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На основу члана 57. Став 1. тачка 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'' бр. 72/09,52/11 , 55/13 и 35/15 ) и члана 90. став 1. тачка 2.и 16.
Статута ОШ '' Стеван Синђелић'' из Београда , Школски одбор Основне школе ''Стеван
Синђелић'' на седници одржаноj 14.09. 2017. године доноси

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о реализацији и остваривању Годишњег плана рада Основне школе
''Стеван Синђелић'', из Београда ул. Милића Ракића 1 , за школску 2016/2017. годину .

Директор школе
Нешковић

Председник Школског одбора Биљана
Вера Љубисављевић
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I УСЛOВИ РAДA ШКОЛE
Образовно-васпитна делатност обављана је у школској згради површине 4470 м2 и у школском
дворишту површине 17273м2.
ПРОСТОРИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ
Учионице за ученике од 1. до 4.
разреда
Кабинети за ученике од 5. до 8.
разреда
Кабинет за информатику
Библиотека са читаоницом
Боравак за ученике од 1. до 4.
разреда
Фискултурна сала

БРОЈ
10
14
1
1
2
1

ВИШЕНАМЕНСКЕ ПРОСТОРИЈЕ
Зборница
Канцеларија директора
Канцеларије административног
особља
Канцеларија школског
психолога/педагога
Практикуми за наставнике
Кухиња са трпезаријом
Радионица/магацин
Соба за архиву
Централни хол
Степениште
Санитарни чвор
Атријум
Свлачионице
Играоница у оквиру боравка
Учионица за
дефектолога/логопеда

БРОЈ
1
1
2
1
8
1
1
1
1
3
9
2
2
1
1

СПОРТСКИ ТЕРЕНИ
Терен за фудбал
Терен за кошарку
Терен за рукомет

БРОЈ
1
1
1

У циљу ствaрaњa штo бoљих услoвa рaдa у шкoли, у тoку шкoлскe 2016/2017. гoдинe извршeнe
су нeoпхoднe припрeмe:
•
Усвojeн je рaспoрeд чaсoвa, oбeзбeђeн стручaн кaдaр, усвojeн Гoдишњи план рaдa
шкoлe.
 Савет родитеља и школски одбор су доносили одлуке и давали сагласности у вези за
начин организовања безбедности у школи.
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Залагањем Савета родитеља и директора школе допринело је да се побољша учешће
родитеља у финансирању дневног обезбеђења ученика.
Сарадња са МУП-ом је редовна и задовољавајућа. Школски поклицајац био је присутан
и ангажован сваког дана. Полицајац и школски чувар су у сарадњи са управом школе
пратили свакодневну ситуацију у просторијама школе и дворишту.
Здрaвствeнa зaштитa ученика континуирано сe oдвиjaлa прeкo Дома здравља Звездара,
систeмaтским прeглeдимa ученика. Превенцију и лечење зуба пратили су стоматолози
Дома здравља Звездара. У овој школској години праксу у школи изводили су студенти
Учитељског факултета.
Школа је наставила сарадњу са Мобилним тимом ОШ „ Бошко Буха“
Школа је сарађивала и са Дечијим савезом Звездара и другим основним школама
Секретаријат за образовање и дечију заштиту обезбедио је личне пратиоце за пет
ученика наше школе који раде по ИОП2.

УРЕЂЕЊЕ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА И НАБАВКА НАСТАВНИХ УЧИЛА И СРЕДСТАВА
-Ормари за пехаре у холу школе,школске клупе (двосед) 15 комада ,
-комоде за одлагање карата за кабинете историје и географије,
-сто за рачунар, веш машина, канцеларијске столице 3 комада
-Завесе за четири учионице, кречење школског хола и две учионице,
-купљени нови обручи и табле за кошаркашки терен, нове лопте и вијаче,
-купљене књиге за библиотеку уз подршку Министарства просвете.
-Столарски радови и уградња ПВЦ столарије-замена постојећих врата и постављање
нових;финансирала је општина Звездара.
- Набавка дидактичких реквизита ( за текмичење- за техничко).
- Унапређење функционисања система обезбеђења –Нео Системс /донација.
-Набавка књига за награђене ученике.
-Клима – уређај за школску трпезарију/донација.

II КАДРОВИ
Преглед квалификационе структуре
Квалификациона структура радника у школи задовољава прописани норматив и настава је у
потпуности стручно заступљена.
Радници изван наставе испуњавају потребне услове, па школа нема кадровских проблема.
У школи је укупно запослено 68,47 радника, од тога у настави 48,97 . Изван наставе запослено
је 19,50 радника.
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Преглед квалификационе структуре и процента запослености радника школe
Послови и радни задаци
I

Степен стручне спреме
III
IV
V
VI

II

Директор
Струч. Сарадник
библиотекар
Разредна наст.
Предм. наст.
Продуж бор.
Шк. кухиња
Адм. oсобље
Пом. тех. особ.
Помоћник директора
Свега:

1
1
4

VII
1
2

VII/1

11

1

26,97
6
0,50
2
1

10
10

0,50

4

1

5

47,97

1

III OРГAНИЗAЦИJA РAДA У ШKOЛИ

1.

БРOJНO СTAЊE УЧEНИKA

На почетку школске године укупно је било 31 одељење од првог до осмог разреда и укупно
757 ученика. Промена броја ученика је била уобичајна и није изискивала промене у
организацији рада. У млађим разредима било је 16 одељења, а у старијим 15 одељења.
2.

OРГAНИЗAЦИJA РAДA

Број одељења и просторне могућности су усклађени с вишегодишњом праксом у раду школе
и очекивањима родитеља. Распоред смена је остао непромењен. Први разред и старији разреди
су остали у преподневној смени и то се показало као важна интервенција за безбедност
ученика.
Преподневна смена почиње у 8 часова, поподневна у 12 и 40. Ови термини омогућују
ученицима и наставницима и простор и време за допунску, додатну наставу и ваннаставне
активности.
Родитељима старијих разреда омогућено је да, осим родитељских састанака и
индивидуалних долазака, имају „отворена врата“ и контакт са свим наставницима.
Спoртскe aктивнoсти зa учeникe од петог до осмог рaзрeдa извoдe сe кao трeћи чaс физичкoг
вaспитaњa и нaлaзe сe у рeдoвнoм рaспoрeду чaсoвa. Рaспoрeд чaсoвa je тaкo сaчињeн дa
oмoгућaвa учeницимa стaриjих рaзрeдa дa свa три чaсa физичкoг вaспитaњa рeaлизуjу у
фискултурнoj сaли.
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IV РУKOВOДEЋИ И СТРУЧНИ OРГAНИ ШKOЛE
ДИРEKTOР
Извештај о раду директора школе усвојен је као посебан документ на седници Школског
одбора.
ПСИХOЛOГ И ПЕДАГОГ
У складу са Правилником о програму рада стручних сарадника, педагог и психолог су на
основу Годишњег плана рада школе и својих годишњих планова рада, у оквиру области
Планирање и програмирање рада током 2016-2017.године радиле на:
- изради Годишњег плана рада школе, активностима Развојног плана и Извештаја о раду
школе за прошлу школску годину. Планиран је и осмишљен Програм заштите ученика од
насиља, Програм Професионалне оријентације,Програм сарадње са родитељима, Програм
здравственог васпитања, Програм унапређења васпитног рада, Програм корективно васпитног
рада и Програм додатне подршке ученицима у оквиру рада Тима за инклузију, План стручног
усавршавања и План самовредновања.
Прикупљана је документација од ученика који су остврили право на бесплатен уџбенике,
проверавани и унeшени су подаци у базу коју је поставило Министарство.
Припремљен је извештај о стручном усавршавању запослених и планиран нови План стручног
усавршавања.
Педагог се активно бавила планирањем начина увођења различитих облика и метода рада у
настави, а активности су планиране у сарадњи са стручним већима. Психолог је у области
бриге и подршке ученицима планирала активности којима би се појачала партиципација
ученика у наставном процесу кроз различите видове сарадње са наставницима. Стручни
сарадници су у сарадњи са Тимом за развојно планирање,учествовале у планирању активности
развоја сарадње са другим школама по питању инклузије и размене искустава, као и раду на
новим пројектима .
Педагог и психолог детаљно су се бавиле анализом резултата у процесу самовредновања у
кључној области – руковођење.
Припремљени су лични годишњи планови рада, а током сваког месеца педагог и психолог
израђивале су своје оперативне планове и усклађивале их међусобно, али и са актуелним
дешавањима у школи.
Педагог и психолог су стални чланови Тима за развојно планирање, Тима за самовредновање,
Тима за инклузију , Тима за заштиту деце од насиља и Тима за професионалну оријентацију,
Актива за развој школског програма, Тима за стручно усавршавање.
Психолог је водила Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања, а педагог
Актив за развој школског програма и Тим за развојно планирање.
У оквиру рада Тима за инклузију продужен је уговор са Основном школом „Бошко Буха“, али
ове школске године нашој школи додељен је соматопед, логопед и специјални педагог са којим
је ПП служба остварила сарадњу у циљу корективно васпитног рада са одређеним ученицима
и појачан васпитни рад. Као чланови Тима за инклузију педагог и психолог су учествовале у
изради 19 ИОП-а 1 и 11 ИОП-а 2. Психолог је председник ИРК комисије ГО Звездаре.
Пред почетак школске године формирана су четири одељења првог разреда .
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Област праћења и вредновања васпитно образовног рада
Педагог води евиденцију о плановима рада наставника, редовности предаје и оствареност
оперативних планова. У оквиру Актива за развој школског програма, педагог прати измене и
допуне прописаних наставних планова и програма , као и нових правилника.
Психолог и педагог радиле су на изради инструмената за праћење наставних часова и
користиле већ готове батерије инструмената за вредновање часова наставника.
Прегледани су сви прошлогодишњи дневници. Овогодишњи дневници рада прегледани су три
пута.
Посећено је 65 часова редовне, допунске , додатне наставе и секција, а након посете часовима,
обављени су саветодавно-инструктивни разговори са наставницима. Присуствовали смо
реализацији 15 угледних часова. Након завршеног педагошко инструктивног рада и обиласка
часова, педагог и психолог су припремиле Анализу посећених часова са препорукама и мерама
за унапређење квалитета наставе. Мере су донете у сарадњи са директором школе, а са
Анализом и предложеним мерама упознат је Педагошки колегијум.
Област сарадње са наставницима
Током септембра месеца одржани су састанци са одељенским старешинама првог и петог
разреда, разговарано је о структури одељења и индивидуалним карактеристикама ученика.
У октобру месецу, у сарадњи са предметним наставницима и Центром за таленте
идентификовани су даровити ученици.
Сарадња са наставницима , учитељима и педагошким асистентом огледала се у свакодневним
консултацијама које су се односиле на успех ученика, проблеме ученика, сарадњу са
родитељима и вођење педагошке документације. Сарадња се огледала и у учествовању у раду
стручних већа, унапређивању техника и метода рада.
Информисање наставника о променама у образовању и пружање подршке њиховом активном
укључивању у те процесе, кроз представљање нових Правилника , измена и допуна законских
и подзаконских аката, спроведено је кроз излагања на Наставничким већима и стручним
већима.
Рад са ученицима
Током школске године обављено је преко 200 индивидуалних разговора са ученицима.
Подршка је пружена ученицима на личном плану, породичном плану, односу са вршњацима.
Рад са ученицима којима је потребна помоћ у разрешавању конфликата у различитим
интерперсоналним односима, на релацијама са вршњацима, наставницима, родитељима.
Рађено је са ученицима којима је потребна додатна подршка у учењу, у сарадњи са Тимом за
инклузију, наставницима и педагошким асистентом. Постигнућа ученика и понашање ученика
вредновани су на сваком тромесечју и полугодишту и на основу резултата, са одређеним
ученицима рађен је појачан васпитни рад и праћење понашања. Тестирано је 103 ученика при
упису у први разред и формирана су 4 одељења.
У пројекту професионалне оријентације, пружана је индивидуална и групна подршка
ученицима осмог разреда, одржана су предавања на часовима одељењске заједнице на тему
информисања о упису у средње школе, а на сајту школе ученици су могли да прате све новости
које се тичу уписа у средње школе. Организовано је више презентација и посета наставника
средњих школа.
Наш тим за професионалну оријентацију радио је целе школске године по утврђеном плану, а
у цео процес били су укључени и наставници који су реализовали одређене радионице на
својим часовима редовне и изборне наставе. Комплетан извештај о раду је саставни део
Извештаја о раду школе. Тим је редовно извештавао све стручне и руководеће органе о својим
активностима, а нарочито је добра сарадња остварена са Саветом родитеља чији су чланови
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били део нашег тима, али и део тима Општинског Савета родитеља. Цео пројекат
подразумевао је подршку ученицима на више нивоа кроз следеће облике рада:
а) све облике наставних активности (редовна, изборна настава, слободне активности )радионице
б) посебне облике рада
- испитивање способности ученика осмог разреда тестом ТПИ или ТПО професионално
информисање (предавања, видео презентације, изложбе, маркетиншки материјал,. гости
предавачи)
- сарадња са Гимназијама, Средњим стручним школама и другим друштвеним чиниоцима.
Психолог школе одржала је за наставнике наше школе и васпитаче вртића Колибри обуку за
спровођење пилот пројекта „МindUP“ у организацији Фондације НовакаЂоковића и
Министарства просвете.
Сарадња са родитељима
Сарадња са родитељима школе огледала се кроз индивидуалне разговоре са родитељима о
успеху и владању ученика и односима у породици. Сарадња је остварена и кроз заједничко
планирање активности које су обухваћене Развојним планом школе као и кроз пројекат
„Професионалне оријентације“.
Подршка родитељима пружана је и кроз индивидуални саветодавни рад, нарочито у
сегментима подршке ученицима са додатном подршком, проблемима у учењу, проблемима у
понашању, породичним односима.
По потреби, психолог и педагог су одлазиле на родитељске састанке по позиву родитеља или
одељењских старешина. Одржан је велики родитељски састанак за родитеље ученика осмог
разреда на тему уписа у средње школе и завршног испита.
Заједно са директорком школе педагог и психолог су одржале 4 родитељска састанка у
предшколским установама и један велики родитељски састанак у нашој школи на тему уписа
ученика у први разред .
РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ
И ПРАТИОЦЕМ ДЕТЕТА, ОДНОСНО УЧЕНИКА
У сарадњи са директором, педагог и психолог су посетили 4 вртића у којима су
заинтересованим родитељима на родитељским састанцима представили снаге и капацитете
наше школе као и квалитетне садржаје које школа пружа будућим ђацима првог разреда.
У оквиру циља уписа што више ученика, поред посете вртићима, организован је и велики
родитељски састанак у нашој школи за родитеље будућих првака у марту месецу, коме је
присуствовало 70 родитеља.
Такође, остварена је и сарадња посете више група предшколаца различитих вртића, заједно са
васпитачима, добро испланираним часовима учитеља и наставника физичког васпитања.
У оквиру реализације развојног плана, настављена је међународна сарадња са школом из
Словеније, чији су наставници и ученици посетили нашу школу у јуну месецу. Размена
искустава, посете часовима, стручна предавања и посета Новом Саду , неки су од садржаја
посете.
У сарадњи са директором, припремане су све седнице Наставничког већа и Савета родитеља.
Посећени су часови редовне и изборне наставе, организована два велика родитељска састанка.
Најужа сарадња огледала се у свакодневним актуелним ситуацијама, разговорима са
родитељима, ученицима и сарадња са наставницима.
Са педагошким асистентом сарадња је била континуирана. Праћени су ученици са којима је
асистент радио на часовима индивидуално, а највише на тему социјалног развоја ученика,
редовности похађања наставе и ситуације у породице.
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Са личним пратиоцем једног ученика успостављена је сарадња у реализацији ИОП-а.
РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА ШКОЛЕ
Педагог и психолог учествовале су у припреми и раду 17седницаНаставничкогвећа и 6
седница Савета родитеља, као и седница Школског одбора. Активно су учествовале у раду
стручних и одељењскихвећа и Педагошког колегијума. Педагог је координирала Активом за
развој школског програма и Раѕвојног планирања, а психолог Тимом за заштиту ученика од
насиља.
САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И
ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Као сертификовани саветници на СОС линији Министарста просвете, педагог и психолог су
дежурали на линији једном месечно. Са одељењем за друштвене делатности Општине
Звездара сарадња је била континуирана по питањима организације разних манифестација и
конкурса, хуманитарних акција и пројеката.
Психолог и Педагог су завршиле обуку НТЦ програм учења и прошле обуку за оцењиваче
рукописа уџбеника.
ПРИПРЕМА ЗА РАД, ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
1.
Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем нивоу
2.
Израда, припрема и чување посебних протокола, чек листа за праћење наставе и
васпитних активности на нивоу школе
3.
Израда, припрема и чување ИОП-а
4.
Припрема за послове предвиђене годишњим програмом и оперативним плановима рада
педагога и психолога
5.
Прикупљање података о деци, односно ученицима и чување материјала који садржи
личне податке о деци односно ученицима у складу са етичким кодексом педагога и психолога.
ЕВАЛУАЦИЈА РАДА И ЗАДАЦИ ЗА НАРЕДНУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ
У овој школској години, наша школа је прошла кроз процес екстерног вредновања и рад
педагога и психолога истакнут је као значајан и као велика подршка директору школе. Оцена
је 4 и сви стандарди су остварени 100%, што је у евалуацији нашег рада нама показатељ да
добро радимо и да се тај ниво треба унапредити још више.
Као и претходне школске године у резултатима анализе након посећених часова, стручна
служба је дала препоруке и мере за унапређење сарадње. У сарадњи са наставницима дошло
је до унапређења сарадње по питањима израде ИОП-а, стручног усавршавања унутар школе и
активнијег учествовања наставника у праћењу измена закона. Потребно је сагледати приорите
у начинима унапређења наставе, тако да у наредној школској години треба радити појачано
на:
Оснаживању рада стручних већа и њиховој међусобној сарадњи
Хоризонталној корелацији наставних садржаја
Реализацији семинара који су од значаја за подизање квалитета наставе, нарочито у
области планирања тематске наставе
Континуираном праћењу насилног понашања, ојачавању поштовања процедура у
случајевима насиља, одговорности сваког наставника по задужењима
Безбедности ученика у школи
Укључивању родитеља у праћење и евалуацију рада
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Вођење педагошке документације и ажурности, као и вођењу записника и писања
извештаја од значаја за рад школе
Оснаживању чланова колектива за тимски рад и учешће у раду тимова
На основу ових приоритета, педагог и психолог ће сачинити свој план рада за наредну школску
годину, као и у складу са законским и подзаконским актима, Годишњим планом рада школе и
развојим планом школе.
Тереза Моличник, психолог
Данијела Пејчиновић, педагог

