 

математика српски језик комбиновани укупно 

7,05 8,02 7,74 22,81 

ПРОСЕЧАН УКУПАН БРОЈ БОДОВА 

73,15 

 

Просечан број бодова по одељењима 

 

Разред СРПСКИ 

ЈЕЗИК 

МАТЕМАТИКА КОМБИНОВАНИ 

ТЕСТ 

УКУПНО 

VIII/1 8,72 8,02 8,18 24,92 

VIII/2 7,32 6,08 7,30 20,70 

 

           Ако се упореди успех и резултати на завршном испиту видимо да су ученици 

показали мање постигнуће на завршном испиту у односу на закључене оцене. 

          
У средње стручне школе са четворогодишњим трајењем уписано 35 ученика, у 

школе са трогодишњим трајањем 4 ученика и 3 ученика је уписало приватну школу. 

Већина ученика – 15  (38,46%)  је распоређена у прву жељу.                                                                                           

 

                                                                                      К. Аћимов-Деспотовић, координатор      
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ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

         Стручни актив за развој школског програма у току школске 2018/19. године 

одржао је 6 седница.  

         Разматране су следеће активности: 

- израда Анекса ШП на основу Правилника о измени правилника о наставном плану за 

први и други циклус 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 

- 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,  
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19. ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

Годишњи извештај рада Тима за самовредновање 

за школску 2018/2019. годину 

 

Чланови Тима за самовредновање: 

1. Оливера Мозетић, професор разредне наставе - руководилац 

2. Милица Тошић, професор математике - записничар 

3. Звонко Вранић, професор географије 

4. Милена Симишић, професор разредне наставе 

5. Милина Катић, професор разредне наставе 

6. Драгољуб Цветковић, професор техничког образовања и информатике 

7. Председник Савета родитеља школе 

8. Председник Ученичког парламента 

9. Ивана Стјепановић, директор школе 

 

На основу Годишњег плана рада школе за текућу годину предвиђено је вредновање 

кључних области Руковођење, организација и обезбеђивање квалитета и  Школски 

програм и Годишњи програм рада.  

 

 Руковођење, организација и обезбеђивање квалитета  

 

Реализација кључне области Руковођење, организација и обезбеђивање квалитета 

почела јe почетком октобра, а завршена почетком новембра 2018.године. 

Подручја вредновања су: 

1. Руковођење 

2. Организација радa школе 

3. Школски развојни план 

4. Обезбеђивање квалитета 

 

Могући извори доказа – по подручјима вредновања 

1. Руковођење 

  - план стручног усавршавања руководећег кадра и извештаји о реализацији; 
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  - евиденција реализованих активности руководећег кадра; 

  - записници, белешке... 

  - упитници, анкете... 

2. Организација радa школе 

  - Годишњи програм радa школе: подела часова, радне листе запослених; 

  - план праћења реализације Годишњег програма рада школе; 

  - Школси програм; 

   - евиденција праћења реализације Годишњег програма рада школе и    Школског          

програма 

  - извештаји (нпр. о пословању, о извођењу екскурзија и наставе у природи...); 

  - записници, белешке... 

  - упитници, анкете... 

3. Школски развојни план 

 - Школски развојни план; 

  - извештаји о реализацији Школског развојног плана. 

4. Обезбећивањеквалитета 

  - Годишњи програм рада школе; 

  - Школски програм; 

  - годишњи извештај о раду школе; 

,- извештаји о спроведеном самовредновању; 

  - акциони планови; 

  - Школски развојни план; 

  - извештаји о реализацији Школског развојног плана; 

  - упитници, анкете... 

Као инструмент  приликом вредновања користили смо упитнике за запослене у школи, 

упитник за чланове Школског одбора, скалу процене Школског развојног плана из 

Приручника за самовредновање и вредновање рада школе. 

Наставницима је подељено 50 упитника од којих је враћено 45, а члановима Школског 

одбора подељено је 9, а враћено 5. 

Милица Тошић и Милина Катић средиле су и унеле податке у статистичке табеле, а 

обраду и анализу добијених података урадила је Оливера Мозетић.  

 

 У подручју вредновања  1.Руковођење сагледали смо следеће показатеље: 
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1.1. Професионалне компетенције 

1.2. Способност руковођења 

Анализом прикупљених података (упитник за запосленe у школи – 19 испитаника) који 

се односе на директора школе процењујући тачност тврдње, односно степен 

присутности, као и важност датог исказа, средња оцена за важно је 3,82, а за тачно  3,64. 

Опис нивоа остварености – ниво 4. 

Анализом упитника за чланове Школског одбора (5 испитаника) који се односе на 

директора школе процењујући тачност тврдње, односно степен присутности, као и 

важност датог исказа, средња оцена за важно је 3.92, а за тачно 3.94. Опис нивоа 

остварености – ниво 4. 

1.1. Руководилац поседује професионална знања и организационе способности. Редовно 

се усавршава у области организације и руковођења. О његовом стручном усавршавању у 

школи постоји план, извештај о реализацији и друга евиденција. Својим радом и 

понашањем служи за пример свима у школи и доприноси угледу школе. 

1.2. Руководилац развија поверење, мотивише и организује тимски рад. Спреман је за 

преузимање одговорности када мора самостално да донесе одлуку. Омогућава и 

подржава перманентно стручно усавршавање наставника. Развија самокритичност и 

одговорност и захтева испуњавање радних обавеза. Уважава различита мишљења и 

обезбеђује комуникацију засновану  на међусобној сарадњи и поштовању. Конфликтне 

ситуације успешно превазилази самостално или са сарадницима. Правовремено и 

адекватно информише све заинтересоване за унапређење живота и рада школе. Развија 

међусобну сарадњу са родитељима, сарађује са Школским одбором у функцији развоја 

напретка школе, сарађује са другим школама, организацијама, локалном заједницом... 