БИБЛИОТЕКАРИ
Пред почетак школске године извршено је уређење картотеке за ученике и наставнике.
Свим учитељима су дистрибуирани бесплатни уџбеници. Ученицима од I – VIII разреда
дељени су бесплатни уџбеници сукцесивно како су долазили.
У сарадњи са огранком Градске библиотеке „Јефимија“ сви ученици првог разреда су
добили бесплатне чланске карте за ову библиотеку.
У оквиру дечје недеље 06.10.2016. организовано је читање песама посвећних бакама ик
декама у библиотеци. Песме су читала деца литерарне секције млађих разреда. Такође је у холу
школе организован сајам књига. Учесници су били ученици наше школе као и издавачке куће
„Креативни центар“ и „Лагуна“.
Од 10. – 12. октобра унете су све поклоњене књиге и сликовнице у књигу инвентара. До
краја прве половине октобра сви ученици првог разреда уписани су у библиотеку.
21.10.2016. одржан је час у библиотеци за одељење III/2, где је обрађена лектира „Бајке“
Браће Грим и направљена је изложба дечјих илустрација.
15.11.2016. одржан је час у библиотеци за одељење I/2. Ученици су обавештени о начину
коришћења библиотеке као и о важности савладавања добре технике читања.
02.12.2016. одражан чпас у библиотеци за одељење I/4. Поред уобичајених информација о
библиотеци деца су учествовала у драматизацији басни као и у рецитовању научених песама.
Од 01. – 06. децембра пристигли су бесплатни уџбеници из Министарства просвете у
библиотеку.
06.12.2016. одржан угледни час у III/1, наставна јединица – Ваздух наш невидљиви
пријатељ, Чувари природе, где је присутан био и школски библиотекар.
13.12.2016. одржан редован час у библиотеци за одљење I/1.
23.12.2016. од одобрених средстава Министарства просвете купљене су 62 књиге за обнову
лектире.
28.12.2016. одржан је час у билиотеци за одељење I/3.
11.01.2017. настављено је уношење купљених књига у књигу инвентара.
23.01.2017. одржан састанак са библиотекарком Тањом Бребановић где смо установиле које
књиге је потребно прочитати за који узраст за „Читалачку значку“. Следећег дана су
обавештени сви учитељи као и наставници српског језика о потребним условима за учешће у
овом пројекту.
17.01.2017. одржан је састанак са колегиницом Јованом Кастратовић да бисмо се
договориле о детаљима организовања трибине поводом Дана матерњег језика.
Затим је 21.02.2017. у просторијама библиотеке одржана трибина поводом Дана матерњег
језика. Трибину водила професорка Јована Кастратовић. Присутни били наставници и ученици
наше школе.
10.03.2017. одржан Актив библиотекара општине Звездара у огранку градске библиотеке
„Блажо Шћепановић“. На Активу је договорено да ће се убудуће организовати активи два пута
годишње.
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18.04.2017. сва одељења млађих разреда обавештена су да свој читалачки дневник треба да
предају до 21.04.2017.
26.04.2017. одржана је манифестација „Читалачка значка“ у библиотеци у две групе, и то
трећи четврти разред, и друга група први и други разред. Учесниka „Читалачке значке“ билo
je 48.
25.05.2017. за одељење III/2 у просторијама библиотеке одржана је анализа романа „Петар
Пан“ и „Хајди“.
Током ове школске године трудили смо се да ученици доживе библиотеку као пријатно
место где могу да развијају своју креативност, љубав према читању и писању, критичко
мишљење и одговорност према позајмљеним књигама. Ученици ту могу да уче, да се опусте,
истражују, забаве, читају и добију инспирацију.
Библиотекар
Оливера Танкосић
НAСTAВНИЧKO ВEЋE
Седнице Наставничког већа као најважнијег стручног органа школе водила је и
припремала директорка школе у договору са психологом и педагогом школе. У току школске
године било је 14 седница.
СЕПТЕМБАР
Разматран и усвојен извештај о раду директора у 2015/2016. години.
Разматран је и усвојен извештај о остварености Годишњег плана рада у 2015/2016. години.
Разматран је и усвојен Годишњи план рада за 2016./2017. годину.
Разматран је и усвојен Развојни план школе за 2016/2017. годину.
Разматран је и усвојен Извештај о самовредновању за 2015/2016. годину.
Разматран је и усвојен Извештај о стручном усавршавању запослених унутар школе и ван ње
за 2015/2016. годину.
Разматран је и усвојен План стручног усавршавања на предлог колегијума за 2016./2017.
годину.
Разматран је и усвојен предлог Тима за инклузију о реализацији свих ИОП-а и потреби
додатне подршке ученицима.
У складу са Годишњим планом и Развојним планом чланови Наставничког већа упознати су
са планом међународне сарадње са ОШ ,,Сладки Врх" из Словеније.
Разматрани су резултати завршног испита и донет је предлог мера за побољшање резултата.
ОКТОБАР
Представљен је календар стручног усавршавања.
Анализирани су резултати иницијалног тестирања и донете су мере за даљи рад.
Анализиране су активности Тима за инклузију.
Наставничко веће добило информације о спољашњем вредновању школе.
НОВЕМБАР
Анализа успеха и владања на крају 1. класификационог периода.
Анализа активности предвиђене Развојним планом.
Анализа активности предвиђених прицесом самовредновања за 2015/2016. годину.
Реализована стручна тема „Истраживачки налази у области – Настава и учење“.
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ДЕЦЕМБАР
У децембру на седници Наставничког већа подељена су задужења за организацију школске
славе, новогодишњег вашара, као и хуманитарног концерта.
Анализирано је коришћење наставних средстава и потреба набавке нових.
ЈАНУАР
У јануарy је анализиран успех и владање ученика на крају и полугодишта.
Тим за развојно планирање и Тим за самовредновање поднео је извештај и изнео
предлог активности за II полугодиште.
Поднет је извештај и о стручном усавршавању запослених унутар и ван школе као и план
даљег усавршавања.
Директорка је јавно похвалила чланове Наставничког већа који су својим радом посебно
допринели угледу наше школе.
ФЕБРУАР
Наставничко веће је упознато са извештајем екстерне евалуације, којим је рад наше школе
оцењен највишом оценом.
Разматран и усвојен извештај о раду директора за I полугодиште, као и извештај о раду
школе и реализацији Годишњег плана за I полугодиште.
Разматран је календар такмичења, организација припреме ученика и дежурства наставника
Презентован је акциони план испитивања мишљења циљних група у вези са увођењем
ђачких униформи.
МАРТ/АПРИЛ
Донета је одлука о коришћењу и избору уџбеника за период 2016/2017.-2018/2019. године.
Анализиран успех и владање ученика на крају 3. Тромесечја.
Анализиране су активности предвиђене Развојним планом и процесом самовредновања, као и
реализација стручног усавршавања унутар и ван школе.
Прочитан је извештај са досадашњим постигнућима ученика на такмичењима.
МАЈ/ ЈУН
У јуну су одржане четири седнице Наставничког већа.
Анализиран је успех и владање ученика осмих разреда. Чланови већа су гласали и донета је
одлука о ђаку генерације и о додели посебних диплома за предмете и диплома ,,Вук
Караџић".
Изборни предмети за 2017/2018. годину. Донете су одлуке о дестинацијама за екскурзије и
наставу у природи.
Организација завршног испита, утврђивање броја група за изборне предмете, норма
наставника.
Извештај о међународној посети из Словеније.
Организација разредних испита, припремне наставе и комисија.
Утврђивање реализације наставног плана и програма, редовне и допунске наставе, додатне
наставе и секција.
Анализа реализације Школског развојног плана и предлози за нови. Резултати са такмичења.
Предаја извештаја о реализованим активностима стручних већа.
Предлози руководилаца стручних већа за 2017/2018. Предлог поделе одељења и часова за
наредну годину, предлог извештаја о раду, предлози за Годишњи план рада.
Анализа завршног испита. Предат је извештај о самовредновању. Подвучена је важност
предаје потпуне педагошке документације и свих извештаја. Именоване су разредне
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старешине I и V разреда као и наставници у боравку за I разред.Сви Тимови су предали
годишње извештаје. Подела осталих задужења.
АВГУСТ
У августу су одржане три седнице Наставничког већа. Тема на првом састанку је била
организација припремне наставе и формирање комисије за разредне испите. Разматран је
нацрт Годишњег плана за наредну годину.
На другој седници разматрани су извештаји са разредних испита, анализиран је успех
ученика на крају школске године. Усвојен је годишњи извештај о реализацији планираних
активности.
Договорен је свечани пријем првака. Разматрано је дежурство наставника и усвојен распоред
дежурства као и распоред часова. Подељене су радне обавезе у боравку.
Организована је и засебна седница Наставничког већа у проширеном саставу, на којој је била
једина тачка- гласање за избор директора школе.
директор школе
Б. Нешковић
СAВET РOДИTEЉA
У току школске 2016/17. године одржано је 6 редовних седницa и 1 ванредна седница
Савета родитеља. Седнице је водила председница Савета родитеља Тања Радуновић
Вукадиновић. Родитељи су се седницама одазивали редовно, а на седницама су разматрана
следећа питања:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Извештај о раду школе за школску 2015-16.
Годишњи план рада школе за школску 2016-17.
Осигурање ученика
Обезбеђење ученика
Излети, екскурзије и настава у природи
Извештај о самовредновању
Спровођење ИОП-а и предлагање облика сарадње у области инклузије
Активности представника Савета у Општинском сваету родитеља
Активности предвиђене Развојним планом школе
Резултати са такмичења
Сарадња са школом и локалном заједницом у организацији трибина
Анализа успеха и владање ученика крajу сваког клaсификaциoнoг пeриoдa
Матурско вече ученика 8 разреда
Изборни предмети
Професионална оријентација
Завршни испит
Безбедност ученика у школи
Међународна сарадња са школом из Совеније
Пројекти Оснаживање породице и Минд уп
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•
•
•

Хуманитарни родитељски фонд и разне акције
Избор родитеља у Школски одбор
Извештај екстерне евалуације

ШKOЛСKИ OДБOР
У школској 2016/2017 . години Школски одбор је одржао 9 седница.
На овим седницама разматрала су се врло важна питања и доношене одлуке везане за рад
школе у претходном периоду , између којих су најбитније :
.
.
1.Донео финансијски план и план јавних набавки. за 2017 .
2.Донео план стручног усавршавања запослених у школској 2016/2017.
3.Донео годишњи план рада за школску 2016/2017 .
4.Усвојио извештај о раду школе и извештај о раду директора у претходној школској години
као и извештај о самовредновању рада школе у школској 2015/2016.
5.Донео следећа акта : Правила заштите од пожара ; Правилник о условима и праву
коришћења мобилних телефона .
6.Разматрао финансијско пословање у претходном периоду и усвојио годишњи обрачун
7.Разматрао извештаје о успеху ученика на сваком тромесечју ,полугодишту и на крају
школске године .
8. Разматрао извештај о екстерној еваулацији и редовном инспекцијском прегледу .
9.Усвојио извештај о попису за 2016.
10.Усвојио извештај о раду директора у првом полугодишту шк. 2016/17.
11.Усвојио Анексе Годишњег плана рада и Школског програма .
12. Дао сагласност на предлог припрема за Дан школе.
13. Дао сагласност на избор уџбеника за школску 2017/18.
14.Донео одлуку о набавци телефона
15.Донео одлуку о расписивања конкурса за избор директора.
16. Извршио избор директора .
17.Донео одлуке о издавању школског простора , праћење реализације те одлуке и
финансијске користи за школу од тога .
18.Донео одлуке о набавци опреме за неке учионице .
19.Дао сагланост на предлог за организацију матурске вечери у школи
20. Разматрао и усвојио извештаје о раду тима за заштиту ученика од насиља , о
реализацији пројекта професионалне оријентације , извештаја о раду ученичког парламента .
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017.
ГОДИНУ
У школској 2016/2017. години одржано је шест састанака педагошког колегијума.
Теме којима се колегијум бавио су следеће:
1. Педагошки колегијум се бавио доношењем Плана стручног усавршавања за
2015/2016. Колегијум је пратио остваривање Плана стручног усавршавања, који Тим
за стручно усавршавање подноси квартално.
15

2. Педагошки колегијум се бавио доношењем Плана за ИОП Састанцима колегијума
присуствују редовно и чланови Тима за ИОП, који детаљно извештавају о
напредовању ученика који раде по овом плану. Колегијум се бавио и ревизијом
планова, као и усвајањем нових.
3. Колегијум је пратио реализацију Развојног плана школе.
4. Анализирани су се извештаји о посећеним часовима у 2016/2017.и донете су
препоруке за унапређење квалитета наставе у односу на анализу посећених часова.
5. Анализирани су резултати иницијалног тестирања и предложене су мере за
побољшање резултата.
6. Донет је Акциони план испитивања мишљења циљних група у вези са увођењем
ђачких униформи. Анализом анкета које су доставили ученици (у договору са
родитељима) Колегијум је установио да је већина ученика наше школе ПРОТИВ
увођења ђачких униформи.
7. Разматрани су извештаји свих стручних, разредних већа и тимова. Закључено је да су
све планиране активности реализоване.
8. Анализирали смо резултате завршног испита и предложене су мере за побољшање
резултата.
9. Тема колегијума је била и процена безбедности у школи и побољшање дежурства
наставника.
10. Разматран је и план потреба наставних средстава за поједина стручна већа у школској
2017/18. Години.
11. Израда Плана за унапређење квалитета рада који је поднет Школској управи након
екстерне евалуације .

Дневни ред и реализација сваког састанка Педагошког колегијума је заведен и чува се у
документацији школе.
Директор школе
Биљана Нешковић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РAЗРEДНИХ ВEЋA
РАЗРЕД : ПРВИ
НАСТАВНИ ПЕРИОД 1.09.2016.-28.06.2017.
РУКОВОДИЛАЦ : Мирић Весна
БРОЈ САСТАНАКА
СТРУЧНОГ ОРГАНА

ПЛАНИРАНО
8
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РЕАЛИЗОВАНО
8

ПРЕДАВАЊА ЗА РОДИТЕЉЕ и УЧЕНИКЕ
ТЕМА
„Безбедност у саобраћају“
„Саобраћај“
„Светски дан штедње струје“
„Штетности пушења“

РЕАЛИЗАТОР
Саобраћајна полиција
Саобраћајна полиција
Еколошка секција школе
Еколошка секција школе

ВРЕМЕ
19.01.2017.
23.02.2017.
24.03.2017.
11.04.2017.

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (учешће, присуство или организација разних манифестација –
културних, уметничких, музичких, спортских у школи, посете, излети, обиласци музеја и сл.)
АКТИВНОСТИ

УЧЕСНИЦИ
ВРЕМЕ
Сви ученици првог 1.09.2016.
разреда
Сви ученици првог 3.10.разреда
7.10.2016.

Свечани пријем првака
Дечија недеља
-Ревија шешира
-Изложба птица
-Спортски хуманитарни дан
-Мали сајам књига
-Играмо се са бакама и декама
Хуманитарна акција“Један пакетић много Сви ученици
љубави“(Црвени крст школе у сарадњи са разреда
општинским Црвеним крстом)

првог 23.12.2016

Новогодишњи вашар и учешће у уметничком Сви ученици
програму
разреда

првог 28.12.2016.

Сви ученици
Приредба поводом Светог Саве
разреда
Учешће на општинском такмичењу-Мале 12
ученика
олимпијске игре И ОСВОЈЕНО ПРВО МЕСТО разреда
Учешће
на
градском
такмичењу-Мале Сви ученици
олимпијске игре
разреда
Приредба поводом дана школе
Сви ученици
разреда
Приредба поводом завршетка школске године
Сви ученици
разреда

првог 27.1.2017
првог 19.05.2017
првог 25.05.2017
првог 29.05.2017.
првог 29.05.2017.

РАЗРЕД : ДРУГИ
НАСТАВНИ ПЕРИОД : 2016./2017. школска година
РУКОВОДИЛАЦ : Данојлић Јадранка
БРОЈ САСТАНАКА
СТРУЧНОГ ОРГАНА

ПЛАНИРАНО
11
17

РЕАЛИЗОВАНО
11

ПРЕДАВАЊА ЗА РОДИТЕЉЕ и УЧЕНИКЕ
ТЕМА
Безбедност деце на интернету

РЕАЛИЗАТОР
ВРЕМЕ
Национални контакт центар 9.6. 2017. у 17ч
за безбедност деце на
интернету

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (учешће, присуство или организација разних манифестација –
културних, уметничких, музичких, спортских у школи, посете, излети, обиласци музеја и сл.)
АКТИВНОСТИ
УЧЕСНИЦИ
ВРЕМЕ
-Организација и извођење приредбе за пријем Наставници и ученици 01.09. 2016.
првака
другог разреда
Организација и извођење разних активности у Наставници и ученици -03.-06.
оквиру ,,Дечје недеље“
другог разреда
2016.

10.

-Посета едукативном центру ,,Тамишки конаци“ Наставници и ученици -25.10. 2016.
и фарми ,,Стари Тамиш“;
другог разреда
-26.12.2016.
-Посета
позоришту
,,Академија
28“,
Новогодишња представа;
-29.05.2017.
-Прослава Дана школе“
-23.02.2017.
-Посета позоришту ,,Бошко Буха“, представа
,,Пепељуга“
-Посета позоришзу ,,Бошко Буха“, представа
,,Аладинова чаробна лампа“
-Посета рибњаку и пољопривредном огледном
добру ,,Мали Дунав“
-Посета Пионирском граду- спортски дан
-Учешће у хуманитарним акцијама ,,Срце
Синђелића“

Наставници и ученици -28.03.2017.
другог разреда
-11.05.2017.
Наставници и ученици -12.06.2017.
другог разреда
-током
школске
године

Реализација излета, екскурзија: екскурзије, излети и настава у природи нису реализовани у
овој школској години.
ЗНАЧАЈНА ЗАПАЖАЊА ЗА РАД:
Током целе школске године чланови разредног већа су сарађивали у циљу постизања што
бољих резултата у раду са ђацима. Поготову су размењивана мишљења о раду са ђацима
обухваћеним ИОП1 и ИОП2 програмом.
Усаглашавани су и критеријуми оцењивања што се види и по средњим оценама одељења на
крају школске године.
На већима су доношени заједнички закључци и одлуке у вези са смањивањем оцене из владања
неким ученицима односно одоношењу одлуке о томе да неки ученици добију укор одељенског
старешине.
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РАЗРЕД : ТРЕЋИ
НАСТАВНИ ПЕРИОД : 2016/17.
РУКОВОДИЛАЦ : Татјана Лончаревић Нитић
БРОЈ САСТАНАКА
СТРУЧНОГ ОРГАНА

ПЛАНИРАНО
11

РЕАЛИЗОВАНО
11

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА
НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ
„Диференцирана настава и примена
задатака по нивоима“

РЕАЛИЗАТОР
С. Лончар и Т. Л. Нитић

МЕСЕЦ
20. март 2017.

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (учешће, присуство или организација разних манифестација –
културних, уметничких, музичких, спортских у школи, посете, излети, обиласци музеја и сл.)
АКТИВНОСТИ
Изложба „Од рециклаже до играчке“
Учешће у активностима у „Дечјој недељи“
1. изложба шешира
2. изложба птица (кућни љубимвци)
3. Спортски дан
4. Мали сајам књига
5. Приредба за баке и деке
„Игра са нотама“- музичка радионица
ШОМО „В. Ђорђевић“
Тематски дан

УЧЕСНИЦИ
III1 , III 3

ВРЕМЕ
26. 09. 2016.
3-7.10.2016.

Актив 3.разреда

5.10. 2016.
„Јесен“ – тематски дан

19. 10. 2016.

Амбијентална настава, посета
фарми „Стари Тамиш“
Дан здраве хране
Позориште Звездариште

Актив 3. разреда

25.10. 2016.

Актив 3. разреда
III 2, III 4

16.11. 2016.
23.11. 2016.

Новогодишња изложба у холу школе

Актив 3. разреда

19. 12. 2016.

Добровољно ватрогасно друштво Звездара Актив 3. разреда
„Спречимо пожар“- предавање за ученике
Посета позоришту Академија 28
Актив 3. разреда
„Новогодишња представа“
Новогодишњи вашар
Актив 3. разреда

22. 12. 2016.

Школско математичко такмичење

Актив 3. разреда

19.01. 2017.

Посета позоришту „Бошко Буха“

Актив 3. разреда

28. 03. 2017.

Литерарни конкурс – „Kључеви мог Београда“
Литерарни конкурс – „Крв живот значи“
Предавање „Пушење је штетно по нас“- уч. 8/3
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3/2
3/2
3/1 , 3/3

27.12. 2016.
29.12. 2016.

31.03. 2017.
31.03.2017.
12.04.2017.

Читалачки дневник
Полудневни излет – Мали Дунав – еколошка
оаза
Општинско такмичење „Између две ватре“
Првенство општине у малим олимпијским
играма – полигон спретности
Учешће ученика на приредби – Дан школе
Свечана приредба поводом завршетка трећег
разреда
Спортски дан у школи
Предавање „Паркови“- уч. 6/3
Полудневни излет
Пионирски град – Супер дан

Актив 3. разреда
Актив 3. разреда

26.04.2017.
11.05.2017.

3/2
3/2 и 3/4

12.05.2017.
19.05.2017.

Актив 3. разреда
Актив 3. разреда

29.05.2017.
Јун 2017.

Актив 3. разреда
Актив 3. разреда
Актив 3. разреда

06.06.2017.
9.06. 2017.
12.06.2017.

Реализација излета, екскурзија
Једнодневни излет и седмодневна настава у природи нису реализовани.
ЗНАЧАЈНА ЗАПАЖАЊА ЗА РАД:
Актив III разреда је, поред одржаног тематског дана „Јесен“ у октобру, реализовао и
појединачне угледне часове по одељењима у другом полугодишту.

Ученици су веома

позитивно реаговали на тематски дан. Сходно томе, чланови Актива су се договорили да се у
четвртом разреду, уместо појединачних угледних часова, заједнички испланира и одржи
тематска недеља.

РАЗРЕД :
ЧЕТВРТИ
НАСТАВНИ ПЕРИОД ШКОЛСКА ГОДИНА 2016/17. ГОД.
РУКОВОДИЛАЦ : ГОРИЦА МИЈАИЛОВИЋ
БРОЈ САСТАНАКА
СТРУЧНОГ ОРГАНА

ПЛАНИРАНО
11

РЕАЛИЗОВАНО
11

ПРЕДАВАЊА ЗА РОДИТЕЉЕ и УЧЕНИКЕ
ТЕМА
НТЦ-систем учења

РЕАЛИЗАТОР
Јасмина РадиновићЛукић,Славица
Сретић,Горица
Мијаиловић
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ВРЕМЕ
9.и 10. новембар

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
АКТИВНОСТИ
УЧЕСНИЦИ
ВРЕМЕ
Обележавање Дечје недеље:
-Ревија веселих шешира,
Ученици и учитељи 4. 3.10.2016.-Сајам књига у школи,
разреда
7.10.2016.
-Међуодељењска такмичења у фудбалу и
између две ватре,
-Изложба птица,
-Учешће у хуманитарној акцији,,Срце Ученици 4. разреда
током године
Синђелића“
-Aкција,,Чеп у џеп“
Припадници
14.10.2016.
МУП-а Звездаре
и
-Предавање о наркоманији
ученици 4.разреда
Посета
фарми,,Стари
центру,,Тамишки Конаци“

Тамиш“

и Учитељи и ученици 4. 26.10.2016.
разреда

Општинско
такмичење,,Најраспеванија Ученици 4/4,Горица
21.12.2016.
одељењска заједница“
Мијаиловић,
Оливера Лазаревић ,
наставник
музичке
културе (3.место)
Предавање о ХИВ-у

Ученици 8.разреда и децембар 2016.
ученици 4.разреда
Ученици 4.разреда
26.12.2016.

Прослава Нове године у Академији 28
-Посета предшколаца вртића,,Колибри“

Горица Мијаиловић, 27.12.2016.
Јасмина
РадиновићЛукић и ученици 4/2 и
4/4
Учитељи и ученици
29.12.2016.
4.разреда

`-Новогодишњи вашар
-Хуманитарна акција,,Срце Синђелића“
-Школско такмичење из математике
-Општинско такмичење у певању,,Златна
сирена“
-Општинско такмичење из математике
-Републичко
такмичење
математике,,Мислиша
-Општинско такмичење рецитатора

из

-Градско такмичење у певању,,Златна сирена“
- Позоришна представа :,,Аладинова чароба
лампа“
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Учитељи и ученици
4.разреда
Бојана Карапанџић 4/4
и наставник музичке
културе
(1.место)
Ученици 4/2 и 4/4
Учитељи и ученици
4.разреда
Филип Винић 4/4 и
Горица Мијаиловић
Бојана Карапанџић 4/4
и наставник музичке
културе (1.место)
Учитељи и ученици 4.
разреда

19.1.2017.

23.2.2017

25.2.2017.
9.3.2017.
15.3.2017.
24.3.2017.

28.3.2017.

-Посета
предшколаца
,,Колибри“ и ,,Кошута“
-,,Трговина људима“,

вртића,,Чигра“, Учитељи и ученици 4.
разреда
29.3.2017.
Ученици 4.разреда и
едукатори
Црвеног април 2017.
крста Звездаре
-,,Читалачка значка“
Ученици 4/2,4/3 и 4/4.
25.4.2017.
-Квиз,,Шта знаш о Црвеном крсту и Горица Мијаиловић и
добровољном давалаштву крви“,ошштинско ученици 4/4 (4.место)
29.4.2017.
такмичење
-Полудневни излет,,Мали Дунав“,еколошка Учитељи и ученици 4.
оаза
разреда
10.5.2017.
-Спортски дан

Учитељи и ученици 4.
разреда
Едукатори
Пореске
управе,Славица
Сретић,Мирославка
Ивановић и ученици
4/1 и 4/3
Учитељи и ученици 4.
разреда
Учитељи и ученици 4.
разреда

-Значај фискалног рачуна,радионица

-Посета Пионирском граду
-Приредба поводом завршетка 4. разреда

7.6.2017.
9.6.2017.

12.6.2017.
9.6.2017.и
13.6.2017.

Реализација излета, екскурзија
Једнодневни излет није реализован.
ЗНАЧАЈНА ЗАПАЖАЊА ЗА РАД:
У складу са законском регулативом предметни наставници су одржали часове ученицима
4.разреда и то:
-Радмила Свитлица у 4/1 и 4/3,
-Станика Брашњевић у 4/1 и 4/3,
- Рада Лакићевић-Копања у 4/1,
-Наталија Вакањац у 4/1 и 4/3,
-Пуповић Биљана у 4/2 ,
-Сања Николић у 4/4,
-Весна Сретић у 4/2 и 4/4,
-Јован Драгићевић у 4/2 и 4/4,
-Јована Кастратовић и 4/2 и 4/4 и
-Радмила Јагличић у 4/4.
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РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА
НАЗИВ ЧАСА

РАЗРЕД
И
РЕАЛИЗАТОР
ОДЕЉЕЊЕ
4/3
Славица Сретић

Ликовно:
Необично биће из моје
маште,вежбање
Физичко
васпитање 4/1
Штафетне и елементарне
игре
по
избору
ученика,увежбавање
Математички
4/4
изрази,утврђивање
Српски језик,
4/2
,,Прва љубав“
Б.Нушић,обрада

ВРЕМЕ
новембар

Мирославка Ивановић

децембар

Горица Мијаиловић

април

Јасмина
Радиновић

Лукић- мај

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА
-Како је лака геометрија и мерење прија
Јасмина Лукић-Радиновић и
Горица Мијаиловић

ОРГАНИЗАТОР

-НТЦ- систем учења
Јасмина Лукић-Радиновић,Славица Сретић
Горица Мијаиловић

ВРЕМЕ

ДУБ

октобар
2016.

школа

9.и10.
новембар

РАЗРЕД : ПЕТИ
НАСТАВНИ ПЕРИОД 1.09.2016-1.09.2017.
РУКОВОДИЛАЦ : Станика Брашњевић
БРОЈ САСТАНАКА
СТРУЧНОГ ОРГАНА

ПЛАНИРАНО
5
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РЕАЛИЗОВАНО
7

ПРЕДАВАЊА ЗА РОДИТЕЉЕ и УЧЕНИКЕ
ТЕМА
Безбедност на интернету

РЕАЛИЗАТОР
МУП

ВРЕМЕ
Мај

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
АКТИВНОСТИ

УЧЕСНИЦИ
V-1,2,3,4

ВРЕМЕ
20.12.2016.

V-1,2,3,4

17.05.2017.

V-1,2,3,4

2.06..2017.

V-1,2,3,4

13.06.2017

V-1,2,3,4

Јануар

Прослава Нове године
Посета биоскопу
Посета позоришту
Посета ботаничкој башти

Припрема и реализација приредбе поводом
школске славе,
Хуманитарни турнир наставници против уч.
V-1,2,3,4
Куп,, Стевана Синђелића,,
V-1,2,3,4

Септембар
Јун

Реализација излета, екскурзија
Излета није било
ЗНАЧАЈНА ЗАПАЖАЊА ЗА РАД:
У одељењу 5-2 реализовано је 10 посете родитеља часовима.

РАЗРЕД: ШЕСТИ
НАСТАВНИ ПЕРИОД: 2016/2017.
РУКОВОДИЛАЦ:

Радмила Свитлица

БРОЈ САСТАНАКА
СТРУЧНОГ ОРГАНА

ПЛАНИРАНО
5
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РЕАЛИЗОВАНО
5

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА
НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ
Рад са ученицима који слабије напредују

РЕАЛИЗАТОР
Разредно веће

МЕСЕЦ
Новембар

Учешће ученика у школским такмичењима

Разредне старешине

Фебруар

Хуманост на делу (прикупљање чепова)

Одељенска заједница

Април

ПРЕДАВАЊА ЗА РОДИТЕЉЕ и УЧЕНИКЕ
ТЕМА
Насиље преко интернета

РЕАЛИЗАТОР
Одељенско веће

ВРЕМЕ
Мај

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
АКТИВНОСТИ
Прослава Нове године - Пионирски град

УЧЕСНИЦИ

ВРЕМЕ

Ученици од 5-8. разреда

Децембар

Ученици 6. разреда

Март

Ученици

Јануар

Ученици 6. разреда

Мај

Биоскоп ''Дом Синдикат'' филм ''Певајмо''
Учешће у приредби поводом прославе ''Светог
Саве''
Учешће ученика на спортским такмичењима
Реализација излета, екскурзија
Излета и екскурзија у шестом разреду није било.

РАЗРЕД : СЕДМИ
НАСТАВНИ ПЕРИОД 2016/17.
РУКОВОДИЛАЦ : Саша Шуњеварић
БРОЈ САСТАНАКА
СТРУЧНОГ ОРГАНА

ПЛАНИРАНО
5
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РЕАЛИЗОВАНО
6

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА
НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ
Критеријуми оцењивања

РЕАЛИЗАТОР
Шуњеварић

МЕСЕЦ
05.2017.

ПРЕДАВАЊА ЗА РОДИТЕЉЕ и УЧЕНИКЕ
ТЕМА
Безбедност на интернету

РЕАЛИЗАТОР

ВРЕМЕ
06.2017.

МУП

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
АКТИВНОСТИ
Фестивал науке
Музеј Вука и Доситеја.Музеј Позоришне
уметности
Дани Милутина Миланковића

УЧЕСНИЦИ
Едукативна посета
Едукативна посета
Седми разред
Едукативна посета
Седми разред

ВРЕМЕ
12.2016.
4.2017.
10..2016.

РАЗРЕД : ОСМИ
НАСТАВНИ ПЕРИОД 2016/2017.
РУКОВОДИЛАЦ: Сандра Кнежевић
БРОЈ САСТАНАКА
СТРУЧНОГ ОРГАНА

ПЛАНИРАНО
9

РЕАЛИЗОВАНО
9

ПРЕДАВАЊА ЗА РОДИТЕЉЕ и УЧЕНИКЕ
ТЕМА
РЕАЛИЗАТОР
ВРЕМЕ
Заједнички родитељски за Директор,педагог,психолог,одељењске 24.5.2017.
осмаке поводом завршног старешине
испита
„Жива библиотека“ у оквиру Родитељи ученика осмог разреда
Мај 2017.
професионалне оријентације
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ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
АКТИВНОСТИ

УЧЕСНИЦИ
ВРЕМЕ
Ученици
осмог 21-22.4.2017.
Екскурзија
Београд-Лазарица-Љубостиње- разреда,Одељењскњ
Врњачка бања-Копаоник-Студеница
старешине

Реализација излета, екскурзија:
На екскурзију је ишло 67 ученика осмог разреда,као и одељењске старешине осмог разреда.
Београд-Лазарица-Љубостиње-Врњачка Бања-Копаоник-Студеница. Сви циљеви су у
потпуности остварени.
ЗНАЧАЈНА ЗАПАЖАЊА ЗА РАД:
„Жиба библиотека“ је одржана у мају 2017 у оквиру професионалне оријентације.Шест
родитеља ученика осмог разреда је презентовало занимања у оквиру области медицине.Такође
је било низ презентација средњих школа.
Одржан је заједнички родитељски,где је родитељима објашњено све у вези завршног испита
(датуми,документација,неопходни формулари)

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА

НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА : српски језик
НАСТАВНИ ПЕРИОД школска 2016/2017.
РУКОВОДИЛАЦ: Биљана Пуповић
БРОЈ САСТАНАКА
СТРУЧНОГ ОРГАНА

ПЛАНИРАНО

7

7

РЕАЛИЗОВАНО

7

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА
НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ
Специфичне
сметње
прилагођавање наставе

у

РЕАЛИЗАТОР
учењу

и Јована Кастратовић
Биљана Пуповић

Правописне актуелности
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МЕСЕЦ
октобар
март

РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА
НАЗИВ ЧАСА
Језик, граматика-Творба
речи, утврђивање
Шашава песма-Мирослав
Антић, обрада
Живот и обичаји народа
српског-Вук Караџић,
обрада
Књижевност-Мост на
Жепи- Иво Андрић,
обрада

РАЗРЕД
ОДЕЉЕЊЕ
6. разред

И

РЕАЛИЗАТОР

ВРЕМЕ

Биљана Пуповић

септембар
октобар

6.разред

Весна Петровић
Урошевић
Јована Кастратовић

8.разред

Татјана Бањеглав

мај

5.разред

децембар

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Име
и
презиме Назив семинара и број сати
наставника
Биљана Пуповић
Републички зимски семинар
Републички зимски семинар
Весна
Зечевић

Петровић
НТЦ систем учења, развој
креативног и функционалног
размишљања
Републички зимски семинар

Татјана Бањеглав
Јована Кастратовић

НТЦ систем учења, развој
креативног и функционалног
размишљања

Организатор
Друштво
српски језик
Друштво
српски језик

Време
одржавања
за Фебруар,
2017.
за Фебруар,
2017.

Новембар,
Савез учитеља
2016.
Републике
Србије
Друштво
за Фебруар,
српски језик
2017.
Друштво
за Фебруар,
српски језик
2017.

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
АКТИВНОСТИ

УЧЕСНИЦИ
ученици 5.р.

Посета школској библиотеци
ученици 5,6 и 8.р.
Ђачка песничка сусретања
Припрема и реализација програма поводом ученици 5.и 8.р.
прославе Светог Саве
ученици 5.и 6.р.
Посета биоскопу, филм „Певајмо“
Припрема и реализација приредбе поводом Дана ученици 7.р.
школе
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ВРЕМЕ
Септембар,
2016.
Новембар,
2016.
Јануар, 2017.
Март, 2017.
Мај, 2017.

Ј.Кастратовић,
В.Петровић Зечевић
ученици 5.р.

Приређивање школског часописа „ Синђа“

Мај, 2017.
Јун,2017.

Посета позоришту, представа „ Магареће године“
НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА СТРУЧНО ВЕЋЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА
НАСТАВНИ ПЕРИОД
01.09.2016.- 30.06.2017.
РУКОВОДИЛАЦ : ДРАГАНА МИЛЕНКОВИЋ
БРОЈ САСТАНАКА
СТРУЧНОГ ОРГАНА
8

ПЛАНИРАНО

РЕАЛИЗОВАНО

10

8

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА
НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ
Како родитељи могу помоћи деци у учењу
страног језика

РЕАЛИЗАТОР

Представљање интернет сајтова и мобилних
апликација које могу помоћи ученицима у
савладавању страног језика

МЕСЕЦ

Ирена Грбић

октобар 2016.

Ирена Грбић

октобар 2016.

Како мотивисати ученике за комуникацију
на страном језику
Драгана Тијанић Борић

новембар 2016.

РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА
НАЗИВ ЧАСА

РАЗРЕД
И
ОДЕЉЕЊЕ

РЕАЛИЗАТОР

ВРЕМЕ

Project 1: My School

4/4

Ирена Грбић

27.12.2016.

Tiere,Uber Tiere sprechen

5/4

Радмила Свитлица

18.11.2016.

Eine Stadtfuhrung

6/1

Сандра Кнежевић

21.03.2017.

Project 4: Generation gap

7/2

Драгана
Борић

29

Тијанић 19.05.2017.

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Име
и
наставника

презиме Назив семинара и број сати

Ирена Грбић

Организатор

Време
одржавања

НТЦ систем учења – развој Саваз
учитеља 05.11.креативног и функционалног Републике Србије 06.11.2016.
размишљања
(20 сати)

Драгана Тијанић Борић
Радмила Свитлица

-II-II-

Сандра Кнежевић

-II-

Драгана Миленковић

-II-

-II-

-II-

-II-

-II-

-II-II-

-II-II-

Ирена Грбић
Сандра Кнежевић
Драгана Миленковић
Сандра Кнежевић
Радмила Свитлица

Оснаживање дечјег ума MIND Фондација Новак 21.UP
( 24 сата)
Ђоковић
23.04.2016.
-II-II-II-II-

-II-

-II-

Праћење
напретка
и
вредновања
постигнућа Министарство
ученика
у
функцији просвете
унапређивања
квалитета
учења
(8 сати)

10.12.2016.

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
АКТИВНОСТИ
УЧЕСНИЦИ
Hippo
Competition
–
међународно Драгана Миленковић
такмичење из енглеског језика
Ирена Грбић
Драгана Тијанић Борић
Тања Ребић

Школско такмичење из енглеског језика

ВРЕМЕ
децембар
2016.март 2017.
1.круг такмичења
одржан
је
04.03.2017.
2.круг такмичења је
одржан

Драгана Миленковић
Драгана Миленковић

23.01.2017.
25.02.2017.

Сандра Кнежевић

25.02.2017.

Драгана Миленковић

25.03.2017.

Драгана Миленковић

14.05.2017.

Општинско такмичење из енглеског језика
Општинско такмичење из немачког језика
Градско такмичење из енглеског језика
Републичко такмичење из енглеског језика
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НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА: СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА МАТЕМАТИКУ И ФИЗИКУ
НАСТАВНИ ПЕРИОД: 01.09.2016 – 26.06.2017.
РУКОВОДИЛАЦ :Сања Николић
БРОЈ САСТАНАКА
СТРУЧНОГ ОРГАНА

ПЛАНИРАНО

РЕАЛИЗОВАНО

11

11

11

РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА
НАЗИВ ЧАСА
Преламање светлости и
тотална рефлексија

РАЗРЕД
И
ОДЕЉЕЊЕ

РЕАЛИЗАТОР

ВРЕМЕ

Саша Шуњеварић

Октобар 2016.

Саша Шуњеварић

Фебруар 2017.

Саша Шуњеварић

Мај 2017.

8/2

Архимедов закон и његова
примена
Хидростатички притисак и
спојени судови

7/3

Сабирање и одузимање
разломака
Множење
и
дељење
рационалних бројева
Запремина правог ваљка

5/4

Огњен Нинчић

Фебруар 2017.

6/2

Марија Накић

Април 2017.

8/2

Сања Николић

Март 2017.

6/3

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Име
и
презиме Назив семинара и број сати
наставника
Марија Накић
НТЦ систем учења – развој
креативног и функционалног
размишљања
Огњен Нинчић
НТЦ систем учења – развој
креативног и функционалног
размишљања
Републички семинар о
Саша Шуњеварић
настави физике
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Организатор

Време
одржавања
05-06.
новембар
2016.
05-06.
новембар
2016.
Мај 2017

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
АКТИВНОСТИ
Школско такмичење из математике

УЧЕСНИЦИ
90 ученика

ВРЕМЕ
19.01.2017.

Школско такмичење из физике

20 ученика

20.01.2017.

Општинско такмичење из математике

21 ученик

25.02.2017.

Градско такмичење из математике

2 ученика

25.03.2017.

Општинско такмичење из физике

8 уценика

19.02.2017.

Градско такмичење из физике

5 ученика

11.03.2017.

Републичко такмичење из физике

2 ученик

9-10.април
2017.

ЗНАЧАЈНА ЗАПАЖАЊА ЗА РАД:
Као и предходних година и ове ученици осмог разреда показују заинтересованост за
припремну наставу за завршни испит која се већ показала као добра пракса актива. Урађена
два пробна теста из математике у јуну у организацији наставника математике.
НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА: СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА БИОЛОГИЈУ И ХЕМИЈУ
НАСТАВНИ ПЕРИОД : 01.09. 2016.-30.06.2017. године
РУКОВОДИЛАЦ : Јелка Вујић
БРОЈ САСТАНАКА
СТРУЧНОГ ОРГАНА

ПЛАНИРАНО
11

РЕАЛИЗОВАНО
11

11
РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА
НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ
Стручна упутства о реализацији часа

РЕАЛИЗАТОР
Директор

МЕСЕЦ
Октобар

Чланови већа
Анализа
оцењивања

уједначавања

критеријума
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Новембар

РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА

НАЗИВ ЧАСА

РАЗРЕД
И
РЕАЛИЗАТОР
ОДЕЉЕЊЕ
7-3
Јелка Вујић

ВРЕМЕ
Октобар

„Скелет. Кости главе, трупа
и удова“- обрада новог
градива
6-2

Весна Сретић

Новембар

„Хемијске везе“

8-2

Вера Љубисављевић

Децембар

„Биологија наука о животу“

4-1, 4-2, 4-3, 4- Весна Сретић
4

Интердиципланарни час
„Сунце је извор живота“

5/3

„Пљоснати црви“

Јелка Вујић

Јун
Мај

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Име
и
презиме Назив семинара и број сати
наставника
Весна Сретић
„НТЦ систем учења“ 24

школа

Време
одржавања
Октобар

Јелка Вујић

„НТЦ систем учења „ 24

школа

Октобар

Вера Љубисављевић

Социјалнаспекти успешности школа
подучавања и учења 24

Вера Љубисављевић

Организациони аспект
успешности подучавања и
учења 24

Вера Љубисављевић

Конгитивни
успешности
учења 24

Организатор

школа

аспект школа
подучавања и
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ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
АКТИВНОСТИ
Изложба птица

УЧЕСНИЦИ
Чланови већа

ВРЕМЕ
Октобар

Сат за планету Земљу
Посета Ботаничкој башти

Чланови већа
Весна Сретић

Март
Јун

Посадили јелу

Еко секција

Јануар

Вршњачка предавања – Хигијена, Озонски Еко секција
омотач, Сида, Дан воде, Сат за Планету

У
току
године

ЗНАЧАЈНА ЗАПАЖАЊА ЗА РАД:
У мају месецу одржан је интердисциплинарни дан у 5/3 на тему СУНЦЕ.
У реализацији дана учествовали су следећи наставници:
Наталија Вакањац, Јелак Вујић, Радмила Свитлица, Драгана Тијанић и Весна Петровић
Зечевић.
Часовима су присуствовали Психолог школе и педагози на пракси.
Наставници су, коришћењем бројних визуелних средстава, ученицима представили исту
наставну јединицу из различитих углова. Ученици су активно учествовали у раду и своје
задовољство виђеним и доживљеним на часу исказали су попуњавањем евалуационог листа
на коме су биле највише оцене.

НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА : СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ИСТОРИЈУ И ГЕОГРАФИЈУ
НАСТАВНИ ПЕРИОД: септембар 2016 – јун 2017.
РУКОВОДИЛАЦ : Јован Драгићевић
БРОЈ САСТАНАКА
СТРУЧНОГ ОРГАНА

ПЛАНИРАНО
11
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РЕАЛИЗОВАНО
11

РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА
НАЗИВ ЧАСА

РАЗРЕД
И
РЕАЛИЗАТОР
ОДЕЉЕЊЕ
седми
Миљковић Владан

ВРЕМЕ
12.2016.