Обезбеђује услове за учешће ученика у одлучивању о организацији и животу рада школе. 

Обезбеђује редовну и благовремену презентацију школе. 

 

Подручје вредновања  2.Организација рада школе сагледало је следеће аспекте: 

21. Подела обавеза и задужења 

22. Организовање и координисање рада у школи 

2.1. Обавезе и задужења се деле запосленима у складу са Законом, на основу стручности, 

знања и способности. Подела обавеза и задужења је јасна, прецизна и правовремена и 

доприноси ефективности и ефикасности рада школе. 
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2.2. Адекватном поделом послова обухваћени су сви аспекти живота и рада школе. У 

школи постоји добра координација рада органа управљања, стручних органа и других 

служби. Сви у школи су упознати са ресурсима који им стоје на располагању, што 

доприноси већој ефикасности рада у школи. Обавезе и задужења ненаставног особља су 

добро организовани и координисани и реализују се квалитетно, према утврђеним 

роковима.  

 

Подручје вредновања 3. Школски развојни план сагледало је следеће показатеље: 

3.1. Структура и садржај Школског развојног плана 

3.2. Реализација Школског развојног плана 

3.3. Ефекти реализације 

Скала процене се попуњава када се обезбеде докази и представља систематизацију 

прикупљених података. Тврдње са односе на описе нивоа остварености и служе да се 

једноставније одреде нивои при вредновању. Степен слагања са наведеним тврдњама се 

изражава према скали: 

1 – нетачно / није присутно 

2. – у мањој мери тачно / присутно 

3. – у већој мери тачно / присутно 

4. – тачно / присутно у потпуности 

Просечна оцена скале Школског развојног планирања је  3.57. 

Ниво остварености овог подручја је – ниво 4. 

3.1. Школски развојни план садржи све потребне елементе: податке из анализе стања, 

мисију и визију, циљеве, задатке, активности и начине евалуације. Развојни план је донет 

за период од три до пет година. У развојном плану се препознају специфичности школе 

и вредности које се у њој негују. Препознаје се јасна визија развоја. Дат је реалистичан 

преглед тренутног стања и онога што је школа до сада урадила у одабраним областима 

квалитета. Приоритетне области квалитета које су разрађене у плану проистичу из 

процене стања у школи. Развојни циљеви су разрађени тако да се јасно види промена која 

се жели остварити и начин на који ће се она остварити, као и то ко ће имати користи од 

промене. План активности за текућу годину је разрађен тако да су јасно одређени кораци, 

носиоци активности и време реализације. Постоји план вредновања у коме су 

дефинисани одговарајући (мерљиви и релевантни) пoказатељи промена, начин, време и 

особа задужена за снимања показатеља. Развојни план је настао кроз процес у којем су 
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учествовали представници свих интересних група и већина колектива и усвојен је на 

Наставничком већу и Школском одбору, о чему постоји документација. Планом 

реализације је обухваћено  50%  колектива школе. 

3.2. Реализација се одвија у складу са планом и актуелном ситуацијом. Присутна је 

флексибилност у примени планираног у складу са тренутним ,променама и ситуацијом. 

Одступања од плана у реализацији су аргументована и документована анексима 

развојног плана.У реализацију је укључен велики број особа из различитих интересних 

група, најмање 50% колектива школе. Ради се тимски. Праћење реализације и 

информисање свих интересних група о реализацији је редовно и континуирано, са 

повратном информацијом. Подаци о реализацији се редовно прикупљају и документују. 

Планирани резултати су остварени. 

3.3. Постигнути ефекти су у великој  мери усаглашени са очекиваним. Уочавају се и 

други позитивни ефекти који нису очекивани, а зато доприносе квалитету развоја школе. 

Видљиве су промене у квалитету рада школе. Остварене промене иницирају нове циљеве 

и активности. Процес развоја се наставља и шири и повећава са број наставника и 

представника других интересних група који су мотивисани за даљи развој школе. 

Унапређен је квалитет тимског рада и иницирано је формирање других, нових тимова и 

пројеката. 

Подручје вредновања 4. Обезбеђивање квалитета сагледало је следеће показатеље: 

4.1. Самовредновање 

4.2. Ефикасност и ефективност рада 

Анализом прикупљених података (упитник за запосленe у школи – 19 испитаника) који 

се односе на обезбеђивање квалитета процењујући тачност тврдње, односно степен 

присутности, као и важност датог исказа, средња оцена за важно је 3,68, а за тачно  3,44. 

Опис нивоа остварености – ниво 4. 

4.1. У школи се спроводи самовредновање по утврђеним критеријумима, плански и 

редовно. На основу самовредновања, редовно се процењује квалитет рада школе и о томе 

постоји евиденција. Добијени резултати из самовредновања се анализирају и на основу 

утврђених приоритета се израђује акциони план који садржи све неопходне елементе и 

усмерен је на отклањање постојећих слабости. Предузимају се конкретне активности за 

унапрећење рада школе. 

4.2. Школа подстиче ефикасност и ефективност рада сваког запосленог постављањем 

прецизних рокова и анализирањем постигнутих резултата. Ефикасност и ефективност 

рада, индивидуална и тимска, редовно се прате и процењују.  



 
 

105 

 

 

Школски програм и годишњи програм рада,  мај 2019. године 

 

 

Подручја вредновања у оквиру ове кључне области Школски програм и годишњи 

програм рада су: 

1. Школски програм 

2. Годишњи програм рада 

Као инструмент приликом вредновања користили смо чек листе из приручника које су 

попуњавали наставници и Школски програм и Годишњи програм рада. 

Наставницима је подењено 20 упитника од којих је враћено 20. С обзиром да је садржина 

Школског програма и Годишњег програма рад прописана Законом о основама система 

образовања и васпитања предложене су једноставне чек листе. Њима ћемо проверити 

усклађеност програма са законском регулативом. Процена квалитета самог програма и 

квалитета понуде подразумева анализу како услова у којима школа функционише 

(непосредно окружење, материјално-техничке, људске, финансијске и ресурсе локалне 

средине, интересе и приоритете локалне заједнице...) тако и интереса и интересовања 

ученика. 

 Из Школског програма и Годишњег програма рада анализирани су садржаји према чек 

листи датој у приручнику. 

1.Школски програм је састављен у складу са Законом и садржи све прописане садржаје. 

Свим елементима је дат одговарајући значај. Садржи назив, врсту и трајање Школског 

програма. Школски програм садржи сврху, циљеве и задатке Школског програма као и 

обавезне и изборне наставне предмете, њихове обавезе и слободне садржаје. Обухвата 

факултативне наставне предмете и њихове садржаје као и трајање и основне облике 

извођења програма. Садржи фонд часова за сваки разред и фонд часова за сваки предмет. 

У њему је дат начин и поступак остваривања прописаних наставних планова и програма 

и врсте активности у образовно – васпитном раду као и програмски садржаји и 

активности којима се остварује факултативни део Школског програма. 

Факултативни део обухвата предмете којима се задовољавају интереси ученика у складу 

са могућностима школе. Школским програмом обезбеђује се остваривање наставних 

планова и програма и потреба ученика и родитеља, школе и јединице локалне самоуправе 

и заснован је на реалним потенцијалима школе. 

2.Годишњи програм је донет у складу са развојним планом и програмом образовања и 

васпитања. На прецизан и оперативан начин су утврђени време, место, начин и носиоци 

остваривања програма. 

Опис нивоа остварености Школског програма и Годишњег програма рада је ниво 4.    

Јаке стране које је идентификовао процес самовредновања је да су оба документа 

усклађена са законом. 

Узевши у обзир све показатеље, опис нивоа остварености је у скали 4. 

 

 

                                                                             Руководилац тима: Оливера Мозетић 
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Tим за инклузивно образовање 

 
Годишњи извештај  Тима за инклузивно образовање за школску 2018/2019. годину 

 

У току првог полугодишта школске 2018/2019. донет је План и програм рада са 

истакнутим задацима. Анализирана је актуелна ситуација и евидентирани ученици који 

су обухваћени  ИОП-ом као и усвајање ИОП-а од стране Педагошког колегијума. 

Стручни мобилни тим ОШ ,,Сирогојно“ је извршио дефектолошку  тријажу за 

предложене ученике, као и резултате, процену и препоруке за даљи третман. 

Од септембра 2018. до јула 2019. одржано је 10 састанака. Извршена је анализа 

напредовања евидентираних ученика од 2. до 8.  разреда као и прилагођени начин и 

средства рада. 

У току 2. полугодишта урађен је ИОП за још једног ученика на предлог Саветовалишта 

за младе и родитеље у Земуну, а Педагошки колегијум га је усвојио. Одлука о мерама и 

врстама подршке за наставак образовања по ИОП-у биће прослеђена ИРК -Земун. 

Сви наставници су направили евалуацију  ИОП-а и израдили Персонализовани програм 

наставе и учења за прво полугодиште, а затим и даље потребно праћење спровођења и 

евалуације реализације исхода ИОП-а за прво и друго полугодиште (све се налази код 

педагога школе). 

Извршено је евидентирање и праћење рада надарених ученика. 

У току школске године реализована је сарадња са Интересорном комисијом и 

Стручним мобилним тимом ОШ ,, Сава Јовановић Сирогојно".  

На крају школске године урађена је и детаљна евалуација резултата предузетих корака 

и постигнутих резултата рада. 

                                                     Руководилац Тима  

                                                    Милена Симишић 
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Стручно веће за развој школског програма 

 

 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

         У току школске године 2018/2019. 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 има 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 и шести разред 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 И ОСАВРЕМЕНИТИ  

ПЛАНИРАЊЕ И ПРИПРЕМАЊЕ НАСТАВЕ  

II СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ: УНАПРЕДИТИ  И ОСАВРЕМЕНИТИ  

НАСТАВНИ ПРОЦЕС 

• 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).  

• Школа је ушла у пројекат „2000 дигиталних учионица“. 

 

 

III СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ: ПОБОЉШАТИ  КОМУНИКАЦИЈУ  И 

САРАДЊУ  НАСТАВНИКА   

IV Овај  циљ је  за сада остварен  

V СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ: ПОВЕЋАТИ КОРЕЛАЦИЈУ  У 

ПРОЦЕСУ НАСТАВЕ 

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

• Рађено је тематско планирање  

 

 

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.  