Грчки полиси и Спарта

пети

Јагличић Радмила

02.2017.

Тематски данСтефан првовенчани

седми

Миљковић Владан

06.2017.

Шумарсво. Значај шума.
Шумски екосистеми.

осми

Павићевић Љиљана

02.2017.

Драгићевић Јован

05.2017.

Сеоба Срба

Руска
Федерација
– шести
физичко-географске одлике

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Име
и
презиме Назив семинара и број сати
наставника
Владан Миљковић
Веб алати за креирање
интерактивних наставних
материјала
Владан Миљковић
Обука учесника у завршном
испиту на крају основног
образованја и васпитања
10 сати
“Школско законодавствоРадмила Јагличић
основа развоја образовања и
васпитања теме 1 и 2”
“Школско законодавствоРадмила Јагличић
основа развоја образовања и
васпитања теме 3 и 4”.
Јован Драгићевић
НТЦ систем учења – развој
креативног и функционалног
размишљања

Организатор
Е-дуга
МПС

Време
одржавања
02.2017.

1719.06.2017.

ОШ
Савић“

„Павле 10.2016.

ОШ
Савић“

„Павле 11.2016.

ОШ
„Стеван 05.06.
Синђелић“
11.2016.

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
АКТИВНОСТИ
Фестивал науке
Музеј Вука и Доситеја. Музеј Позоришне
уметности
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УЧЕСНИЦИ
ВРЕМЕ
Ученици седмог и осмог 12.2016.
разреда
Ученици седмог разреда 04.2017.

НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА : СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ТИО И ИНФОРМАТИКУ
НАСТАВНИ ПЕРИОД: септембар 2016 – јун 2017.
РУКОВОДИЛАЦ : Дејан Радоњић
БРОЈ САСТАНАКА
СТРУЧНОГ ОРГАНА

ПЛАНИРАНО

РЕАЛИЗОВАНО

11

11

РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА
НАЗИВ ЧАСА

РАЗРЕД
И
РЕАЛИЗАТОР
ОДЕЉЕЊЕ
7/4
Рада Лакићевић
Копања

Обрада материјала –
практична израда модела
Бициклиста у саобраћају

Станика Брашњевић

5/1

ВРЕМЕ
17.05.2017.

23.12.2016.

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Име и презиме
наставника
Рада Лакићевић
Копања

Назив семинара и број сати
Методика реализације модела
у настави ТиИО као
могућност развоја креативног
учења - 8

Центар за развој
и примену науке ,
технологије и
информатике

Дејан Радоњић

Методе наставе и учења - 8

Дејан Радоњић

НТЦ систем учења – развој
креативног и функционалног
размишљања - 20

ОШ Владислав 24.09.2016
Рибникар
ОШ Стеван
5 и 6 .11.2016
Синђелић

Дејан Радоњић

Интегрисана амбијентална
настава - 8
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Организатор

ОШ Браћа Барух

Време
одржавања
25.02.2017

12.12.2016

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
АКТИВНОСТИ
УЧЕСНИЦИ
У О.Ш.,,БЕЈЗА ,,наставник упознат са радом Рада Лакићевић Копања
,,First Lego ,,лиге

ВРЕМЕ
01.10.2016

Презентација предмета ученицима 4/1

Рада Лакићевић Копања

09.11. 2016

Присуство угледном часу у 5/1 / Станика Рада Лакићевић Копања
Брашњевић

23.11.2016

Присуство на 12 часова ментора / Станика Рада Лакићевић Копања
Брашњевић

Октобар 2016
– март 2017

Дежурство
историје

из Рада Лакићевић Копања

05.03.2017

Члан комисије на општинском такмичењу из Рада Лакићевић Копања
ТиИО

11.03.2017

Члан педагошког колегијума

Рада Лакићевић Копања

Члан тима за професионалну орјентацију

Рада Лакићевић Копања

Септ.2016 –
јун 2017
Септ.2016 –
јун 2017

на

општинском

такмичењу

НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
НАСТАВНИ ПЕРИОД : 2016/2017.ГОД.
РУКОВОДИЛАЦ : КРИСТИНА ПАВЛОВИЋ РАЈКОВИЋ
БРОЈ САСТАНАКА
СТРУЧНОГ ОРГАНА

ПЛАНИРАНО

РЕАЛИЗОВАНО

8

8

8
РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА
НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ
РЕАЛИЗАТОР
МЕСЕЦ
Оцењивање активности ученика,редован рад Кристина
Павловић- Септембар
на часовима физичког васпитања
Рајковић
Организација недеље спорта,хуманитарних Кристина
турнира и спортског дана
Рајковић
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Павловић- Април

РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА
НАЗИВ ЧАСА

РАЗРЕД
И
РЕАЛИЗАТОР
ВРЕМЕ
ОДЕЉЕЊЕ
5/1
Кристина Павловић- 25.10.2016.год
спортске
Рајковић

Елемент
гимнастикепрескок,савладавање
страха

без

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Име
и
наставника
Кристина
Рајковић

презиме Назив семинара и број сати
Павловић-

„ПРЕВЕНЦИЈА ТРГОВИНЕ
ДЕЦОМ И МЛАДИМА У
ОБРАЗОВАЊУ“,16 сати

Организатор
УДРУЖЕЊЕ
ПЕДАГОГА
ФИЗИЧКЕ
КУЛТУРЕ

Време
одржавања
17. и 18.
децембар
2016. године,

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
АКТИВНОСТИ
Недеља спорта

Недеља спорта

Хуманитарни турнир „СРЦЕ СИНЂЕЛИЋА“

Куп „Стевана Синђелића“
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УЧЕСНИЦИ
Наставници
разредне
наставе,наставници
физичког
васпитања,ученици од 18. Разреда
Наставници
разредне
наставе,наставници
физичког
васпитања,ученици од 18. разреда
Наставници
разредне
наставе,наставници
предметне
наставе,управа
школе,ученици од 18.разреда
Наставници
разредне
наставе,наставници
физичког
васпитања,ученици од 18. разреда

ВРЕМЕ
Септембар
2016.

Мај 2017.

Септембар
2016.год

Мај 2017.год

НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА : МУЗИЧКА И ЛИКОВНА КУЛТУРА
НАСТАВНИ ПЕРИОД: 2016/2017.
РУКОВОДИЛАЦ : Емина Милојевић
БРОЈ САСТАНАКА
СТРУЧНОГ ОРГАНА

ПЛАНИРАНО

РЕАЛИЗОВАНО

4

4

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА
НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ

РЕАЛИЗАТОР
МЕСЕЦ
Наставници уметничког Април 2017
актива
Наставници уметничког Мај 2017
актива
Наставници уметничког Јун 2017
актива

Дисциплински проблеми на часовима
Унапређење мотивисаности ученика
Критеријум оцењивања
РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА
НАЗИВ ЧАСА
Интердисциплинарна
настава
Тема: „Сунце“
Интердисциплинарна
настава
Тема:“Српска
средњевековна
орнаментика“
Интердисциплинарна
настава
Презентација:„Српска
средњевековна музика“

РАЗРЕД
И
ОДЕЉЕЊЕ

РЕАЛИЗАТОР

ВРЕМЕ

5-3

Наталија Вакањац

Мај 2017

7-4

Наталија Вакањац

Јун 2017

7-4

Ана Видојевић

Јун 2017

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Име
и
презиме Назив семинара и број сати
наставника
Наталија Вакањац
НТЦ-систем учења
20 сати
Емина Милојевић
НТЦ-систем учења
20 сати
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Организатор
ЗУОВ
ЗУОВ

Време
одржавања
Новембар
2017
Новембар
2017

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
АКТИВНОСТИ

УЧЕСНИЦИ
Одељење
5/3
наставник Лк
ОВ 7 разреда

Тематски дан : Тема „СУНЦЕ“
Посета Музеју позоришне уметности

ВРЕМЕ
и Мај 2017
Април 2017

Тематски дан „Средњевековна Србија“
Ученици 7/4,гости из Јун 2017
Предавање : Српска средњевековна орнаментика Словеније, наставник Лк

ЗНАЧАЈНА ЗАПАЖАЊА ЗА РАД:
Годишњи програм часова ликовне културе обогаћен је непланираним активностима:
Тематски дан, тема „Сунце“ и предавањем „ Српска средњевековна орнаментика“,
школски ликовни конкурс „Школска униформа“,
као и реализацијом неких нових ликовних тема и техника рада.
НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА: АКТИВ НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ
НАСТАВНИ ПЕРИОД: ШКОЛСКА 2016/2017. ГОДИНА
РУКОВОДИЛАЦ: ЈАСМИНА РАДИНОВИЋ-ЛУКИЋ
БРОЈ САСТАНАКА
СТРУЧНОГ ОРГАНА

ПЛАНИРАНО

РЕАЛИЗОВАНО

11

11

11

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА
НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ
„Вршњачко насиље“
„Сингапурски математички модел“–
„Покренимо нашу децу“

РЕАЛИЗАТОР
Софија Милановић
Јован Јовановић
Јован Јовановић
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МЕСЕЦ
октобар 2016.
децембар 2016.
март 2017.

РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА
НАЗИВ ЧАСА

РАЗРЕД И
ОДЕЉЕЊЕ
II1

РЕАЛИЗАТОР

ВРЕМЕ

Биљана Капелети

16.09.2016.

II3

Тања Трипковић

27.09.2016.

III2

Софија
Милановић

31.10.2016.

Премет: Српски језик (наставна
јединица: текст „Јабука,“ Драган Лукић
– обрада)
Предмет: Српски језик (наставна
јединица: Поледица, прича по сликама –
обрада)
Предмет: Ликовна култура (наставна
јединица: Необична бића из моје маште
– обрада)
Предмет: Физичко васпитање (наставна
јединица: Елементарне игре –
увежбавање).
Сабирање и одузимање до 20

I4

Јасмина Туловић

08.11.2016.

I3

Оливера
Стаматовић

IV3

Славица Сретић

22.11.2016.

IV1

Мирослава
Ивановић

16.12.2016.

I2

Март 2017.

Вашар
(Народна традиција)

III4

Марина
Максимовић
Александра
Горановић

Математички изрази

IV4

07.04.2017.

„Прва љубав“ –
Бранислав Нушић

IV2

Горица
Мијаиловић
Јасмина
Радиновић-Лукић

Предмет: Свет око нас (наставна
јединица: Делови биљака - обрада)
Предмет: Српски језик (наставна
јединица: Потврдни и одречни облик
реченице – обрада)
Предмет: Српски језик (наставна
јединица: Глагол, значење глагола –
обрада)
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.11.2016.

13.06.2017.

16.05.2017.

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Име и презиме
наставника
Весна Мирић

Назив семинара и број сати

Организатор

Време одржавања

*НТЦ систем учења –
развој креативног и
функционалног
размишљања – 16 сати
*НТЦ систем учења –
развој креативног и
функционалног
размишљања – 16 сати
*НТЦ систем учења –
развој креативног и
функционалног
размишљања – 16 сати
*НТЦ систем учења –
развој креативног и
функционалног
размишљања – 16 сати
*НТЦ систем учења –
развој креативног и
функционалног
размишљања – 16 сати
/

Савез учитеља
Републике
Србије

5, 6. и 7.11.2016.

Савез учитеља
Републике
Србије

5, 6. и 7.11.2016.

Савез учитеља
Републике
Србије

5, 6. и 7.11.2016.

Савез учитеља
Републике
Србије

5, 6. и 7.11.2016.

Савез учитеља
Републике
Србије

5, 6. и 7.11.2016.

/

/

*НТЦ систем учења –
развој креативног и
функционалног
размишљања – 16 сати
/

Савез учитеља
Републике
Србије

5, 6. и 7.11.2016.

/

/

*НТЦ систем учења –
развој креативног и
функционалног
размишљања – 16 сати
Софија Милановић
*НТЦ систем учења –
развој креативног и
функционалног
размишљања – 16 сати
Татјана Лончаревић- *НТЦ систем учења –
Нитић
развој креативног и
функционалног
размишљања – 16 сати
Мирослава Ивановић /

Савез учитеља
Републике
Србије

5, 6. и 7.11.2016.

Савез учитеља
Републике
Србије

5, 6. и 7.11.2016.

Савез учитеља
Републике
Србије

5, 6. и 7.11.2016.

/

/

Ана Горановић

ОКЦ БОР

новембар 2016.

Марина Максимовић

Оливера Стаматовић

Јасмина Туловић

Биљана Капелети

Јадранка Данојлић
Татјана Трипковић

Јован Јовановић
Сања Лончар

*Школски електронски
часопис – 24 сата
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Јасмина РадиновићЛукић

Славица Сретић

Горица Мијаиловић

Драгана Максимовић

Јована Миљковић

Маја Радисављевић

Ивана Солдо

Драгана Јовановић

*НТЦ систем учења –
развој креативног и
функционалног
размишљања – 16 сати
*Семинар из математике
„Лако је са геометријом“ –
8 сати
*НТЦ систем учења –
развој креативног и
функционалног
размишљања – 16 сати
*НТЦ систем учења –
развој креативног и
функционалног
размишљања – 16 сати
*Семинар из математике
„Лако је са геометријом“ –
8 сати
*НТЦ систем учења –
развој креативног и
функционалног
размишљања – 16 сати
*Паметне фасциклe- да
ученик учи, вежба, зна –
8 сати
*НТЦ систем учења –
развој креативног и
функционалног
размишљања – 16 сати
*Паметне фасцикле- да
ученик учи, вежба, зна –
8 сати
*НТЦ систем учења –
развој креативног и
функционалног
размишљања – 16 сати
*Паметне фасцикле-да
ученик учи, вежба, зна –
8 сати
*НТЦ систем учења –
развој креативног и
функционалног
размишљања – 16 сати

Савез учитеља
Републике
Србије

5, 6. и 7.11.2016.

Друштво
учитеља
Београда
Савез учитеља
Републике
Србије

29.10.2016.

Савез учитеља
Републике
Србије

5, 6. и 7.11.2016.

Друштво
учитеља
Београда
Савез учитеља
Републике
Србије

29.10.2016.

Савез учитеља
Републике
Србије
Савез учитеља
Републике
Србије

28.1.2017.

Савез учитеља
Републике
Србије
Савез учитеља
Републике
Србије

28.1.2017.

Савез учитеља
Републике
Србије
Савез учитеља
Републике
Србије

28.1.2017.

*НТЦ систем учења –
развој креативног и
функционалног
размишљања – 16 сати
*Паметне фасцикле - да
ученик учи, вежба, зна –
8 сати

Савез учитеља
Републике
Србије

5, 6. и 7.11.2016.

Савез учитеља
Републике
Србије

28.1.2017.
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5, 6. и 7.11.2016.

5, 6. и 7.11.2016.

5, 6. и 7.11.2016.

5, 6. и 7.11.2016.

5, 6. и 7.11.2016.

Оливера Лазаревић *НТЦ систем учења –
Јовановић
развој креативног и
функционалног
размишљања – 16 сати
*Методологија и садржаји
рада на часовима
одељењске заједницеодељењског старешине:
шта, како и зашто? –
16 сати

Савез учитеља
Републике
Србије

5, 6. и 7.11.2016.

Савез учитеља
Републике
Србије

5, 6. и 7. 11. 2016.

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
АКТИВНОСТИ
Приредба по називом „Добро дошли прваци“
Изложба шешира, ревија шешира и дружење са
предшколцима вртића „Чигра;“
Изложба радова ученика млађих разреда

УЧЕСНИЦИ
Веће другог разреда
Актив учитеља

Тања Лончаревић-Нитић
Сања Лончар
Изложба птица
Јелка Вујић
Спортски дан - међуодељенска такмичења Актив учитеља
млађих разреда у фудбалу и између две ватре.
Хуманитарна акција „Срце Синђелића“
Актив учитеља
„Мали сајам књига“
Оливера Стаматовић
Дружење ученика првих разреда са бакама и Софија Милановић
декама
Посета центру „Тамишки конаци“ и фарми Актив учитеља
„Стари Тамиш“
Позориште „Звездариште“
Веће трећег разреда
Новогодишња позоришна представа у
Актив учитеља
„Академији 28“
Новогодишњи вашар
Јован Јовановић,
Весна Мирић,
Сања Лончар и Тања
Лончаревић-Нитић
Посета позоришту „Бошко Буха“ – представа Актив учитеља
„Пепељуга“
Дружење са предшколсцима из вртића Актив учитеља
„Чигра,““Колибри“ и „Кошута“
Посета позоришту „Бошко Буха“ – представа Актив учитеља
„Аладинова чаробна лампа“
Посета Центру за рибарство и примењену Актив учитеља
хидробиологију „Мали Дунав“ – Радмиловац
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ВРЕМЕ
01.09.2016.
03.10.2016.
04.10.2016.
04.10.2016.
05.10.2016.
05.10.2016.
06.10.2016.
07.10.2016.
26.10.2016.
22.11.2016.
26.12.2016.
29.12.2016.

23.02.2017.
Април 2017.
28.03.2017.
11.05.2017.

Приредба поводом Дана школе

Весна Мирићорганизатор,
Координатори:
Марина Максимовић,
Оливера Стаматовић,
Јасмина Туловић,
Софија Милановић,
Јован Јовановић,
Тања Лончаревић-Нитић
Сања Лончар,
Ирена Грбић
Спортски дан, хуманитарна акција „Срце Актив учитеља
Синђелића“
Посета Пионирском граду – „Супер дан“
Актив учитеља
(спортске активности)
Београд, 27.06.2017. године

29.05.2017.

07.06.2017.
12.06.2017.

Руководилац актива,
Јасмина Радиновић-Лукић

НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА: СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА У ПРОДУЖЕНОМ БОР.
НАСТАВНИ ПЕРИОД: школска 2016/2017. година
РУКОВОДИЛАЦ: Драгана Максимовић
БРОЈ САСТАНАКА
СТРУЧНОГ ОРГАНА
4

ПЛАНИРАНО

РЕАЛИЗОВАНО

4

4

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА
НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ
Организација рада у продуженом боравку у
школској 2016/2017. години
Анализа успеха, дисциплине и адаптација
ученика на школски режим рада
Анализа успеха ученика на крају I
полугодишта
Анализа успеха ученика на крају школске
2016/2017. године
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РЕАЛИЗАТОР
Актив
учитеља
продуженом боравку
Актив
учитеља
продуженом боравку
Актив
учитеља
продуженом боравку
Актив
учитеља
продуженом боравку

у

МЕСЕЦ
август

у

новембар

у

јануар

у

јун

РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА
НАЗИВ ЧАСА

РАЗРЕД
И
РЕАЛИЗАТОР
ОДЕЉЕЊЕ
рециклажног
I/2
Маја Радисављевић

ВРЕМЕ

Лутке од
материјала
Јесење играрије

29.9.2016.

II/2 и II/4

У свету папира

28.10.2016.

I/4

Оливера Лазаревић
Јовановић
Јована Миљковић

Портрет светог Саве

I/3

Драгана Максимовић

25.1.2017.

Пролећни цвет

I/1

Драгана Јовановић

9.3.2017.

31.11.2016.

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Име
и
презиме Назив семинара и број сати
Организатор
наставника
Оливера
Лазаревић Методологија и садржаји рада
Друштво
Јовановић
на
часовима
одељењске
учитеља
заједницеодељењског
Београда
старешине: шта, како и зашто?
Оливера
Лазаревић НТЦ систем учења- развој
Јовановић
креативног и функционалног
Савез учитеља
Ивана Солдо
размишљања
републике Србије
Драгана Максимовић
Јована Миљковић
Драгана Јовановић
Маја Радисављевић
Јована Миљковић
''Паметне фасциклеДруштво
Драгана Јовановић
слагалице''- да ученик учи,
учитеља
Маја Радисављевић
вежба, зна
Београда
Драгана Максимовић
Методички поступци при
Друштво
Јована Миљковић
реализацији наставе музичке
учитеља
Драгана Максимовић
културе у разредној настави
Београда

46

Време
одржавања
29. и
30.10.2016.

5 - 7. 11.
2016.

28.1.2017.

22.4.2017.

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
АКТИВНОСТИ
Свечани пријем првака

Чеп за џеп
Изложба лутака

УЧЕСНИЦИ
Драгана Јовановић
Маја Радисављевић
Драгана Максимовић
Јована Миљковић
сви чланови Већа
сви чланови Већа

5.9.2016.
30.9.2016.

Јесен, пано у холу школе
Изложба шешира

сви чланови Већа
сви чланови Већа

30.9.2016.
3.10. 2016.

Изложба птица

сви чланови Већа

4.10.2016.

Фестивал плеса

Оливера
Лазаревић
Јовановић
сви чланови Већа

5.10.2016.

Драгана Јовановић
Маја Радисављевић
Драгана Максимовић
Јована Миљковић
сви чланови Већа
сви чланови Већа
Драгана Максимовић
Јована Миљковић
Драгана Јовановић
сви чланови Већа
сви чланови Већа
сви чланови Већа

7.10.2016.

Сајам књига
Дан сениора

Новогодишњи вашар
Новогодишња прирeдба
Један пакетић-много љубави,
хуманитарна акција
Светосавска приредба
Пролеће у холу школе
Посета предшколаца- вртићи: Чигра, Колибри и
Кошута
Пролећно уређење школске трпезарије

Дан школе
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Драгана Максимовић
Јована Миљковић
Маја Радисављевић
Драгана Јовановић
сви чланови Већа

ВРЕМЕ
1.9.2016.