• Организован је НТЦ семинар 

• На ово циљу  треба и  даље  радити 

 

 
Руководилац: Ивана Стјепановћ 
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IV ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНИХ ПРОГРАМА 
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Наставни програми су реализовани у целости. 
ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ 

 
Успех ученика детаљно је приказан у приложеним табелама:   

 

 

 

 

 

 

 

Успех ученика од другог до четвртог разреда 

 

Р/О 

Број 

ученика 

Успех 
Завршило 

разред 

Средња 

оцена одличан вр.добар добар довољан 

II/1 30 

30    30 

4,88 100,00    100,00 

II/2 28 

20 8   28 

4,72 71,43 28,57   100,00 

II/3 27 

20 5 2  27 

4,64 74,07 18,52 7,41  100,00 

свега 85 

70 13 2  85 

4,75 82,35 15,29 2,35  100,00 

III/1 21 

19 2   21 

4,87 90,48 9,52   100,00 

III/2 19 

14 5   19 

4,68 73,68 26,32   100,00 

III/3 19 

17 2   19 

4,87 89,47 10,53   100,00 

свега 59 

50 9   59 

4,81 84,75 15,25   100,00 

IV/1 29 

21 3 2 3 29 

4,56 72,41 10,34 6,90 10,34 100,00 

IV/2 22 

12 9 1  22 

4,47 54,55 40,91 4,54  100,00 

свега 51 

33 12 3 3 51 

4,51 64,71 23,53 5,88 5,88 100,00 

Укупно 

II - IV 195 

153 34 5 3 195 

4,69 78,46 17,44 2,56 1,54 100,00 

Успех ученика од петог до осмог разреда 

Р/О 

Број 

ученика 

Успех 
Завршило 

разред 

Средња 

оцена одличан вр.добар добар довољан 

V/1 27 

18 7 2  27 

4,49 66,67 25,92 7,41  100,00 

V/2 30 15 11 4  30 4,24 

Р/О 

 

 

 

Број 

ученика 

 

 

 

У 

потпуности 

остварени 

циљеви и 

задаци 
 

 

Циљеви и 

задаци на 

чијем 

остварењу 

треба 

даље 

радити 

I 57 53 4 



 
 

111 

 

Р/О 

Број 

ученика 

Успех 
Завршило 

разред 

Средња 

оцена одличан вр.добар добар довољан 

50,00 36,67 13,33  100,00 

свега 57 

33 18 6  57 

4,36 57,89 31,58 10,53  100,00 

VI/1 23 

10 9 4  23 

4,23 43,48 39,13 17,39  100,00 

VI/2 21 

16 4 1  21 

4,59 76,19 19,05 4,76  100,00 

свега 44 

26 13 5  44 

4,41 59,09 29,55 11,36  100,00 

VII/1 27 

12 11 3 1 27 

4,09 44,44 40,74 11,11 3,70 100,00 

VII/2 29 

11 13 5  29 

4,16 37,93 44,83 17,24  100,00 

свега 56 

23 24 8 1 56 

4,12 41,07 42,86 14,28 1,78 100,00 

VIII/1 21 

10 10 1  21 

4,41 47,62 47,62 4,76  100,00 

VIII/2 21 

7 7 7  21 

3,90 33,33 33,33 33,33  100,00 

свега 42 

17 17 8  42 
4,15 

40,48 40,48 19,05  100,00 

Укупно 

V - VIII 199 

99 72 27 1 199 

4,26 49,75 36,18 13,57 0,50 100,00 

 

Владање 

Разред 5 4 3 2 1 

I 57      

II 85      

III 59      

IV 51      

V 57      

VI 41 1 1 1   

VII 46 5 5    

VIII 41  1    

Укупно 185 6 7 1   

 

Изостанци 

Разред О Н Укупно 

I 1345  1345 

II 1272  1272 

III 1159  1159 

IV 986  986 

V 1763 41 1804 

VI 2086 47 2133 

VII 1905 182 2087 

VIII 1555 53 1608 

Укупно 12071 323 12394 
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Специјалне дипломе ученика VIII разреда 

 
Ред. 

број Назив дипломе Број 

1. "Вук Караџић" 7 

2. за српски језик 2 

3. за енглески језик 1 

4. за географију 1 

5. за биологију 6 

6. за музичку културу 4 

7. за ТИО 4 

8. за ликовну културу 4 

9. за физичко васпит. 17 

 

Завршни испит 

 

Просечан број бодова на крају разреда 

шести седми осми укупно 

17,07 16,63 16,63 50,34 

Просечан број бодова на завршном испиту 

Математика Српски језик Комбиновани укупно 

7,05 8,02 7,74 22,81 

Просечан укупан број бодова 

73,15 
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V ОСТВАРИВАЊЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 
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1. НАСТАВА У ПРИРОДИ: 

Није реализована јер ниједна агеницја није испунила услове конкурсне 
документације ЈН. 

Ученици од 1. до 4. Разреда ишли су на једнодневни излет Фрушка 
гора, Крушедол. Излет успешно реализован, остварени сви циљеви. 

 

   

 

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-Свилајнац- 

Београд. 

 

VIII разред –  

• Дводневна успешно реализована на реалцији : Београд-Пожаревац-Костолац-

Голубац- Лепенски вир (ноћење)-Ђердап-Кучево  Београд. 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI ОСТВАРИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА 
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1. ШКОЛСКИ ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД НАСИЉА 

 

 

У току 2018/2019. год. Тим је одржао 14 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. 

Остварена је сарадња са ЦЗСР-ом и Саветовалиштем за ментално здравље младих 

Земун. 

Детаљан извештај са састанака се налази у записнику Тима ЗЗЗ. 

 

. 

Координатор: Дарко Шапић 

 

 

2. ШКОЛСКИ ТИМ ЗА САРАДЊУ СА ПОРОДИЦОМ 

Осмишљен је план активности. Рађено је по плану.  

Обављене су индивидуалне и групне консултације родитеља и одељенског 

старешине, родитељски састанци.Родитељи су редовно обавештавани о резултатима 

учења и понашању ученика у колективу. 

Током школске године одржавана су предавања за родитеље на различите теме. У 

оквиру НТЦ  семинара„Систем учења - развој креативног и функционалног 

размишљања“ узели су активно учешће.Током школске године одржане су по две 

радионице са родитељима и децом у сваком одељењу млађих разреда. Обављан је 

саветодавни рад са родитељима и предлагане су мере подршке. 

Родитељисуузелиучешћа у радутимазавредновањерадашколе, Школском развојном 

планукао и у раду Савету родитеља и Школском одбору.Информисани су о 

законским регулативама и Плану заштите деце од насиља, Протоколима, нивоима 

насиља и евиденцији насиља. Консултовани су за доношење одлука око 

безбедносних, организационих, финансијских питања... Урађена је анкета којом је 

стечен бољи увид у ставове родитеља о међусобној сарадњи као и безбедности у 

школи. 

 

3. ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ЖИОВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Од  планираних активности  у 2018/2019 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  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 2018. / 2019. 

 

Испуњенисадржаји УП-а зашколску 2018./19. годину 

 

1. СакупљањегардеробезаСвратиште 

2. Однелисмогардеробу у Свратиште НВГ и дружилисадецом 

3. ЗаСпецијалнушколу НБГ смонаправиликамини 

заједносаученициматешколефарвалиисти 

4. ОбележавањеДанадеце у МЗ Стариаеродром – инклузивнодружење 

5. Одржанасупредавања о превенцијинасиља 

6. Анализиранисууспех и владањетокомгодине 

7. Промоцијашколе – дељењне и лепљењелетака у окружењу 

8. Испратилисмоосмакеузпесму 

9. Учествовалисмо у извборууџбениказадруги и шестиразред 

10. Размотрилисморезултатесатакмичења 

 

РуководилацУченичкогпарламента 

ВеснаБарашин 

5. ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ 

ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА „ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ“ 

Школска година: 2018/19 

Наставници који реализују активности у оквиру организације „Пријатељи деце“ су:  

1. Јасмина Мићић – координатор 

2. Тања Полети 

3. Весна Драгојловић  

4. Тијана Јуришић 

5. Милица Тошић 

6. Милина Катић 
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САДРЖАЈ РАДА 

 

АВГУСТ  

1. Припреме за почетак школске године:  

- унапређивање програма непосредног рада;  

- обезбеђивања услова за рад;  

- избор и припрема сарадника и програмирање рада за школску 2018/19 

годину.  

 

СЕПТЕМБАР  

-15.9.2018. – Одржан састанак тима поводом усвајања Годишњег плана рада и 

поделе задужења за нову школску годину.  

-Направњен је договор за „Дечју недељу 2018“. 

-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 2018“  

 „23. 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. 
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-Читалачка значка 

 

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 првом полугодишту: 

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. 

 

27.1.2019. 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, Урош Симић 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. 
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ФЕБРУАР 

Школска такмичења  

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: 

 

-  „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 

 

АПРИЛ:  

 

1. Такмичење/Смотра рецитатора  

 „ Ускршње ликовне чаролије “ / општинско такмичење, ликовни конкурс 

осликавања јаја и израда цртежа; 
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2. „ФЕСТИВАЛ КРАТКИХ ДРАМСКИХ ФОРМИ“ / такмичење школских 

драмских група; 

3. „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  

ГРАДСКА ТАКМИЧЕЊА  

1. “ПОЗОРИШТЕ ИГРЕ ДЕЦЕ И МЛАДИХ“ такмичење драмских секција 

2. Градско такмичење соло певача 

 

ЈУН 

Обележавање Светског дана заштите животне средине ( 05.06.2019. 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.  

-Програм активности са децом и младима током лета: Креативне дечје 

радионице „ НАЈРАСПУСТ – ЛЕТО 2019 “  

-Укључивање у програме других општинских, градске и републичке 

организације „Пријатељи деце“ и осталих организација и удружења цивилног друштва.  

 

6. МЛАДИ ГОРАНИ 

Покрет горана је сачинњен од  представника ученика  виших  и нижих разреда : 
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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 

 

 

ИЗВЕШТАЈ 

АКТИВНОСТИ И АКЦИЈА ЦРВЕНОГ КРСТА  

У OШ НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ  ЗА ШКОЛСКУ ГОДИНУ 

2018/2019 

 

 

С Е П Т Е М Б А Р 

 

усвојен плана рада са календаром активности, 

учлањење учесника у организацију и прикупљање чланарине. 

члањено 147 ученика одн. прикупљено 9850,00дин. 

организована  акције трка „За срећније детињство“ Прикупљено  

7350,00дин  одн. учествовало 147 ученика. 

 

 

О К О Т О Б А Р 

 

одржан пријем ђака првака у организацију Црвеног крста 

учествовали у   акција Трка „За срећније детињство“, 

На наградном конкурсу : „За сунчану јесен живота“  освојена друго место  

за литерарни рад ученика   4.р  
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Н О В Е М Б А Р 

 

присуствовали подела награда за наградни темат „За сунчану јесен 

живота“, у О. Н.Београд 

 

Д Е Ц Е М Б А Р 

 

организована  акција  „Један пакетић много љубави“ 

 Наши ученици су у великом броју учествовали у овој акцији  и скупљено је 

пуно слаткиша  и других поклона. 

 у вези организовање посета установама здравствене и социјалне заштите 

деце -група ученика је однела поклоне у  Звечанску ул. са наст. Слађаном 

Милин. 

Ове године  нисмо имали децу за организовано зимовање која би 

испуњавала дате условеод стране  ЦК. 

организација здравственог предавања на тему АИДС/СИДА, обележавање 

„Светског дана борбе против СИДЕ“одржана  у склопу часова биологије и 

на часовима разредних старешина. 