6.10.2016.

29.12.2016.
29.12.2016.
29.12.2016.

27.1.2017.
17.3.2017.
29.3.2017.
25.5.2017.

29.5.2017.

V ИЗВEШTAJ O ПEДAГOШKO – ИНСTРУKTИВНOM РAДУ
Педагошко инструктивни рад у току школске 2016/2017. године одвијао се кроз следеће
активности :
•
обиласци наставе и ваннаставних активности
•
праћење припреме и реализације угледних часова
•
рад са новодошлим наставницима и рад са наставницима почетницима
•
помоћ учитељима првог разреда у упознавању индивидуалних карактеристика
ученика и помоћ у описном оцењивању ученика
•
преглед педагошке документације и стручне теме из области закона и правилника
Први сегмент педагошко инструктивног рада је праћење реализације наставе. Директор,
психолог и педагог су посетили око 60 часова. Циљ праћења је анализа квалитета наставног
процеса, кроз припремљеност наставника за тему коју обрађује, активност ученика и њихову
мотивисаност за рад, кроз анализу коришћења различитих облика рада у настави, коришћења
компјутерске технологије и других иновација у настави. Крајњи циљ је побољшање квалитета
наставе који, наравно, носи и повећање мотивисаности и ученика и самог наставника за рад.
Праћена је и реализација ваннаставних активности у циљу повећања мотивације ученика за
учешће у раду секција. Посећени су и часови одељењског старешине у циљу праћења рада са
ученичким колективом.
Упознавање новодошлих колега и помоћ у адаптацији на нови колектив и помоћ при
упознавању индивидуалних карактеристика ученика школе, континуирано је вршен у току
школске године. И ове године сви наставници који нису полагали за добијење лиценце су
упознати са законском процедуром полагања овог испита. Упознати су са литературом и
процедуром стицања лиценце . Пружана је подршка наставницима у одабиру стручних
семинара и праћено је стручно усавршавање у школи и ван ње. Педагог је одржала стручну
тему „ планирање и програмирање у настави“ за нове наставнике и приправнике.
Пружана је и помоћ учитељима првог разреда, не само у упознавању индивидуалних
карактеристика ученика, већ и у начину описног оцењивања и нових Дневника рада.
Угледни часови су реализовани и у вишим и у нижим разредима. Након посете часовима,са
наставницима је обављан саветодавни разговор у циљу истицања онога што је у протоколу за
вредновање вредновано као добро остварен стандард,као и указивање на индикаторе
стандарда које треба унапредити. На педагошком колегијуму,урађена је Анализа посећених
часова и дат је предлог мера за побољшање квалитета наставе, а предлог мера је такође дат у
извештају о раду педагошко-психолошке службе.
Прегледање документације, разредних књига у току школске године обавили су више пута
педагог и психолог. Директор и секретар прегледали су матичне књиге.
Велика пажња посвећена је стручном усавршавању наставника и примени стечених знања на
обукама. Захваљујући обуци за тематско планирање, развојним планом школе предвиђено је
унапређење квалитета наставе интердисциплинарним приступом кроз реализацију тематских
дана на разне теме. Учешће су узели наставници предметне наставе, који су у сарадњи са
педагогом часове планирали и реализовали. Путем евалуације, запажања од стране ученика
била су да су часови занимљиви, да је јасније када се једна појава сагледава са више аспеката
и да им је сам начин рада много занимљивији.
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VI OСTВAРИВAЊE НAСTAВНOГ ПЛAНA И ПРOГРAMA

разред
и
одеље
ње
1-1
1-2
1-3
1-4
2-1
2-2
2-3
2-4
3-1
3-2
3-3
3-4
4-1
4-2
4-3
4-4
5-1
5-2
5-3
5-4
6-1
6-2
6-3
6-4
7-1
7-2
7-3
7-4
8-1
8-2
8-3

остали облици
образовно
редовна настава
допунска настава
додатна настава
васпитног рада
планира одржан планира одржан планира одржан планира одржан
но
о
но
о
но
о
но
о
792
36
0
0
71
792
36
72
792
36
0
0
71
792
36
72
792
36
0
0
71
792
36
72
790
35
0
0
72
792
36
72
828
36
0
0
108
828
36
108
827
36
0
0
108
827
36
108
827
36
0
0
108
827
36
108
828
36
0
0
108
828
36
108
820
36
0
0
108
828
36
108
825
36
0
0
108
828
36
108
825
34
0
0
108
828
36
108
825
35
0
0
108
828
35
108
828
36
36
0
828
36
36
0
828
36
36
0
828
36
36
0
828
36
36
0
828
36
36
0
828
36
36
0
828
36
36
0
1040
151
172
196
1044
162
159
200
1041
157
208
262
1044
168
201
272
1038
169
190
232
1044
180
177
236
1044
139
166
226
1044
150
159
236
1080
228
207
166
1080
222
186
196
1079
228
195
166
1080
234
177
196
1080
228
195
166
1080
234
159
196
1079
228
225
166
1080
234
195
196
1151
172
201
89
1152
174
203
90
1149
186
207
119
1152
188
189
120
1151
136
207
89
1152
138
207
90
1152
154
225
125
1152
156
225
126
1083
250
225
215
1090
249
222
216
1079
215
190
251
1090
214
190
250
1086
179
191
215
1090
178
187
216
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РЕАЛИЗАЦИЈА ЈЕДНОДНЕВНИХ ИЗЛЕТА, НАСТАВЕ У ПРИРОДИ И ЕКСКУРЗИЈА
Ове школске године реализована је само дводневна екскурзија за ученике 8 разреда.
Извештај је поднет Наставничком већу и Школском одбору.

VII АНАЛИЗА УСПЕХА И ПОНАШАЊА УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ
2016/2017. ГОДИНЕ
На крају ове школске године у школи има 752 ученика, распоређених у 31 одељење.
Од укупног броја ученика 1 ученик млађих разреда се преводи у следећи разред након
разредног испита. Та ученица другог разреда се није појавила на разредном испиту , и преводи
се у следећи разред. Девет ученика четвртог разреда нису изашла на разредни испит ни у јуну
ни у августу и понаваљају четврти разред. Један ученик 5 разреда, 1 шестог разреда и један
седмог разреда нису изашли на разредни испит и понављају разред. На нивоу целе школе,
понавља разред 12 ученика, 9 у млађим и 3 у старијим разредима. Један ученик шестог (6-3)
разреда који није изашао на разредни испит изгубио је право на школовање јер је напунила 16
година, а један ученик 6-1 који је био неоцењен, током лета је стигло да је уписан у школи у
Македонији.
Укупан број изостанака на нивоу школе 42797 оправданих,9579 неоправданих и укупно 52404,
указује да је просечно сваки ученик изостао са 70 часова током године, што је показатељ све
већег изостајања са наставе. Неоправдани изостанци, великим делом престављају изостанке
ученика који су отпутовали у иностранство ( 10 породица) и ти изостанци нису правдани од
стране родитеља нити лекара. Више пута је овим породицама упућиван телеграм, педагошки
асистент је одлазио на адресе које школа има у евиденцији, обавештено је и Одељење за
образовање при Општини Звездара, али нико није ступио у контакт са овим породицама.
Понашање ученика праћено је током целе школске године. Узимајући у обзир да је
наша школа у пројекту Школа без насиља, одељењске старешине, педагог,психолог, чланови
Тима за заштиту ученика трудили су се да учествују у разрешењу свих конфликата међу
ученицима. Мере које треба предузети на основу ових података односе се највише на
изостајање ученика . Педагог и психолог предлажу да се у наредној школској години:
- Појача сарадња са родитељима у обавештавању о изостајању ученика са наставе
- Појача индивидуална сарадња са родитељима у праћењу похађања наставе ученика
- Појача рад одељењске заједнице, нарочито у вези одговорности ученика у обавези
редовног похађања наставе, кашњења на часове
- Укључи ученички парламент у ова питања на седницама стручних органа школе
- Активира Савет родитеља кроз појачану сарадњу са предметним наставницима
- Кроз програм сарадње школе са породицом дефинишу заједничке активности
У јуну месецу од укупно 79 ученика осмог разреда, на завршни ипит изашло 78
ученика и једна ученициа због непохађања наставе није изашла на разредни испит ни у јуну
ни у августу тако да није стекла право да изађе на завршни испит.
За ученика генерације изабран је Тамара Хасковић ,ученик 8-3.
Ове школске године има 22 носиоца Вукове дипломе.
Ученици који су носиоци дипломе „Вук Караџић“ за шк.2016-2017.
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8-1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Јован Абрамовић
Наталија Калања
Никола Мунишић
Ана Павловић
Нађа Радошевић
Соња Станковић

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Глишић Милица
Делић Вања
Заплетић Ивана
Заплетић Наталија
Зечевић Коста
Мандић Алекса
Мојсиловић Александра
Симић Немања

8-2

8-3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Бегановић Андреа
Мајкић Милош
Матовић Богдан
Милић Лука
Петровић Никола
Стефановић Лана
Тановић Тијана
Хасковић Тамара

Ученици који су носиоци у посебних диплома за предмете:
8-1:
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ: 1. Михаило Радосављевић
2. Вукашин Мирковић
3. Хинић Филип
4. Мунишић Никола
5. Абрамовић Јован
МУЗИЧКА КУЛТУРА:

1. Балан Магдалена
2. Бандари Ишика

ХЕМИЈА:

1. Павловић Ана
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ТЕХНИЧКО :

1. Калања Наталија

ЛИКОВНА КУЛТУРА: 1. Балан Магдалена
2. Павловић Ана
3. Радошевић Нађа
4. Станковић Соња
5. Калања Наталија
8-2:
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ: 1. Алекса Божиновић
2. Симић Филип
3. Симић Немања
4. Зечевић Алекса
5. Величковић Виктор
6.Мандић Алекса
ЛИКОВНА КУЛТУРА:

1. Димовски Ана
2. Заплетић Ивана
3. Заплетић Наталија
4. Зечевић Коста
5. Љубинковић Вања
6. Мојсиловић Александра
7. Петровић Тамара

МУЗИЧКА КУЛТУРА: 1. Ирена Павловић
8-3:
СРПСКИ ЈЕЗИК: 1. Матовић Богдан
2. Хасковић Тамара
3. Бегановић Андреа
4. Милосављевић Гала
ФИЗИКА:

ХЕМИЈА:
ГЕОГРАФИЈА:

1. Мајкић Милош
2. Хасковић Тамара
3. Милић Лука
1. Милић Лука
1. Милић Лука
2. Хасковић Тамара

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК: 1. Станковић Анђа
2. Милић Лука
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БИОЛОГИЈА: 1. Хасковић Тамара
2. Бегановић Андреа
3. Тановић Тијана
4. Милић Лука
ЛИКОВНА КУЛТУРА: 1. Милосављевић Гала
2. Бегановић Андреа
3. Хасковић Тамара
4. Матовић Богдан
5. Петровић Ања
6. Станковић Анђа
7. Мајкић Милош
8. Милић Лука
9. Тановић Тијана
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ: 1. Алексић Сава
2. Јовановић Лука
3. Бијелић Огњен
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Неоправдани изостанци

8409

9688

4448

1937

1778

1525

ИЗОСТАНЦИ

5

4

37272 5416 42716

Оправдани изостанци

Укупан број изостанака
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-

-

Укор наставничког већа

-

Укор директора школе

-

Укор одељењског већа

-

Укор одељењског старешине

3

Опомена одељењског старешине

7
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-

III
98

Број ученика

IV

Разред и одељење

VIII ОСТВАРИВАЊЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ, АНАЛИЗА РАДА
УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, КЛУБОВА И СЕКЦИЈА
КУЛТУРНЕ, СПОРТСКЕ И ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
АКТИВНОСТИ

УЧЕСНИЦИ
ВРЕМЕ
Сви
ученици
првог 1.09.2016.
разреда
Сви
ученици
првог 3.10.-7.10.2016.
разреда

Свечани пријем првака
Дечија недеља
-Ревија шешира
-Изложба птица
-Спортски хуманитарни дан
-Мали сајам књига
-Играмо се са бакама и декама
Хуманитарна акција“Један пакетић много Сви
ученици
љубави“(Црвени крст школе у сарадњи са разреда
општинским Црвеним крстом)
Новогодишњи вашар
уметничком програму

и

учешће

у Сви
ученици
разреда

првог 23.12.2016

првог 28.12.2016.

Сви
ученици
првог 27.1.2017
Приредба поводом Светог Саве
разреда
Учешће на општинском такмичењу-Мале 12 ученика првог разреда 19.05.2017
олимпијске игре И ОСВОЈЕНО ПРВО
МЕСТО
Учешће на градском такмичењу-Мале Сви
ученици
првог 25.05.2017
олимпијске игре
разреда
Приредба поводом дана школе
Сви
ученици
првог 29.05.2017.
разреда
Приредба поводом завршетка школске Сви
ученици
првог 29.05.2017.
године
разреда
-Организација и извођење приредбе за Наставници и ученици 01.09. 2016.
пријем првака
другог разреда
Организација
и
извођење
разних Наставници и ученици -03.-06. 10. 2016.
активности у оквиру ,,Дечје недеље“
другог разреда
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-Посета едукативном центру ,,Тамишки Наставници и ученици -25.10. 2016.
конаци“ и фарми ,,Стари Тамиш“;
другог разреда
-26.12.2016.
-Посета позоришту ,,Академија 28“,
Новогодишња представа;
-29.05.2017.
-Прослава Дана школе“
-23.02.2017.
-Посета
позоришту
,,Бошко
Буха“,
представа ,,Пепељуга“
-Посета
позоришзу
,,Бошко
Буха“,
представа ,,Аладинова чаробна лампа“
-Посета рибњаку и пољопривредном
огледном добру ,,Мали Дунав“
-Посета Пионирском граду- спортски дан
-Учешће у хуманитарним акцијама ,,Срце
Синђелића“
Општинско такмичење из математике
Математичко такмичење „Мислиша“
Општинско такмичење рецитатора
Посета позоришту „Бошко Буха“
Литерарни конкурс – „Kључеви мог
Београда“
Литерарни конкурс – „Крв живот значи“
Предавање „Пушење је штетно по нас“- уч.
8/3
Читалачки дневник
Полудневни излет – Мали Дунав –
еколошка оаза
Општинско такмичење „Између две ватре“
Првенство општине у малим олимпијским
играма – полигон спретности
Учешће ученика на приредби – Дан школе
Свечана приредба поводом завршетка
трећег разреда
Спортски дан у школи
Предавање „Паркови“- уч. 6/3
Полудневни излет
Пионирски град – Супер дан
Обележавање Дечје недеље:
-Ревија веселих шешира,
-Сајам књига у школи,
-Међуодељењска такмичења у фудбалу и
између две ватре,
-Изложба птица,

Наставници и ученици -28.03.2017.
другог разреда
-11.05.2017.
Наставници и ученици -12.06.2017.
другог разреда
-током школске
године
3/1 , 3/2, 3/3
25.02.2017.
Актив 3. разреда
10.03.2017.
3/2
15.03.2017.
Актив 3. разреда
28. 03. 2017.
3/2
31.03. 2017.
3/2
3/1 , 3/3
Актив 3. разреда
Актив 3. разреда
3/2
3/2 и 3/4

31.03.2017.
12.04.2017.
26.04.2017.
11.05.2017.
12.05.2017.
19.05.2017.

Актив 3. разреда
Актив 3. разреда

29.05.2017.
Јун 2017.

Актив 3. разреда
Актив 3. разреда
Актив 3. разреда

06.06.2017.
9.06. 2017.
12.06.2017.

Ученици и учитељи 4. 3.10.2016.разреда
7.10.2016.
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-Учешће у хуманитарној
Синђелића“
-Aкција,,Чеп у џеп“

акцији,,Срце
Ученици 4. разреда

-Предавање о наркоманији
Посета
фарми,,Стари
центру,,Тамишки Конаци“

Тамиш“

током године

Припадници
14.10.2016.
МУП-а Звездаре
и
ученици 4.разреда
и Учитељи и ученици 4. 26.10.2016.
разреда

Општинско
такмичење,,Најраспеванија Ученици 4/4,Горица
21.12.2016.
одељењска заједница“
Мијаиловић,
Оливера Лазаревић ,
наставник
музичке
културе (3.место)

Предавање о ХИВ-у
Прослава Нове године у Академији 28
-Посета предшколаца вртића,,Колибри“

`-Новогодишњи вашар
-Хуманитарна акција,,Срце Синђелића“

Ученици 8.разреда
ученици 4.разреда
Ученици 4.разреда

и децембар 2016.
26.12.2016.

Горица
Мијаиловић, 27.12.2016.
Јасмина
РадиновићЛукић и ученици 4/2 и 4/4
Учитељи и ученици
4.разреда
29.12.2016.

Учитељи и ученици
-Школско такмичење из математике
4.разреда
Бојана Карапанџић 4/4 и
-Општинско такмичење у певању,,Златна наставник
музичке
сирена“
културе
(1.место)
Ученици 4/2 и 4/4
-Општинско такмичење из математике
Учитељи и ученици
-Републичко
такмичење
из 4.разреда
математике,,Мислиша
Филип Винић 4/4 и
-Општинско такмичење рецитатора
Горица Мијаиловић
Бојана Карапанџић 4/4 и
-Градско такмичење у певању,,Златна наставник
музичке
сирена“
културе (1.место)
Учитељи и ученици 4.
разреда
- Позоришна представа :,,Аладинова чароба
лампа“
Учитељи и ученици 4.
разреда
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19.1.2017.

23.2.2017

25.2.2017.
9.3.2017.
15.3.2017.
24.3.2017.

28.3.2017.

-Посета
предшколаца
,,Колибри“ и ,,Кошута“
-,,Трговина људима“,

вртића,,Чигра“, Ученици 4.разреда и 29.3.2017.
едукатори Црвеног крста
Звездаре
април 2017.
Ученици 4/2,4/3 и 4/4.

-,,Читалачка значка“

Горица Мијаиловић
ученици 4/4 (4.место)

и 25.4.2017.

-Квиз,,Шта знаш о Црвеном крсту и
добровољном
давалаштву Учитељи и ученици 4.
крви“,ошштинско такмичење
разреда
-Полудневни излет,,Мали Дунав“,еколошка
оаза
Учитељи и ученици 4.
разреда
-Спортски дан
Едукатори
Пореске
управе,Славица
-Значај фискалног рачуна,радионица
Сретић,Мирославка
Ивановић и ученици 4/1
и 4/3

-Посета Пионирском граду
-Приредба поводом завршетка 4. разреда

29.4.2017.

10.5.2017.

7.6.2017.
9.6.2017.

Учитељи и ученици 4.
разреда
Учитељи и ученици 4. 12.6.2017.
разреда
9.6.2017.и
13.6.2017.
V-1,2,3,4
20.12.2016.

Прослава Нове године
V-1,2,3,4

17.05.2017.

V-1,2,3,4

2.06..2017.

V-1,2,3,4

13.06.2017

V-1,2,3,4

Јануар

Посета биоскопу
Посета позоришту
Посета ботаничкој башти

Припрема и реализација приредбе поводом
школске славе,
Хуманитарни турнир наставници против уч. V-1,2,3,4
Куп,, Стевана Синђелића,,
V-1,2,3,4

Септембар
Јун

Ученици од 5-8. разреда

Децембар

Ученици 6. разреда

Март

Прослава Нове године - Пионирски град
Биоскоп ''Дом Синдикат'' филм ''Певајмо''
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Ученици 6. разреда

Јануар

Ученици 6. разреда

Мај

Учешће у приредби поводом прославе
''Светог Саве''
Учешће
ученика
такмичењима

на

спортским

Ученици
осмог 21-22.4.2017.
Екскурзија Београд-Лазарица-Љубостиње- разреда,Одељењскњ
Врњачка бања-Копаоник-Студеница
старешине
ученици 5.р.
Септембар, 2016.
Посета школској библиотеци
ученици 5,6 и 8.р.
Новембар, 2016.
Ђачка песничка сусретања
Припрема и реализација програма поводом ученици 5.и 8.р.
Јануар, 2017.
прославе Светог Саве
ученици 5.и 6.р.
Март, 2017.
Посета биоскопу, филм „Певајмо“
Припрема и реализација приредбе поводом ученици 7.р.
Мај, 2017.
Дана школе

Приређивање школског часописа „ Синђа“

Ј.Кастратовић,
В.Петровић Зечевић
ученици 5.р.

Посета позоришту, представа „ Магареће
године“
Hippo
Competition
–
међународно Драгана Миленковић
такмичење из енглеског језика
Ирена Грбић
Драгана Тијанић Борић
Тања Ребић

Школско такмичење из енглеског језика

Мај, 2017.
Јун,2017.

децембар 2016.март 2017.
1.круг такмичења
одржан
је
04.03.2017.
2.круг такмичења
је одржан

Драгана Миленковић
Драгана Миленковић

23.01.2017.
25.02.2017.

Сандра Кнежевић

25.02.2017.

Драгана Миленковић

25.03.2017.

Градско такмичење из енглеског језика
Републичко такмичење из енглеског језика

Драгана Миленковић

14.05.2017.