 

 

 

 

 

 

ЈАНУАР - ФЕБРУАР 

 

 Из  ЦК   смо добили материјале  за припрему  обуке ученика из области 

прве помоћи и реалистичког приказа повреда стања и 

обољењаУчествовали ученици   7. и 8.р. 

одржана  обука ученика IVразреда   у оквиру школе основне школе  на тему 

„Шта знаш о Црвеном крсту и добровољном давалаштву крви“ . 

 

М А Р Т  

 

организовање обуке за ученике IVразреда  основне школе  за Општинско 

такмичење на тему „Шта знаш о Црвеном крсту и добровољном 

давалаштву крви“ 

учествовали  смо на конкурсу  „Крв живот значи“,и освојили друго место 

ученици5. и 6р. 

А П Р И Л 

наставњена  обуке ученика из области прве помоћи и реалистичког приказа 

повреда стања и обољења, организовање Општинског такмичења екипа 

IVразреда  основне школе  на тему „Шта знаш о Црвеном крсту и 

добровољном давалаштву крви“ 

М А Ј 
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учествовали смо на  Општинског такмичења екипа Прве помоћи са 

ученицима 7.  и 8. разреда и освојили  прво место: Исидора, Глишић Лара, 

Карасовић Нина 8-1  и Филиповић Ања 8-2, 

 ишли смо на доделу награда из наградног темата „Крв живот значи“ и 

обележавање 11.маја Дан давалаца крви Републике Србије. 

 

Тим за Црвени крст: 

За више разреде: Љиљана Абу Самра 

За ниже разреде: Милина Кораћ 
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VII РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 
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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   

 
 
 
 

Р
.б

р
. 

Име и презиме Назив стручног усавршавања 
Датум 

одржавањ
а К

а
т

.б
р

. 

Б
р

. с
а

т
и

  
(с

е
м

и
н

а
р

и
) 

1 
Љиљана 
Алимпић 

Зимски сусрети учитеља - Учење у 
амбијенту је најпродуктивније на 
свету 

9.3.2019. 596 8 

   
НТЦ  систем учења - развој 
креативног и функционалног 
размишљања 

21.4. и 
24.4. и 
8.5.2019. 

508 24 

   
Радионица за писање KA1 пројеката 
мобилности 

16.11.2018
. 

  8 

2 
Надежда 
Илић 

Зимски сусрети учитеља - Учење у 
амбијенту је најпродуктивније на 
свету 

9.3.2019. 596 8 

   
НТЦ  систем учења - развој 
креативног и функционалног 
размишљања 

21.4. и 
24.4. и 
8.5.2019. 

508 24 

3 
Милена 
Симишић 

Зимски сусрети учитеља - Учење у 
амбијенту је најпродуктивније на 
свету 

9.3.2019. 596 8 

   
НТЦ  систем учења - развој 
креативног и функционалног 
размишљања 

21.4. и 
24.4. и 
8.5.2019. 

508 24 

   
Програм обуке наставника за 
реализацију наставе оријентисане 
ка исходима учења  

25. и 
26.5.2019.          
1 онлајн 
дан 

  24 

4 
Едита Фабри 
Кошутић 

Зимски сусрети учитеља - Учење у 
амбијенту је најпродуктивније на 
свету 

9.3.2019. 596 8 

   
НТЦ  систем учења - развој 
креативног и функционалног 
размишљања 

21.4. и 
24.4. и 
8.5.2019. 

508 24 

5 
Весна 
Драгојловић 

Зимски сусрети учитеља - Учење у 
амбијенту је најпродуктивније на 
свету 

9.3.2019. 596 8 
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Р
.б

р
. 

Име и презиме Назив стручног усавршавања 
Датум 

одржавањ
а К

а
т

.б
р

. 

Б
р

. с
а

т
и

  
(с

е
м

и
н

а
р

и
) 

6 
Оливера 
Мозетић 

Програм обуке наставника за 
реализацију наставе оријентисане 
ка исходима учења  

25. и 
26.5.2019.          
1 онлајн 
дан 

  24 

7 
Миломирка 
Тадић 

        

8 
Антонела 
Земановић 
Манчић 

        

9 
Миломирка 
Ђорђић 

Зимски сусрети учитеља - Учење у 
амбијенту је најпродуктивније на 
свету 

9.3.2019. 596 8 

   
НТЦ  систем учења - развој 
креативног и функционалног 
размишљања 

21.4. и 
24.4. и 
8.5.2019. 

508 24 

           

10 
Милина 
Кораћ 

Зимски сусрети учитеља - Учење у 
амбијенту је најпродуктивније на 
свету 

9.3.2019. 596 8 

   
НТЦ  систем учења - развој 
креативног и функционалног 
размишљања 

21.4. и 
24.4. и 
8.5.2019. 

508 24 

           

11 
Ненад 
Поморишац 

Зимски сусрети учитеља - Учење у 
амбијенту је најпродуктивније на 
свету 

9.3.2019. 596 8 

   
НТЦ  систем учења - развој 
креативног и функционалног 
размишљања 

21.4. и 
24.4. и 
8.5.2019. 

508 24 

   
Програм обуке наставника за 
реализацију наставе оријентисане 
ка исходима учења  

25. и 
26.5.2019.          
1 онлајн 
дан 

 24 

12 
Милина 
Катић 

Зимски сусрети учитеља - Учење у 
амбијенту је најпродуктивније на 
свету 

9.3.2019. 596 8 

   
НТЦ  систем учења - развој 
креативног и функционалног 
размишљања 

21.4. и 
24.4. и 
8.5.2019. 

508 24 

   
Уметничка графика и дечје ликовно 
стваралаштво 

23.3.2019. 961 8 

13 Урош Симић 
Зимски сусрети учитеља - Учење у 
амбијенту је најпродуктивније на 
свету 

9.3.2019. 596 8 

   
НТЦ  систем учења - развој 
креативног и функционалног 
размишљања 

21.4. и 
24.4. и 
8.5.2019. 

508 24 
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Р
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Име и презиме Назив стручног усавршавања 
Датум 

одржавањ
а К

а
т

.б
р

. 

Б
р

. с
а

т
и

  
(с

е
м

и
н

а
р

и
) 

   
Програм обуке наставника за 
реализацију наставе оријентисане 
ка исходима учења  

25. и 
26.5.2019.          
1 онлајн 
дан 

  24 

14 
Дејан 
Ковачевић 

Зимски сусрети учитеља - 
Ваннаставне активности - огледало 
школе 

9.3.2019. 417 8 

   
НТЦ  систем учења - развој 
креативног и функционалног 
размишљања 

21.4. и 
24.4. и 
8.5.2019. 

508 24 

15 Милан Илић 
Зимски сусрети учитеља - Учење у 
амбијенту је најпродуктивније на 
свету 

9.3.2019. 596 8 

   
НТЦ  систем учења - развој 
креативног и функционалног 
размишљања 

21.4. и 
24.4. и 
8.5.2019. 

508 24 

16 
Зорица 
Благојевић 

НТЦ  систем учења - развој 
креативног и функционалног 
размишљања 

21.4. и 
24.4. и 
8.5.2019. 

508 24 

17 
Ивана 
Стјепановић 

НТЦ  систем учења - развој 
креативног и функционалног 
размишљања 
Настава по исходима 

21.4. и 
24.4. и 
8.5.2019. 

508 24 

18 
Љиљана 
Милошевић 

НТЦ  систем учења - развој 
креативног и функционалног 
размишљања 

7.-
9.05.2019. 

508 24 

   
Обука наставника за примену 
стандарда постигнућа за предмет 
страни језик 

5.4.2019.     

   

Обука наставника у основним 
школама за примену општих 
стандарда постигнућа за крај 
основног образовања за страни 
језик 

6.3.2019. 

ПОС
П-
СЈ-
426 

8 

19 
Душица 
Цветковић 

Обука наставника у основним 
школама за примену општих 
стандарда постигнућа за крај 
основног образовања за страни 
језик 

6.3.2019. 

ПОС
П-
СЈ-
425 

8 

    
Приказ дигиталног уџбеника 
Француски језик за 5. разред 
основне школе 

28.2.2019.   2 

20 
Александра 
Стефановић 

Републички семинар о настави 
физике 

2018/19 815 24 

21 
Тијана 
Јуришић 

Уметничка графика и дечје ликовно 
стваралаштво 

27.10.2019
. 

961 8 
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Р
.б

р
. 

Име и презиме Назив стручног усавршавања 
Датум 

одржавањ
а К

а
т

.б
р

. 

Б
р

. с
а

т
и

  
(с

е
м

и
н

а
р

и
) 

    
НТЦ  систем учења - развој 
креативног и функционалног 
размишљања 

21.4. и 
24.4. и 
8.5.2019. 

508 24 

    
Презентација уџбеника Вулкан 
знање 

12.12.2018
. 

  2 

    Презентација уџбеника Клетт 20.4.2019.   2 

22 
Драгана 
Николашев 

Обука наставника у основним 
школама за примену општих 
стандарда постигнућа за крај 
основног образовања за страни 
језик 

6.3.2019. 

ПОС
П-
СЈ-
426 

8 

23 
Весна 
Барашин 

Обука наставника у основним 
школама за примену општих 
стандарда постигнућа за крај 
основног образовања за страни 
језик 

6.3.2019. 

ПОС
П-
СЈ-
425 

8 

24 
Јасмина 
Мићић 
Симеонов 

Програм обуке наставника за 
реализацију наставе оријентисане 
ка исходима учења  

2, 24. и 25. 
8.2019. 

153-
02-
000
27 

24 

25 Дарко Шапић 
Вредновање у физичком васпитању 
- модели оцењивања 

2018/19 994 8 

    
Развијање физичких способности и 
едукација ученика за добру 
физичку форму током целог живота 

2018/19 
100
1 

8 

    
Систем праћења физичког развоја и 
развоја моторичких способности у 
настави физичког васпитања 

2018/19 
102
1 

8 

26 
Милица 
Тошић 

Новосадски математички семинар 
15.12.2018
. 

23~
1 

8 

27 
Биљана 
Чегар 

Новосадски математички семинар 
15.12.2018
. 

23~
1 

8 

28 
Видосава 
Петровић 

Електронски сервиси у пројектно 
оријентисаној настави 

16.3. 2019. 438 24 

    
Програмирање у Пајтону за 6. и 7. 
разред 

22.4.2019. 

893
/20
19/
121 

16 

29 
Слађана 
Милин 

НТЦ  систем учења - развој 
креативног и функционалног 
размишљања 

21.4. и 
24.4. и 
8.5.2019. 

508 24 

30 
Илијана 
Опачић 

НТЦ  систем учења - развој 
креативног и функционалног 
размишљања 

21.4. и 
24.4. и 
8.5.2019. 

508 24 

31 
Имрена 
Ђорђев 

НТЦ  систем учења - развој 
креативног и функционалног 
размишљања 

21.4. и 
24.4. и 
8.5.2019. 