Школско такмичење из математике

90 ученика

19.01.2017.

Општинско такмичење из енглеског језика
Општинско такмичење из немачког језика
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Школско такмичење из физике

20 ученика

20.01.2017.

Општинско такмичење из математике

21 ученик

25.02.2017.

Градско такмичење из математике

2 ученика

25.03.2017.

Општинско такмичење из физике

8 уценика

19.02.2017.

Градско такмичење из физике

5 ученика

11.03.2017.

Републичко такмичење из физике
Изложба птица

2 ученик
9-10.април 2017.
Наставници биологије и Октобар
хемије

Сат за планету Земљу
Посета Ботаничкој башти

Наставници биологије и Март
хемије
Весна Сретић
Јун

Посадили јелу

Еко секција

Јануар

Вршњачка предавања – Хигијена, Озонски Еко секција
омотач, Сида, Дан воде, Сат за Планету

У току године

Недеља спорта

Септембар 2016.

Недеља спорта

Хуманитарни
СИНЂЕЛИЋА“

турнир

Куп „Стевана Синђелића“

Наставници
разредне
наставе,наставници
физичког
васпитања,ученици од 18. Разреда
Наставници
разредне
наставе,наставници
физичког
васпитања,ученици од 18. разреда
„СРЦЕ Наставници
разредне
наставе,наставници
предметне
наставе,управа
школе,ученици од 18.разреда
Наставници
разредне
наставе,наставници
физичког
васпитања,ученици од 18. разреда
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Мај 2017.

Септембар
2016.год

Мај 2017.год

Тематски дан : Тема „СУНЦЕ“
Посета Музеју позоришне уметности

Одељење 5/3 и наставник Мај 2017
Лк
ОВ 7 разреда
Април 2017

Тематски дан „Средњевековна Србија“
Ученици 7/4,гости из Јун 2017
Предавање : Српска средњевековна Словеније, наставник Лк
орнаментика
Посета позоришту „Бошко Буха“ –
представа „Пепељуга“
Дружење са предшколсцима из вртића
„Чигра,““Колибри“ и „Кошута“
Посета позоришту „Бошко Буха“ –
представа „Аладинова чаробна лампа“
Посета Центру за рибарство и примењену
хидробиологију
„Мали
Дунав“
–
Радмиловац
Приредба поводом Дана школе

Актив учитеља

23.02.2017.

Актив учитеља

Април 2017.

Актив учитеља

28.03.2017.

Актив учитеља

11.05.2017.

Јесен, пано у холу школе
Изложба шешира

сви чланови Већа
сви чланови Већа

30.9.2016.
3.10. 2016.

Изложба птица

сви чланови Већа

4.10.2016.

Весна
Мирић- 29.05.2017.
организатор,
Координатори:
Марина Максимовић,
Оливера
Стаматовић,
Јасмина Туловић,
Софија Милановић,
Јован Јовановић,
Тања Лончаревић-Нитић
Сања Лончар,
Ирена Грбић
Спортски дан, хуманитарна акција „Срце Актив учитеља
07.06.2017.
Синђелића“
Посета Пионирском граду – „Супер дан“
Актив учитеља
12.06.2017.
(спортске активности)
Свечани пријем првака
Драгана Јовановић
1.9.2016.
Маја Радисављевић
Драгана Максимовић
Јована Миљковић
Чеп за џеп
сви чланови Већа
5.9.2016.
Изложба лутака
сви чланови Већа
30.9.2016.
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Фестивал плеса

Оливера
Лазаревић 5.10.2016.
Јовановић
сви чланови Већа
6.10.2016.

Сајам књига
Дан сениора

Новогодишњи вашар
Новогодишња прирeдба
Један пакетић-много љубави,
хуманитарна акција

Драгана Јовановић
Маја Радисављевић
Драгана Максимовић
Јована Миљковић
сви чланови Већа
сви чланови Већа
Драгана Максимовић
Јована Миљковић
Драгана Јовановић
сви чланови Већа
сви чланови Већа
Чигра, сви чланови Већа

Светосавска приредба
Пролеће у холу школе
Посета предшколаца- вртићи:
Колибри и Кошута
Пролећно уређење школске трпезарије

7.10.2016.

29.12.2016.
29.12.2016.
29.12.2016.

27.1.2017.
17.3.2017.
29.3.2017.

Драгана Максимовић
Јована Миљковић
Маја Радисављевић
Драгана Јовановић
Дан школе
сви чланови Већа
Фестивал науке
Едукативна посета едми
и осми разред
Музеј Вука и Доситеја.Музеј Позоришне Едукативна посета
уметности
Седми разред
Едукативна посета
Дани Милутина Миланковића
Седми разред
У О.Ш.,,БЕЈЗА ,,наставник упознат са Рада Лакићевић Копања
радом ,,First Lego ,,лиге

25.5.2017.

Презентација предмета ученицима 4/1

Рада Лакићевић Копања

09.11. 2016

Присуство угледном часу у 5/1 / Станика Рада Лакићевић Копања
Брашњевић

23.11.2016

Присуство на 12 часова ментора / Станика Рада Лакићевић Копања
Брашњевић

Октобар 2016 –
март 2017

Дежурство на општинском такмичењу из Рада Лакићевић Копања
историје

05.03.2017

Члан комисије на општинском такмичењу Рада Лакићевић Копања
из ТиИО

11.03.2017
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29.5.2017.
12.2016.
4.2017.
10..2016.
01.10.2016

Члан педагошког колегијума

Рада Лакићевић Копања

Члан тима за професионалну орјентацију

Рада Лакићевић Копања

Септ.2016 – јун
2017
Септ.2016 – јун
2017

УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
На основу Правилника о раду ученичког парламента, као и сваке школске године, формиран
је ученички парламент. Ђачки парламент чине по два представника сваког одељења седмог и
осмог разреда, па је ове школске године у његовом раду учествовало укупно 14 ученика.
Списак ученика који су ове школске године изабрани за представике у ЂП-у се налази у
фасцикли код ПП службе/наставнице грађанског васпитања.
На првој, конститутивној седници изабрани су: председник Тамара Хасковић (8-3),
потпредседник Aлекса Цвијан (7-3), као и записничар Хелена Аксић (7-1). Одлучено је да
представници у Школском одбору буду Кристина Барош (8-1) и Ана Павловић (8-1); у Тиму
за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања Ања Петровић (8-3) а у Активу за развојно
планирање, председник парламента – Тамара Хасковић.
Током ове школске године одржано је укупно 12 седница а парламентарци су се и поред ових
седница састајали како би реализовали одређене активности. Рад парламента координисала је
наставница грађанског васпитања.
Ученички парламент је, као и претходне године, био благовремено обавештаван о дешавањима
у школи и ван ње, организовали су и учествовали у различитим догађајима везаним за живот
и рад школе и разматрали теме које су им биле важне.
Теме и активности у којима су парламентарци узели учешћа су:
- Разматрање питања уређења, безбедности и чистоће школе
- Покретање иницијативе за бољи рад школске пекаре
- Организовање Спортског дана
- Хуманитарна акција Црвеног крста „Један пакетић, много љубави“
- Хуманитарне акције школе „Срце Синђелића“
- Учешће на Новогодишњем вашару током којег се прикупљала новчана помоћ за децу
школе
- Прослава Нове године, екскурзије и матуре
- Учешће на конкурсу ГО Звездара „Најволонтерска акција“
- Предлози за нове секције, слободне активности и унапређење наставног процеса.
Парламентарци су се радо одазвали свакој поменутој акцији и били веома активни током
реализације истих, као и у дискусијама на различите теме током седница. Износили су доста
предлога о томе како могу допринети некој акцији, споводили их у дело и подстицали остале
ученике на исто.
Координатор Ђачког парламента:
Душица Веђић
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈА У ТОКУ ШКОЛСКЕ 2016/2017.ГОДИНЕ
НАЗИВ СЕКЦИЈЕ: Секција енглеског језика Happy Classroom
ШКОЛСКА ГОДИНА: 2016/17.
РАЗРЕД: 2. и 4.
РУКОВОДИЛАЦ: Ирена Грбић
Број ученика: 31 (2. разред - 12 ученика, 4. разред - 19 ученика)
Број одржаних часова: 36 (по 18 у 2. разреду и 4. разреду)
Састанци секције су одржавани у две групе, наизменично 5. час петком.
Све активности планиране на годишњем и месечном нивоу су реализоване. Активности које
су ученици имали у оквиру секције су биле разноврсне, укључивале су и подстицале различите
способности и интересовања ученика и пратиле и обогаћивале садржајима часове редовне
наставе.
Ученици су проширивали речник кроз певање, рецитовање, слушање и драматизовање прича,
гледање видео материјала, квизове, такмичења, играње едукативних игара на рачунару,
практичан рад.
Мотивисаност ученика за рад је била на високом нивоу, посећивали су састанке секције
редовно, доносили потребан материјал и активно учествовали у раду.
У раду су коришћени аудио и видео материјал, постери, интернет (сајтови са едукативним
играма и презентације), игре, часописи, сликовнице са причама, драмски текстови, песме за
децу из различитих извора, рециклирани материјал за практичан рад.
Активности у оквиру школе: Постер са темом зиме (Winter), заједнички рад ученика секције,
презентован на паноу у холу школе током децембра 2016. Чланови секције учествовали су у
припреми и извођењу приредбе поводом Дана школе са једном тачком (песма Hello to all the
children of the world) 29.5.2017. . На крају школске године, 09.6.2017. одржан је Јавни час
секције где је представљен рад секције у току школске године.
Потешкоће су постојале једино у техничком смислу (ограниченост простора и немогућност
коришћења пројектора и рачунара увек када је било потребно).
Због великог броја деце из различитих одељења и смена, броја редовних часова, времена
почетка редовне наставе у поподневној смени, тешко је било окупити сву децу у одређено
време, а неке активности је веома тешко извести у великим групама.
Ирена Грбић
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НАЗИВ СЕКЦИЈЕ : ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА ( ЕКО-СЕКЦИЈА)
РУКОВОДИЛАЦ : ЈЕЛКА ВУЈИЋ
Еко – секциja, ове школске године 2016./2017. обухватила је већи број ученика који су се
бавила разним акцијама од еколошких и здравствених вршњачких предавања до конкретних
прикупљања рециклажних матријала. Еколошку секцију чине ученици осмог разред а од
следеће године увешћемо и пети, највише због развијањ еколошке свести. Осми разред
иначе учи екологију па се то може подвести под примену наученог.
Реализовали смо планиране акције и то :
1. Сакупљање старе хартије -- септембар
2. Предавање о хигијени руку ( у прво и другом) --септембар
3. Презентација о оштећеном озонском омотачу (16.9.2016.)
4. Организовали смо Изложбу птица (6.10.2016.)
5. Скупљали чепове ове године преко 40 великих џакова у току целе године
6. Направили план школског дворишта и саднице
7. Предавање о Сиди у децембру
8. Предавања о рециклажи (од првог до четвртог разреда)
9. Посадили једну јелу у јануару
10. Крај марта направили квиз игрицу на тему Сат за планету Земљу
11. Помагали старима у крају, носили храну
12. Направили плакат на тему штедње воде
Ученици су били одлично мотивисани и радо прихватали, све акције. Сами су се укључивали
и предлагали одређена решења.
Надам се да ће своја искуства пренети у средњу школу и чувати животну средину.
НАЗИВ СЕКЦИЈЕ : ЛИТЕРАРНО- РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА

млађи разреди

РУКОВОДИЛАЦ : Софија Милановић

ИЗВЕШТАЈ О ГОДИШЊЕМ РАДУ ЛИТЕРАРНО- РЕЦИТАТОРСКЕ СЕКЦИЈЕ
За школску 2016/2017.годину литерарно-рецитаторска секција се реализује по унапред
утврђеном Плану и програму. Планирано је 36 часова, а у току првог полугодишта је
реализовано 21 час, а у току другог полугодишта 15 часова. Секцију су похађала 25 ученика
од 1.-3. разреда.
Циљ литерарно –рецитаторске секције је развијање и подстицање надарених ученика за
усмено и писано изражавање, анализу и тумачење књижевно уметничких дела, изношење
импресија, развијање културе говора, дикције, правилног наглашавања речи, богаћење
речника и развијање плодоносних стваралаца.
- Ученици су дали свој допринос и учешће на свечаностима и приредбама поводом
пријема првака, писање песама и састава на тему „Кључеви мог Београда“, Ивана
Глишић и Теа Радевић су освојиле 3. место. Поводом организовања Сајма књига –
ученици су размењивали добре и поучне књиге и са великим жаром препоручивали
једни другима. Припрема и учешће ученика на школском и општинском такмичењу
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младих песника- 16.11.2016. Ученик 2/3, Бисера Живић је освојила 3.место на
општинском такмичењу. Ученици су писали и песме о Светом Сави ,песме о мајци,
бавили се полодоносним радом Вука Караџића. Учешће на Општинском такмичењу
рецитатора. Свој плодоносни таленат ученици су показали и поводом Дана школе
29.маја 2017. када су рецитовали своје стихове.
Сви чланови литерарне секције су показали максимално ангажовање и истрајност у
раду.
Софија Милановић
Татјана Трипковић

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ : НАРОДНА ТРАДИЦИЈА
РУКОВОДИЛАЦ : Александра Горановић
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈЕ НАРОДНА ТРАДИЦИЈА
Секција се током школске 2016-2017. године одржавала сваког петка . Број ученика је варирао
током школске године. Највише је било ученика трећег разреда ( њих 12). Оно што је
интересантно је да су се укључили и ученици седмог разреда који су помагали млађим
другарима. Све предвиђено планом и програмом секције је и реализовано. Ученици су
развијали своју креативност и стицали нова знања о животу нашег народа у прошлости,
обичајима и култури. Кроз групни и индивидуални рад померали су своје границе и видике
везане за народну традицију нашег народа. Тешкоће у раду су углавном биле због недостатка
простора за рад ( није било учионице па смо се сналазили). Радове смо излагали у холу школе.
Руководилац секције:
Александра Горановић
НАЗИВ СЕКЦИЈЕ : ЛИКОВНА СЕКЦИЈА
РУКОВОДИЛАЦ : НАТАЛИЈА ВАКАЊАЦ
У рад ликовне секције било је укључено 5 ученика, и то 3 ученика из петог разреда и по један
ученик из шестог и осмог разреда. У протеклој шк. години реализовано је 36 часова секције.
На часовима секције ученици су радили у неким ликовним техникама које се иначе не
реализују на редовним часовима. Такође избор ликовних задатака разликовао се од задатака
са редовних часова.
Прибор и материјал углавном је набављан преко школе а мањи део ученици су доносили сами.
Постојали су извесни проблеми у погледу квалитета и количине материјала за рад.
Реализоване су све теме које је наставник планирао, као и учешћа на ликовним конкурсима,
Ученици су на часове секције редовно долазили и били углавном мотивисани за рад.
За наредну школску годину планиране су две посете неким изложбама по избору наставника
и чланова секције.
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НАЗИВ СЕКЦИЈЕ : САОБРАЋАЈ
РУКОВОДИЛАЦ: СТАНИКА БРАШЊЕВИЋ
У раду секције је учествовало 25 ученика .На школско такмичење је изашло 18 ученика.
Ученици који су се пласирали на општинско такмичење за млађу екипу четири ученика ,два
дечака и деве девојчице и то 1. Илић Андрија 5-4, Симић Милош 5-4, Јаковљевић Ана 5-4,
Лазовић Ана 5-4. За старију екипу два дечака и две девојчице пласирали су се ,Радмиловић
Петар 7-4,Чоловић Никола 6-2, Станојловић Милица 6-3 и Мирковић Маша.На општинско
такмичење Маша се није појавила због болести.
Илић Андрија је освојио на појединачном такмичењу друго место а Чоловић Никола треће
место.Екипно млађа екипа је освојила друго место , и у укупном пласману треће место.На
градско такмичење се пласирао Илић Андрија, на ком је такође освојио друго место и
пласирао се на републичко такмичење где је у укупном пласману освојио девето место.
НАЗИВ СЕКЦИЈЕ: Интернет страница школе (8.разред)
РУКОВОДИЛАЦ : Сандра Милојевић
У школској 2016/17. години у планирано је и одржано 36 часова информатичке секције.
У раду секције учествовало је 4 ученика осмог разреда.
Ученици су у оквиру ове секције кроз практичан рад утврдили и проширили своја знања
о Web дизајну стечена на редовним часовима. Показали су велико интересовање за практичан
рад. Учествовали су у одржавању и мањим изменама (додавању новог садржаја) званичног
сајта школе, у сарадњи са ученицима седмог разреда.
У наредној школској години планиран је већи ангажман ученика у одржавању сајта
школе, као и израда самосталне странице информатичке секције, где би били приказани радови
свих разреда из предмета Информатика и рачунарство.
НАЗИВ СЕКЦИЈЕ: Литерарно-рецитаторска секција(старији разреди)
РУКОВОДИЛАЦ : Татјана

Бањеглав

Литерарно-рецитаторска секција негује ученичку креативност.Развија критичко мишљење и
моралне вредности код ученика.Подстиче индивидуално стваралаштво,али и тимски рад.
Секција има четири члана којима се повремено придружују и други заинтересовани
ученици.Одржала сам тридесет шест планираних састанака на којима сам оспособљавала
ученике за различите врсте комуникације(путем говора,слушања, писања, читања).
Сарађивали смо са школском библиотеком и другим секцијама, нарочито са новинарском
секцијом.
Своје радове на задату или слободну тему ученици су читали на планираним састанцима.
Најбоље смо презентовали на школским паноима, као и у школском часопису ,,Синђа“.
Дамјан Пуповић је учествовао на општинском такмичењу у рецитовању.
Били смо учесници конкурса ,, Мајска песничка сусретања“ . Ове године је Сара Kежман 5/4
освојила другу награду на општинском такмичењу.
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НАЗИВ СЕКЦИЈЕ: КОРЕКТИВНА ГИМНАСТИКА
РУКОВОДИЛАЦ: КРИСТИНА ПАВЛОВИЋ-РАЈКОВИЋ
Евалуација рада секције:
На секцију корективне гимнастике, школске 2016/17. године, ишло је 100 ђака првог
разреда,четвртком од 13,15 до 14,15 сати.
Одржано је 30 часова.
Часови су били веома корисни,радило се на превенцији деформитета кичменог
стуба,подизању свода стопала и побољшању целокупног држања тела.
Собзиром на узраст ученика вежбе су примењиване уз анимације и игрице.Деца су радо
прихватала часове и са нестрпљењем долазили на сваки следећу.
За следећу годину предлажем набавку ситних реквизита који би знатно унапредили рад
секције.

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ: ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА ШКОЛЕ(7.разред)
РУКОВОДИЛАЦ: БИЉАНА ПУПОВИЋ
Евалуација рада секције:
Секција „Интернет страница школе“ је први пут оформљена ове школске године. Секцијом су
руководиле наставнице српског Биљана Пуповић и наставница информатике Сандра
Милојевић.У раду су учествовали ученици 7 и 8.разреда(из 7.р.укупно 9 ученика). Часови су
одржавани петком од 13 и 15 часова. Одржано је 36 часова у току ове године.
Ученици су , пре свега, заједно са наставницима радили на ажурирању сајта школе и на
школском летопису. То значи да су пратили битне датуме у животу школе, писали вести,
најаве и обавештења, пратили посећеност интернет странице, извештавали о текућим
догађајима у школском и ваншколском животу.
Ученици су били веома мотивисани. Они су ,иначе, одлично оспособљени за рад на рачунару
и врло добро познају компјутерске програме. Осим рада на компјутеру, сређивања и уноса
података, присуствовали су различитим догађајима и писали извештаје.
Ученици и наставници су за рад имали одговарајућа наставна средства. Важно је истаћи и да
смо имали одличну сарадњу са наставником Владаном Миљковићем који је администратор
школског сајта.
Рад ове секције веома доприноси угледу и маркетингу школе. Верујем да ће наредних година
њен рад бити још успешнији , а број ангажованих ученика још већи.
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НАЗИВ СЕКЦИЈЕ: Хор
РУКОВОДИЛАЦ : Милојевић Емина

На секцији из музичке културе је током школске 2016/2017. године било 39 ученика од
V до VIII разреда (списак ученика са евиденцијом долазака се налази у Дневнику). Одржано
је 68 часова пробе хора, (не рачунајући додатне припреме јавних наступа, као и саме јавне
наступе). Мотивисаност и активности ученика су били на врло добром нивоу (ученици који су
учествовали на такмичењима и другим јавним наступима су имали посебно високо
интересовање и мотивацију). Током школске године је обрађен значајан број песама
различитих жанрова: уметничка музика (класична музика), српска народна музика, српска
духовна музика, староградска музика. Коришћена су следећа наставна средства: клавир,
аудитивна, текстовна, визуелна.
Циљеви и задаци секције су упознавање ученика са различитим жанровима музике,
развијање њихових гласовних могућности, неговање хорског и соло певања, певања у
двогласу, уз инструменталну пратњу, као и способности за сарадњу и тимски рад. Такође,
музичка секција је имала бројне разноврсне садржаје који су имали за циљ развијање љубави
према музици и формирање квалитетног музичког укуса код ученика, уз грађење њиховог
критичког става према квалитетним и неквалитетним музичким садржајима који их у данашње
време све више окружују.
Наставница музичке културе,
Ана Видојевић

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ: АВИО МОДЕЛАРСКА и РАКЕТНО МОДЕЛАРСКА
РУКОВОДИЛАЦ : Дејан Радоњић
Одржано је 36 часова са ученицима седмог разреда.
28.02.2017 одржано је школско такмичење са ученицима седмог разреда и три ученика су се
пласирала на општинско такмичење.
11.03 одржано општинско такмичење
Екипу је чинио : Лука Шкодрић (Страхиња Вучелић је повредио руку , а Лука
Вучелић је одустао )
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НАЗИВ СЕКЦИЈЕ: Драмска секција
РУКОВОДИЛАЦ : Јован Јовановић
Секцију је похађало 15 ученика II-4 разреда. У току школске године одржано је 36 часова
секције, од чега посете позоришту 4 („Бошко Буха“-представе „Чаробњак из Оза“,“Пепељуга“
и „Аладинова чаробна лампа“ и Академија 28-представа“Новогодишњи урнебес“).
Ученици су били веома мотивисани за рад, а наставна средства која су нам била потребна сами
смо правили(за перформанс“Само нам је љубав потребна“). Са овим певачко-плесноглумачким перформансом учествовали смо у приредби поводом Дана школе и изазвали право
одушевљење публике.
Тешкоће су биле материјалне природе-услед недостатка адекватне литературе и приручника,
па је мој предлог набавка потребних приручника“Јесте ли за игру-позориште за живот“ и
сличне приручнике.

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ : Ликовна секција(млађи разреди)
РУКОВОДИЛАЦ: Данојлић Јадранка

У току ове школске године било је 36 часова ликовне секције. У раду ове секције учествовало
је 13 ученика 2/1 и 2/2 разреда. Мотивисаност ученика била је веома висока. Концепт рада
секције био је радионичарски при чему иако усмеравани ученици су имали пуну слободу у
изражавању своје креативности.
Посебно је важно то што се у рад ове секције нису укључивали само ученици који имају
таленат за ову врсту изражавања већ сва деца која су имала потребу и мотив да се слободно
ликовно изразе и стварају. Потреба детета да ствара је у раду постављена изнад тога да дете,
ученик, естетски одговори на задатак на радионици.
Због тога је посебно конципиран групни рад у ком свако дете по својој мери допринесе
стварању слике, колажа заправо насталог комбиновањем сваког појединачног рада које је дете
урадило на задату тему користећи оне материјале, технике, средства која му се чине
најзанимљивијим. Поред тога, наравно, оно дете које има посебну потребу за индивидуалним
изражавањем изражавало се на свој начин, појединачно.
Као резултат оваквог рада настало је више слика, колажа, који сада урамљени красе зидове
наше школе.
Реализоване су све предвиђене теме, коришћени различити ликовни материјали и технике у
складу са могућностима које смо имали што се тиче набавке материјала и простора у ком се
ради.
Тешкоће у раду су углавном материјалне природе и било би добро да се у наредној школској
години више уложи у том смислу јер је природа рада у овој области таква да захтева улагања.
Проблем је и простор јер сви коришћени материјали (боје, папири, лепак, полузавршени
радови, маркери, контурне боје и слично), су такви да би посебан простор где би то држали и
уједно радили био од непроцењивог значаја у смислу унапређења рада јер део времена
предвиђен за рад сваки пут морамо да утрошимо на спремање и распремање прибора. Рад ове
секције одвија се у учионици 5. часа јер тако ђаци из обе смене лако могу доћи на радионицу.
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НАЗИВ СЕКЦИЈЕ : Примењена уметност
РУКОВОДИЛАЦ : Татјана Лончаревић Нитић и Сања Лончар
ПЕРИОД : школска 2016 / 2017. година
Планирано је и одржано 36 часова. Настава одржавана као блок-час сваке друге недеље. У рад
су укљученo 22 ученика трећег и четвртог разреда.
Сви полазници секције врло су заинтересовани за рад и мотивисани да науче и примене нове
и иновативне ликовне технике. При том смо развијали маштовитост, иницијативу, развијали
сналажљивост и учили се штедљивости и рециклажи.
Ученици су научили технике вајања, оригамија, декупажа и начине да украсе своју околину,
искористе старе новогодишње украсе или направе поклон или практичан предмет са врло мало
улагања.
Највише су се обрадовали изради играчака. Зато ће секција убудуће у својим плановима имати
више часова посвећених ручно израђеним средствима за часове физичке културе, играчкама и
друштвеним играма у области рециклаже.
За боље резултате недостаје нам простор за одлагање готових радова, материјала за изложбе
које планирамо. Потребан нам је стаклени ормар у ходнику на спрату код млађих разреда који
ће бити предизложбени простор. То ће нам у многоме олакшати прикупљање и избор радова
за школске изложбе.
НАЗИВ СЕКЦИЈЕ: Драмска секција
РУКОВОДИЛАЦ : Мирић Весна
Евалуација рада секције: Сви ученици првог разреда учествовали су у раду ове
секције.Одржано је 35. часова.Један час није одржан јер рад секције није почео почетком
године.Разлог је привикавање првака на школску средину и избор секције.Час је надокнађен
наступима на приредбама.
Током часова ове секције ученици су се упознали са
основама драмског
истраживања, богатили су и развијали машту и креативни начин мишљења,
развијали способности за концентрацију и способности за јавне наступе,
стицали способности лепог, течног и креативног импровизованог изражавања,
стицали искуства и навика за колективни живот и рад, развијали опажања, размишљања и
слободно изражавање, развијали критичке способности,
развијли самоконтролу, досетљивост…, подстицали интересовања за истраживање.
У раду смо користили разне драмске текстове,брзалице ,бројалице,музичке игре.Деца су била
изузетно мотивисана за рад,што потврђује њихово учешће на приредбама за Светог Саву,Дан
школе, као и разне одељенске приредбе( новогодишња,осмомартовска и за крај школске
године).
Наредне школске године ћемо унапредити рад секције учествовањем и на такмичареским
представама.
(колико ученика, колико часова током године, активности ученика, мотивисаност,
реализоване активности у школи и ван ње, шта није реализовано и зашто, које су потешкоће
постојале у раду,коришћена наставна средства, шта треба унапредити и уврстити у план за
наредну годину)
Наставници реализатори секције:
Мирић Весна,Максимовић Марина,Стаматовић Оливера и
Туловић Јасмина
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НАЗИВ СЕКЦИЈЕ: Новинарска секција
РУКОВОДИЛАЦ: Весна Петровић Зечевић
Евалуација рада секције:
( колико ученика, колико часова током године, активности ученика, мотивисаност,
реализоване активности у школи и ван ње, шта није реализовано и зашто, које су потешкоће
постојале у раду,коришћена наставна средства, шта треба унапредити и уврстити у план за
наредну годину)
Школске 2016/2017. године новинарска секција је подмладила своје редове новим
члановима, ученицима петог разреда. Секцију чини осам чланова, од којих је седморо активно:
Немања Максић 5/3, Ања Шукић 5/3, Јана Николић 5/3, Тијана Ћурчић 5/3, Катарина Туфегџић
5/2, Мина Радуловић 5/2 и Габријела Бојковић 5/2.
Окупљања су сваког четвртка за време шестог часа у кабинету за историју.
Најпре је ваљало уводити новопридошле чланове у начин новинарског писменог
изражавања, развијати свест о битности неговања и очувања језика, градити лични стил
писања. Научили су како се пише вест, а како извештај. Ученици су научили и основе
коректуре и лектуре текста и то им се веома допало.
Рад на часовима секције био је заснован на планирању, договарању, подели задужења
и уобичајеним стваралачким покушајима писања. Ученици су имали задатак да трагају за
занимљивим и значајним информацијама и да промовишу, како своја, тако и достигнућа својих
школских другова. Наставник је рад базирао на плану и програму који је предат на почетку
школске године. У току школске 2016/2017. године, реализовано је 36 часова.
Новинарска секција доприноси социјализацији и свестраном образовању ученика; секција
развија сарадниче односе, креативност, критичко мишљење и доприноси стицању вештина за
самосталним писањем.
Групе за уређење рубрика (вести, извештаји, интервјуи, култура, забава, мозгалице,
спорт) организовале су се према интересовањима и афинитетима ученика. Поред уобичајених
кратких вести и извештаја који се односе на догађаје из живота и рада школе, ученици су
писали и саставе са тзв. слободном темом, онако како су тренутно били мотивисани и
инспирисани. Свака страница новина одише дечјим духом, маштом, интересовањима,
стремљењима... Анализом новинарских текстова и вежбама у писању истих, ученици су
упућивани да уочавају карактеристике новинарског језика и стила.
У складу са могућностима, интересовањима и потребама,
ученицимановинарима омогућено је да се креативно изразе радом у секцији и комуникацијом са својим
читаоцима, вршњацима из школе. Посебно су уживали док су радили инетервју са својим
школским друговима песницима. Тим чланова новинарске секције се укључио у пројекат Ђак
репортер. Ученици су писали извештаје о многобројним спортским успесима и њихови
радови су послати Савезу за школски спорт Србије.
План за следећу годину подразумева активирање већег броја ђака и овладавање
техником израде електронског часописа од стране садашњег уредника.
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IX ПРOГРAM СTРУЧНOГ УСAВРШAВAЊA НAСTAВНИKA И СTРУЧНИХ
СAРAДНИKA
Програм стручног усавршавања као интегрални део васпитно-образовног процеса током
године одвијао се на два нивоа:унутар школе и ван школе.
У оквиру базичног програма усавршавања реализовани су следећи садржаји:
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА
-Како је лака геометрија и мерење прија
Јасмина Лукић-Радиновић и
Горица Мијаиловић

ОРГАНИЗАТОР

-НТЦ- систем учења
Јасмина Лукић-Радиновић,Славица Сретић
Горица Мијаиловић
Биљана Пуповић
Весна
Зечевић

Републички
семинар
Републички
Петровић семинар

Татјана Бањеглав
Јована Кастратовић

Ирена Грбић

Драгана
Тијанић
Борић
Радмила Свитлица
Сандра Кнежевић
Драгана Миленковић

ДУБ

октобар 2016.

школа

9.и10.
новембар

зимски Друштво
језик
зимски Друштво
језик

НТЦ систем учења,
развој креативног и
функционалног
размишљања
Републички
зимски
семинар
НТЦ систем учења,
развој креативног и
функционалног
размишљања

ВРЕМЕ

за
за

српски Фебруар,
2017.
српски Фебруар,
2017.

Савез учитеља
Републике Србије
Друштво
језик
Друштво
језик

за
за

Новембар,
2016.

српски Фебруар,
2017.
српски Фебруар,
2017.

НТЦ систем учења – Саваз
учитеља 05.11.развој
креативног
и Републике Србије
06.11.2016.
функционалног
размишљања
(20 сати)
-II-

-II-

-II-

-II-

-II-

-II-II-

-II-

-II-II-II-

-IIИрена Грбић
Сандра Кнежевић

Оснаживање дечјег ума Фондација
MIND UP
( 24 сата) Ђоковић
-II-

-II73

Новак 21.23.04.2016.
-II-

Драгана Миленковић
Сандра Кнежевић
Радмила Свитлица
Марија Накић

Огњен Нинчић

-II-

-II-

-II-

Праћење
напретка
и
вредновања
постигнућа Министарство
ученика
у
функцији просвете
унапређивања квалитета
учења
(8 сати)
НТЦ систем учења –
развој
креативног
и
функционалног
размишљања
НТЦ систем учења –
развој
креативног
и
функционалног
размишљања

10.12.2016.

05-06.
новембар
2016.
05-06.
новембар
2016.
Мај 2017

Саша Шуњеварић

Републички семинар
настави физике

Весна Сретић

„НТЦ систем учења“ 24

школа

Октобар

Јелка Вујић

„НТЦ систем учења „ 24

школа

Октобар

Вера Љубисављевић

Социјалнаспекти
школа
успешности подучавања и
учења 24
Организациони
аспект школа
успешности подучавања и
учења 24

Вера Љубисављевић

о

Вера Љубисављевић

Конгитивни
аспект школа
успешности подучавања и
учења 24
УДРУЖЕЊЕ
Кристина Павловић- „ПРЕВЕНЦИЈА
ПЕДАГОГА
Рајковић
ТРГОВИНЕ ДЕЦОМ И ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ
МЛАДИМА
У
ОБРАЗОВАЊУ“,16 сати
Наталија Вакањац

НТЦ-систем учења
20 сати
Емина Милојевић
НТЦ-систем учења
20 сати
Оливера Лазаревић Методологија и садржаји
Јовановић
рада
на
часовима
одељењске
заједницеодељењског старешине:
шта, како и зашто?
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ЗУОВ
ЗУОВ
Друштво
Београда

17.
и
18.
децембар
2016. године,
Београд

Новембар
2017
Новембар
2017
учитеља 29.
и
30.10.2016.

Оливера Лазаревић
Јовановић
Ивана Солдо
Драгана Максимовић
Јована Миљковић
Драгана Јовановић
Маја Радисављевић
Јована Миљковић
Драгана Јовановић
Маја Радисављевић
Драгана Максимовић

НТЦ систем учења- развој
5 - 7. 11. 2016.
креативног
и Савез
учитеља
функционалног
републике Србије
размишљања

''Паметне
фасцикле- Друштво
слагалице''- да ученик учи, Београда
вежба, зна

учитеља 28.1.2017.

Методички поступци при Друштво
Јована Миљковић
реализацији
наставе Београда
Драгана Максимовић музичке
културе
у
разредној настави

учитеља 22.4.2017.

Владан Миљковић

Веб алати за креирање Е-дуга
интерактивних наставних
материјала

02.2017.

Владан Миљковић

Обука
учесника
у МПС
завршном испиту на крају
основног образованја и
васпитања
10 сати

17-19.06.2017.

“Школско законодавство- ОШ „Павле Савић“
основа
развоја
образовања и васпитања
теме 1 и 2”

10.2016

Радмила Јагличић

“Школско законодавствооснова
развоја
образовања и васпитања
теме 3 и 4”.
Јован Драгићевић
НТЦ систем учења –
развој
креативног
и
функционалног
размишљања
Рада
Лакићевић Методика
реализације
Копања
модела у настави ТиИО
као могућност развоја
креативног учења - 8

ОШ „Павле Савић“

11.2016

Радмила Јагличић

Дејан Радоњић
Дејан Радоњић

ОШ
Синђелић“

„Стеван 05.06.
11.2016.

Центар за развој и 25.02.2017
примену
науке
,
технологије
и
информатике

Методе наставе и учења - 8 ОШ
Владислав 24.09.2016
Рибникар
НТЦ систем учења – ОШ Стеван Синђелић 5 и 6 .11.2016
развој
креативног
и
функционалног
размишљања - 20
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Дејан Радоњић

Интегрисана амбијентална ОШ Браћа Барух
настава - 8

12.12.2016

Данијела Пејчиновић НТЦ систем учења
развој
креативног
функционалног
размишљања
Данијела Пејчиновић

– ОШ
и Синђелић“

„Стеван 05.06.
11.2016.

Тереза Моличник

– ОШ
и Синђелић“

„Стеван 05.06.
11.2016.

НТЦ систем учења
развој
креативног
функционалног
размишљања

Тереза Моличник

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА
НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ
„Диференцирана настава и примена
задатака по нивоима“
Рад са ученицима који слабије напредују

РЕАЛИЗАТОР

С. Лончар и Т. Л. Нитић 20. март 2017.
Разредно веће 6.
разреда
Разредне старешине 6.
разреда
Одељенска заједница 6.
разреда

Учешће ученика у школским такмичењима
Хуманост на делу (прикупљање чепова)
Специфичне
сметње
прилагођавање наставе

у

учењу

и Јована Кастратовић
Биљана Пуповић

Правописне актуелности
Како родитељи могу помоћи деци у учењу
страног језика
Представљање интернет сајтова и мобилних
апликација које могу помоћи ученицима у
савладавању страног језика

Новембар
Фебруар
Април
октобар
март

Ирена Грбић

октобар 2016.

Ирена Грбић

октобар 2016.

Како мотивисати ученике за комуникацију
на страном језику
Драгана Тијанић Борић
Стручна упутства о реализацији часа

МЕСЕЦ

новембар 2016.

Директор

Октобар
Натавници биологије и
критеријума хемије
Новембар

Анализа
уједначавања
оцењивања
Оцењивање активности ученика,редован рад Кристина
на часовима физичког васпитања
Рајковић
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Павловић- Септембар

Организација недеље спорта,хуманитарних Кристина
турнира и спортског дана
Рајковић
Дисциплински проблеми на часовима
Унапређење мотивисаности ученика
Критеријум оцењивања
„Вршњачко насиље“
„Сингапурски математички модел“–
„Покренимо нашу децу“
Организација рада у продуженом боравку у
школској 2016/2017. години
Анализа успеха, дисциплине и адаптација
ученика на школски режим рада
Анализа успеха ученика на крају I
полугодишта
Анализа успеха ученика на крају школске
2016/2017. године
Критеријуми оцењивања

Павловић- Април

Наставници уметничког
актива
Наставници уметничког
актива
Наставници уметничког
актива
Софија Милановић
Јован Јовановић
Јован Јовановић
Актив
учитеља
у
продуженом боравку
Актив
учитеља
у
продуженом боравку
Актив
учитеља
у
продуженом боравку
Актив
учитеља
у
продуженом боравку
Шуњеварић

Април 2017
Мај 2017
Јун 2017
октобар 2016.
децембар 2016.
март 2017.
август
новембар
јануар
јун
05.2017.

ПРЕДАВАЊА ЗА РОДИТЕЉЕ И УЧЕНИКЕ
ТЕМА
„Безбедност у саобраћају“
„Саобраћај“
„Светски дан штедње струје“
„Штетности пушења“
Безбедност деце на интернету

РЕАЛИЗАТОР
Саобраћајна полиција
Саобраћајна полиција
Еколошка секција школе
Еколошка секција школе
Национални контакт центар за
безбедност деце на интернету
НТЦ-систем учења
Јасмина РадиновићЛукић,Славица
Сретић,Горица
Мијаиловић
Безбедност на интернету
МУП
Насиље преко интернета
Одељенско веће 6. разреда
Заједнички родитељски за Директор,педагог,психолог,одељењске
осмаке поводом завршног старешине
испита
„Жива библиотека“ у оквиру Родитељи ученика осмог разреда
професионалне оријентације
Безбедност на интернету
МУП
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ВРЕМЕ
19.01.2017.
23.02.2017.
24.03.2017.
11.04.2017.
9.6. 2017. у 17ч
9.и 10. новембар
Мај
Мај
24.5.2017.
Мај 2017.
06.2017.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГЛЕДНИХ ЧАСОВА
НАЗИВ ЧАСА

РАЗРЕД
И
РЕАЛИЗАТОР
ОДЕЉЕЊЕ
Језик,
граматика-Творба 6. разред
Биљана Пуповић
речи, утврђивање
Шашава песма-Мирослав 5.разред
Весна
Петровић
Антић, обрада
Урошевић
Живот и обичаји народа 6.разред
Јована Кастратовић
српског-Вук
Караџић,
обрада
Књижевност-Мост
на 8.разред
Татјана Бањеглав
Жепи- Иво Андрић, обрада

ВРЕМЕ
септембар
октобар
децембар
мај

Project 1: My School

4/4

Ирена Грбић

27.12.2016.

Tiere,Uber Tiere sprechen

5/4

Радмила Свитлица

18.11.2016.

Eine Stadtfuhrung

6/1

Сандра Кнежевић

21.03.2017.

Project 4: Generation gap

7/2

Драгана Тијанић Борић 19.05.2017.

Преламање светлости
тотална рефлексија

и

Саша Шуњеварић

Октобар 2016.

Саша Шуњеварић

Фебруар 2017.

Саша Шуњеварић

Мај 2017.

8/2

Архимедов закон и његова
примена
Хидростатички притисак и
спојени судови

7/3

Сабирање и одузимање
разломака
Множење
и
дељење
рационалних бројева
Запремина правог ваљка

5/4

Огњен Нинчић

Фебруар 2017.

6/2

Марија Накић

Април 2017.

8/2

Сања Николић

Март 2017.

7-3

Јелка Вујић

Октобар

6-2

Весна Сретић

Новембар

„Хемијске везе“

8-2

Вера Љубисављевић

Децембар

„Биологија наука о животу“

4-1, 4-2, 4-3, 4- Весна Сретић
4

6/3

„Скелет. Кости главе, трупа
и удова“- обрада новог
градива
„Пљоснати црви“

Интердиципланарни час
„Сунце је извор живота“

Јелка Вујић

5/3
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Јун
Мај

5/1

Кристина
Рајковић

5-3

Наталија Вакањац

Мај 2017

7-4

Наталија Вакањац

Јун 2017

7-4

Ана Видојевић

Јун 2017

Сабирање и одузимање до I2
20

Марина Максимовић

Март 2017.

Вашар
(Народна традиција)

III4

Александра Горановић 13.06.2017.

Математички изрази

IV4

Горица Мијаиловић

07.04.2017.