508 24 
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32 
Нада 
Ранковић 

НТЦ  систем учења - развој 
креативног и функционалног 
размишљања 

21.4. и 
24.4. и 
8.5.2019. 

508 24 

33 
Марта 
Петровић 

НТЦ  систем учења - развој 
креативног и функционалног 
размишљања 

21.4. и 
24.4. и 
8.5.2019. 

508 24 

34 Тања Полети 
НТЦ  систем учења - развој 
креативног и функционалног 
размишљања 

21.4. и 
24.4. и 
8.5.2019. 

508 24 

    
Презентација уџбеника Вулкан 
знање 

1.3.2019.   2 

    Презентација уџбеника БИГЗ 3.2019.   2 
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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.  

 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 

 

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШАХОВСКЕ СЕКЦИЈЕ 2018/2019. 

 

 

Планиран број часова (36) и сви програмски садржаји шаховске секције су реализовани. 

Ученици су свакодневно, пре редовне наставе, могли да присуствују часовима шаховске 

секције. Редовно је долазило 15 чланова секције. Сви ученици шаховске секције 

учествовали су на турнирима у школи, а већина је узела учешће и на турнирима ван 

школе. Ученици су били посебно активни на категорним турнирима у организацији ШК 

„ДЕЛФИН“. 
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Шаховски турнири у школи: 

12.10.2018. Шаховски турнир поводом Дана школе; 

10.и11.11.2018. Шаховски турнир за време јесењег распуста; 

10.и11.11.2018. Категорни турнир у шаху; 

25.1.2019. Светосавски турнир у шаху; 

14.6.2019. Видовдански турнир у шаху – Поред ученика на турниру су учествовали и 

родитељи и старији чланови породице. Родитељи ученика 1/1,1/2 и 2/3 учествовали су и 

у организацији турнира заједно са шаховским клубом ,,Делфин''. 

Општинскотакмичењеосновнихшкола у шаху (10.3.2019. ОШ,,Ђуро Стругар''): 

Ана Сердаровић 2/3,освојила је прво  место(категорија девојчица другог разреда) 

Хана Мољковић 2/3,освојила је друго  место (категорија девојчица другог разреда) 

ВераБогдановић 2/3,освојилајетреће место(категоријадевојчицадругогразреда) 

Александар Тојчић  2/3, освојио је четврто место (категорија дечака другог разреда) 

Пантић Вања 4/1, освојио је четврто место (категорија  дечака четвртог разреда). 

Градскотакмичењеосновнихшкола у шаху (31.3.2019. ОШ "Радојка Лакић"): 

Вера Богдановић 2/3,освојила је 2. место,  (категорија девојчица другог разреда) 

Ана Сердаровић 2/3, освојила је 3. место, (категорија девојчица другог разреда) 

Хана Мољковић 2/3,освојила је 6.место  (категорија девојчица другог разреда); 

Наше ученице су избориле право учешћа на Републичком такмичењу у Пироту. 

РепубличкопрвенствоосновнихшколаСрбије у шаху (18.5.2019. у Пироту): 

ВераБогдановић (2/3) -  2.место 

Хана Мољковић (2/3) – 10.место 

Ана Сердаревић (2/3) – 15.место 

 

Руководлац секције: 

Дејан Ковачевић 
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА  

ПРОМОЦИЈА РАДА ШКОЛЕ – МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ 2018/2019.  

 

Ученици, дирекрорка, наставници, као и родитељи ученикавеома квалитетнопромовишу 

резултате рада школе. Промоцију рада школе реализовали смо путем медија у општини 

и шире. Били смо често домаћини спортистима и рукометним репрезентативкама. О 

успесима и активностима ученика свакодневно се објављују прилозина профилу 

инстаграма и фејсбука. Свечане приредбе посвећене Дану школе, обележавању Школске 

славе као и друга значајна дешавања у школиобјавили смо на сајту школе, ученичком 

гласнику и ученичком сајту: https://www.osnovnaskola.rs; http://skolskisajt.in.rs; 

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, старијих разреда и традиционално учествовање на општинским, 

градским и републичким такмичењима.  

Праћени су сви успеси, представљања школе у локалној заједнице и шире. Уведен је 

ажурирање  података и евидентирање успеха ученика у електронском дневнику (друго 

полугодиште). Пројекат је реализован на сајту: https://esdnevnik.rs/. 

Родитељи су могли редовно да прате успех деце, али и напредовање, освојене награде и 

понашање ученика. 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 другог 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://milanoviskolarci.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. Директорка је подржала 

такмичења у шаху: „Дан школе“, Јесењи распуст“, „Категорни турнир“ у организацији 

ШК ДЕЛФИН, „Школска слава Свети Сава“, „Видовдански турнир“ (на сваком турниру 

учествовало око 100 такмичара). На иницијативу администратора маркетинга школе и 

директорке први пут се организује и сениорски шаховски турнир где су учествовали 

родитељи, старији чланови породице и ученици које су имали право учешћа на 

Државном првенству (Видовдански сениорски турнир у шаху). Наведене активности су 

мотивисале родитеље на већу сарадњу и донације у виду поклона шаховских гарнитура, 

шаховских сатова и рачунара који ће унапредити наставни и ваннаставни рад у школи.  

Поред реченог, сматрамо да школу афирмишемо свакодневним преданим радом свих 

запослених. Посебно смо поносни на наше ученике који, својим присуством на 

такмичењима у Општни, Граду и Држави достојно представљају школу. 

 

 

Администратор школског маркетинга, 

Дејан Ковачевић 
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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                                                                                                     Директор 

12.09.2019.                                                           

                                                                                               ___________________________ 

                                                                                                          Ивана Стјепановић 

 