„Прва љубав“ –
Бранислав Нушић

IV2

Јасмина
Радиновић-Лукић

16.05.2017.

Ликовно:
Необично биће из моје
маште,вежбање
Физичко
васпитање
Штафетне и елементарне
игре
по
избору
ученика,увежбавање
-–предмет Свет око нас
(наставна јединица: Делови
биљака - обрада);
Српски језик (наставна
јединица: текст „Јабука,“
Драган Лукић – обрада);

4/3

Славица Сретић

новембар

4/1

Мирославка Ивановић

децембар

II1

Капелети Биљана

16.09.2016. године
–

I4

Туловић Јасмина

08.11.2016

Елемент
спортске
гимнастикепрескок,савладавање
без
страха
Интердисциплинарна
настава
Тема: „Сунце“
Интердисциплинарна
настава
Тема:“Српска
средњевековна
орнаментика“
Интердисциплинарна
настава
Презентација:„Српска
средњевековна музика“
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Павловић- 25.10.2016.год

предмет Српски језик
I3
(наставна јединица:
Поледица, прича по
сликама – обрада);
предмет
Српски
језик II3(наставна
јединица:
Потврдни и одречни облик
реченице – обрада);

Стаматовић Оливера

11.2016

Трипковић Тања

27.09.2016. године

предмет
Српски
језик III2
(наставна јединица: Глагол,
значење глагола – обрада);

Милановић Софија

31.10.2016.

Лутке од рециклажног
материјала
Јесење играрије

I/2

Маја Радисављевић

29.9.2016.

II/2 и II/4

28.10.2016.

У свету папира

I/4

Оливера Лазаревић
Јовановић
Јована Миљковић

Портрет светог Саве

I/3

Драгана Максимовић

25.1.2017.

Пролећни цвет

I/1

Драгана Јовановић

9.3.2017.

седми

Миљковић Владан

12.2016.

пети

Јагличић Радмила

02.2017.

Тематски данСтефан првовенчани

седми

Миљковић Владан

06.2017.

Шумарсво. Значај шума.
Шумски екосистеми.

осми

Павићевић Љиљана

02.2017.

Руска
Федерација
–
физичко-географске одлике

шести

Драгићевић Јован

05.2017.

Обрада
материјала
–
практична израда модела

7/4

Рада
Копања

Бициклиста у саобраћају

5/1

Станика Брашњевић

31.11.2016.

Сеоба Срба
Грчки полиси и Спарта
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Лакићевић

17.05.2017

23.12.2016

X

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА
ШКОЛСКУ ГОДИНУ 2016/2017.

Ове шкоске године (2016/2017.) планирано је пет а одржано шест састанака, присутни
су били сви чланови Тима.
На почетку овогодишњег рада чланови Тима су се упознали са активностима предвиђеним
Развојним планом за 2016/2017. и поделили задужења.
Безбедност школе односно ученика школе нам је од примарног значаја тако да је ове школске
године подигнута на још већи ниво.У сваком дневнику рада постоје чек листе за евиденцију
насиља.
Одржан је семинар за 35 наставника „НТЦ“ систем учења у циљу побољшања квалитета аставе
и увођења индивидуалних облика наставе.
Директорка, педагог и психолог школе су гостовале у вртићима „Чигра“ „Колибри“ са
стручном темом „Припрема деце за полазак у школу“
Била су и предавања о хигијени, пубертету, репродуктивном здрављу, наркоманији,
дискриминацији и психоактивним супстанцама.
Педагофг је одржала стручну тему“ Планирање и програмирање у настави“за нове наставнике
и наставнике приправнике и редовно обилазила часове нових наставника
Реализовали смо више реалних сусрета за осме разреде и организовали „Живу библиотеку“
представљана су занимања из области медицине да би помогли ученицима у њиховом одабиру
средње школе. Педагог је одржала у 8. разреду предавање о гимназијама смеровима и
предметима.
Интензивно смо сарађивали са колегама из школе „Бошко Буха“ који су нам доста помогли у
релизацији ИОП-а.
Активно се радили на ажурирању сајта школе и увођењу нових страница. Учествовали на свим
такмичењима и освојили пуно награда општинских, градских и учествовали на републичким.
Све више користимо могућности нове технологије.
Стручна тема на Наставничком већу 9.11.2016. Истраживачки налази у области “Настава и
учење“ – директор школе, и на Активима „стручна упутства о реализацији часа.
Акција скупљања чепова је феноменално прихваћена и бивши ђаци још увек доносе чепове.
Једни смо од најажурнијих на општини.
Били смо домаћини колегама из Словеније, у мају и тада организовали тематке часове и код
нижих и код виших разреда.
Чланови Тима су кроз дискусију дошли до заједничких закључака да би било одлично када би
реализовали базу знања где би чували часове добре праксе и боље организовати рад
продуженог боравка.
Велико задовољство чланова Тима је извештај екстерне инспекција и оцена четири која
показује да смо једна добра заједница.
Руководилац
Данијела Пејчиновић
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XI ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ
ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ
И у другом полугодишту у школи се одвијала интензивна сарадња са родитељима на више
нивоа, те је све што је Тим за сарадњу са родитељима планирао и остварено.
Онај најважнији аспект сарадње са родитељима, а то је непосредни контакт тј. родитељски
састанци и ,,дани отворених врата“, сваки разредни старешина је одржао према плану. Било је
два термина за дане ,,отворених врата“, 16. март и 17. мај. Родитељски састанци су били 11. и
12. априла а по потреби неке разредне старешине држале су и три састанка. Посебан
родитељски састанак одржан је 16. марта за родитеље будућих првака. И за осме разреде
одржан је родитељски састанак, а за остале последњи родитељски састанак и подела књижица
заказан је за 28. јун такође 2017. године.
Педагог, психолог и наставници задужени за то редовно су, ажурирањем информација на
паноима у школи, обавештавали родитеље о актуелностима везаним за рад школе. Родитељи
су такође били у могућности да се информишу преко сајта наше школе.
Следећи, веома важан, непосредни, аспект сарадње са родитељима је сарадња у дневном
боравку где наставници свакодневно виђају родитеље који долазе по децу. Та врста сарадње
је од непроценљивог значаја за свакодневно функционисање ученика у разредној настави,
поготово оних који иду само преподне на наставу (први разред), јер због пословних обавеза
родитељи нису у могућности да виђају разредне учитеље те су наставници из боравка спона
између њих. Наставници из боравка имају сарадњу са родитељима и на редовним родитељским
састанцима и консултацијама једном недељно.
Савет родитеља је у другом полугодишту имао четири састанка. Хуманитарни фонд ,,Срце
Синђе“ је наставио са радом.
Сваки од тимова који постоје у школи имао је, адекватно свом деловању сарадњу са
родитељима. У извештајима о раду тих тимова може се сазнати више о тој сарадњи.
Посебна сарадња са родитељима је она коју обавља педагошко-психолошка служба.
Непосредан контакт са децом и родитељима који имају било какав проблем или дилему пружа
подршку целој породици и доприноси хармоничнијој атмосфери у школи, бољим ефектима
наставе, конструктивнијој сарадњи наставника са родитељима и децом и уопште врши
медијацију у било каквим евентуално спорним ситуацијама између школе и родитеља. Будући
да је наша школа у програму ,,Школа без насиља“, организована су и предавања и трибине
посвећене овој теми. Поред тога, родитељи су присуствовали и предавањима о безбедности
деце на интернету које је веома важно будући да деца данас долазе путем интернета до
различитих информација.
На родитељским састанцима родитељи су обавештени да могу присуствовати часовима, што
су неки од њих и урадили. Приликом организовања и извођења разних манифестација,
приредби или посета, родитељи су својим залагањем дали допринос да све протекне у
најбољем реду а повцерњем у наставнике у извођењу тих активности показали су да је сарадња
са родитељима у нашој школи веома добра. Све хуманитарне акције заправо су биле успешне
управо због ангажовања родитеља и због добре сарадње на релацији школа-родитељи, односно
породица.
Може се извести закључак да су и у овом периоду родитељи имали увида, били ангажовани,
и на сваки адекватан начин били укључени у рад школе, тимова и свакодневно
функционисање, чиме су дали допринос бољем и квалитетнијем школовању своје деце, а
наших ђака.
Руководилац Тима за сарадњу са родитељима
Јадранка Данојлић
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ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ
Ове школске 2016./2017. године укључили смо и седми и осми разред у програм
професионалне орјентације. Неке радионице овог програма су већ имплементиране у часове
одељенских старешина и у часове грађанског васпитања тако су се и реализовале. Наставници
техничког и информатике и ове године су били ангажовани за мрежа средњих школа.Ученици
су се максимално укључили и направили мраже средњих школа Београда (по општинамагимназије и средње стручне).
На информативној табли за Професионалну орјентацију која је окачена на видном месту у
школи смењивали смо важне информације у вези уписа и различитих занимања.
Овај пројекат је у суштини завршен али наша школа има обучен кадар и план професионалне
орјентације је у годишњем плану школе и реализује се на више нивоа као подршка ученицима
(сви облици наставних активности и посебни облици кроз сарадњу са средњим школама,
испитивања способности ученика..)
Педагог школе Данијела Пејчиновић је одржала предавање о гимназијама (смерови,
предмети). Појединачно у сваком разреду, интересовање је било велико и било је пуно
постављених питања.
У фебруару смо водили, наше ученике у Фармацеутску – физиотерапеутску средњу и многе
средње школе су долазиле и представљале се.
Током целе школске године Тим је био на располагању ученицима за сва питања у вези
одабира школе и будуће професије.
Посетили су и Сајам образовања у организације општине Звездаре где су се презентовале
средње школе са општине и шире.
Почетком маја смо организовали „Живу библиотеку“, дошли су родитељи здравствених
занимања и врло лепо се представили а ученици су активно учествовали и били
заинтересовани. Следеће године ћемо покушати да доведемо инжењеро и програмере.
У мају је одржан и велики родитељски састанак који су држали директор, педагог и психолог
дали сва неопходна упутства у вези пријемног испита и уписа у средњу школу.
Руководилац тима за ПО
Јелка Вујић
ТИМ ЗА ИНКЛУЗИЈУ
Извештај о раду Школског тима за ИО за школску 2016/17.годину
Школски тим за ИО у школској 2016/17. је испунио све планиране активности. Тим броји
петнаест чланова, који према својим задужењима доприносе раду Тима.
У току школске године одржано је 5 састанака Школског тима за ИО (записници се налазе у
фасцикли Тима за ИО). Одржани су састанци тимова за додатну подршку ученику и израђени
су ИОП-и који су одмах почели са применом.
У августу је усвојен план активности Тима и предлог поделе задужења за школску 2016/17.
Евидентирани ученици којима је потребна додатна подршка. Сви ученици за које је израђен
ИОП у претходној школској години наставили су да раде по њему (укупно 28 ученика). За два
ученика који су радили по ИОП-у 1 послати су захтеви ИРК за израду Иоп-а 2. За два ученика
је предложено увођење ИОП-а 1 према процени дефектолога и предметних наставника и уз
сагласност родитеља. За две ученице је тражено делимично укидање ИОПа 1. Предлози су
усвојени на Педагошком колегијуму 29.08.2016. Директор школе је усвојио предлог Тимова
за пружање додатне подршке ученицима који је доставио Школски тим за ИО. Школски одбор
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и Савет родитеља упознати су са планом рада Тима и бројем ученика који имају посебну
подршку.
Након добијања сагласности и израде ИОП-а, број ученика са ИОП-ом је био 30 и тај број је
остао непромењен до краја школске године. Сви ученици су остварили позитиван успех.
На основу опсервације ученика 1. и 2.разреда и тестирања дефектолога 5 ученика је упућено
на ИРК како би им се омогућио корективни рад у наредној школској години. До краја школске
године два захтева су позитивно решена. Није било предлога за израду ИОП-а.
РАЗРЕД

ИОП 1

ИОП2

УКУПНО

1.

-

-

-

2.

3

2

5

3.

6

1

7

4.

1

2

3

5.

2

-

2

6.

2

4

6

7.

3

2

5

8.

2

-

2

19

11

30

НА НИВОУ ШКОЛЕ

Табела ИОП-а на крају школске 2016/17.године
Пре почетка наставе, у августу, али и током септембра 2016., интензивно смо сарађивали са
неколико издавачких кућа и Савезом слепих како би обезбедили прилагођене уџбенике за
ученике са оштећеним видом. Један број уџбеника је обезбеђен у електронској форми и на
Брајевом писму, а известан број је још увек у процедури и надамо се да ће стићи до почетка
другог полугодишта. У марту 2017. послати су званични захтеви свим издавачким кућама чије
уџбенике користе наши ученици за адаптиране уџбенике на Брајевом писму и у електронској
форми са циљем благовремене набавке уџбеника за наредну школску годину.
У оквиру припрема за почетак наставе у септембру, урађен је плакат који промовише
толеранцију различитости и урађене су ознаке за рампе за инвалидска колица.
У току полугодишта Тим је пратио рад тимова за додатну подршку ученицима и спровођење
ИОП-а. Одељенске старешине су пратиле спровођење ИОП-а за своје ученике и координирале
сарадњу између чланова тима. Израђена је нова или измењена и допуњена постојећа
документација за праћење напредовања ученика и рад тимова и наставници су упућени како
да је користе.
На крају класификационих периода, на Одељенским већима је рађена анализа успеха ученика,
а сваки наставник је урадио евалуацију примењених стратегија и успеха ученика (евалуационе
листе налазе се у досијеима ученика). На основу тога су се радиле корекције и ревизије
ИОП-а.
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Ученици са посебним потребама укључени су у све културне и спортске активности школе.
Ученицима 8.разреда који раде по ИОП-у омогућена је асистенција и издвојен простор за рад
на Завршном тесту у сарадњи са Школском управом.
Настављена је сарадња са ОШ „Бошко Буха“. Тим дефектолога, у саставу логопед, соматопед
и специјални педагог, радио је са ученицима наше школе који имају решење ИРК и сагласност
родитеља (детаљи о броју ученика и одржаних часова налазе се у извештајима дефектолога).
Такође, они су наставили саветодавно-инструктивни рад са наставницима и родитељима
ученика и учествовали у изради ИОП-а.
Секретаријат за социјалну заштиту и организација „Наша деца“ обезбедили су материјална
средства за личне пратиоце за пет наших ученика која раде по ИОП-у-2 и они су почели са
радом у септембру.
Фонд „Срце Синђелића“ обезбедио је лап-топ рачунар за ученицу са делимично оштећеним
видом, који ће она користити у настави и учењу.
Школски тим за ИО је својим радом у претходном периоду допринео да се деца којој је
потребна подршка осећају добро у нашој школи и да су њихови родитељи и старатељи
задовољни сарадњом и резултатима рада наставника и стручних служби, на задовољство свих
нас.
23.06.2017.
Руководилац Тима за инклузију
Ирена Грбић
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА,ЗЛОСТАВЉАЊА
И ЗАНЕМАРИВАЊА
Руководилац - психолог
У току школске 2016/17. Тим је реализовао 9 састанака и реаговао на вербалне и физичке
сукобе међу вршњацима. Најчешће ситуације којима се Тим бавио су биле вређање, говорење
ружних речи, гурање, шутирање и ударање међу вршњацима. Састанцима Тима поред сталних
чланова присуствовали су одељењске старешине ученика који су били учесници различитих
сукоба.
Састанци су увек били садржајни, добро испланирани, конструктивни, поткрепљени
одабраним садржајем у циљу испуњавања постављених циљева, доношењу превентивних
мера како би се сукоби разрешили и како би вршњаци развили толеранцију, уважавање,
другарске односе Тим се углавном бавио насиљем другог нивоа, али је дискутовано и о
случајевима првог нивоа насиља. Највећи број сукоба међу ученицима дешавао се за време
малог одмора и на часовима физичког васпитања. Списакови свих чланова Тима истакнути су
на видљивим местима у школи.

АКТИВНОСТИ ТИМА ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА:
Активности програма реализовале су се и кроз програме социјалне заштите, програма
корективно -васпитног рада,унапређења васпитног рада, сарадње са породицом.
 Држање предавања о превенцији заразних болести Хив и Сида;
 Обележена је Дечја недеља
 Листа о пријави насиља у школи се редовно попуњава. Најчешће се пријавњујеу вербални
сукоби и физички сукоби првог нивоа насиља.
 Постављање плаката с правилима понашања, саветима за ненасилну комуникацију итд. по
учионицама и/или ходницима школе
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Организовање хуманитарне акције „Срце Синђелића“
Реализација радионица у оквиру пројекта “Mind Up“ чији један од основних циљава и јесте
превенција вршњачког насиља
Предавање за родитеље о увођењу пакета сексуалног образовања
Предавање за родитеље предшколаца о припреми деце за полазак у школу и начинима
реаговања у случају вршњачког насиља
У сарадњи са МУП, организоване су предавања за ученике на тему безбедности у
саобраћају
Чланови Тима одржали су радионице у квиру пројекта «Оснаживање породице».
Заступљене и обрађене су следеће теме:
- припремање ученика за изазове одрастања;
- Избегавање проблеме са дрогом, алкохолом и цигаретама;
- Разумевање улоге родитеља и унапређивање породичне комуникације.
У сарадњи са Општином Звездара,организоване су предавања за ученике на тему
безбедности у саобраћају

ТИМ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Чланови тима:
Весна Сретић -руководилац
Татјана Нитић Лончаревић-члан
Славица Сретић- члан
Ирена Грбић-члан
Марина Максимовић-члан
Јелка Вујић-члан
У првом полугодишту школске 2016-2017. године тим за заштиту животне средине је успешно
спровео планиране акције, манифестације и обележавање значајних датума.
-У септембру месецу, 16.09. је обележен Међународни дан очувања озонског омотача, на
часовима биологије у осмом разреду и часовима природе и друшва у млађим разредима.
-Акције сакупљања старе хартије, чепова и лименки у школи се спроводе годинама уназад.
Стара хартија прикупљена у току прошле године продата је у септембру месецу и за њу је
добијено 3600,00 динара. Акције се спроводе под покровитељством општине Звездара.
-4.10.2016. године, обележен је Дан заштите животне средине. У оквиру обележавања тог дана
организована је изложба птица у холу школе.
-17.10. 2016. године, обележен је Дан здраве хране. У оквиру одељенских већа одржана су
предавања о здравој храни и направљена је закуска.
-1.11.2016. обележен је светски Дан екологије. Професори разредне наставе су поделили
искуства са колегама и децом о посети еко-фарми Стари Тамиш.
-Дан борбе против СИДЕ, обележен је у току децембра месеца традиционалним низом
предавања ученика осмих разреда у свим одељењима од првог до седмог разреда.
-За јануар месец 2017. године планирана је садња јелке са бусеном у школско двориште. Јелка
је купљена новцем који је добијен продајом старе хартије и за новогодишње празнике била је
окићена у холу школе. Обзиром на временске непогоде, ниске температуре и замрзнуто тло
садња јелке је одложена за фебруар месец.
Као и у првом полугодишту школске 2016-2017. године тим за заштиту животне средине је
успешно спровео планиране акције, манифестације и обележавање значајних датума и у току
другог полугодишта.
-У фебруару месецу је засађења јелка у школско двориште.
86

-У марту месецу је спроведена акција „САТ ЗА ПЛАНЕТУ“. Сва одељења у школи су била у
прилици да се подсете важности заштите необновљивих извора енергије.
-22.4. обележен је Дан Планете Земље изложбом радова и пројеката у библиотеци школе.
-У мају месецу се сређивало двориште и атријум а ученици, наставници и родитељи су се
подсетили важности и значаја Рециклаже.
-05.6.обележен је Дан заштите животне средине, ученици шестих разреда су припремали и
презентовали пројекте на ову тему.
Јун 2017.
Весна Сретић, руководилац тима
ТИМ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
МЕСЕЦ
Септембар

Октобар

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ
 Током месеца септембра, евидентирали смо укупно
70 ученика из социјално угрожених и сиромашних
породица, 56 ученика ромске националности , као и
18 ученика који нередовно похађају наставу.
Спискови ових ученика по разредима и одељењима
су прослеђени ПП служби, као и Центру за
социјални рад;
 Обезбедили смо помоћ социјално угроженој деци у
виду школског прибора, као и прибор за техничко
образовање;
 Направљен је договор око реализације бесплатних
оброка у оквиру продуженог боравка у школи;
 Учествовали смо у помоћи око издавања потврда за
остваривање социјалне помоћи и дечијег додатка.
 Обављен периодични обилазак породица социјално
угрожених ученика од стране педагошког асистента
ради утврђивања реалних услова за живот и рад као
и побољшаној сарадњи са родитељима ученика;
 Обилазак породица ученика који нередовно
похађају наставу;
 У оквиру Дечије недеље, 5.10. и 6.10.2016. у холу
наше школе је организована хуманитарна акција ''
Срце Синђелића'' у циљу прикупљања средстава за
набавку уџбеника и школског прибора социјално
угроженим ученицима и ученицима са инклузијом;
* У оквиру сарадње са Црвеним крстом Звездаре,
организована је и успешно
реализована хуманитарна акција донације зимске
гардеробе и школског прибора за 10 најугроженијих ученика наше школе.
Помоћ је подељена 7.10.2016.
у просторијама Црвеног крста Звездара по
утврђеним списковима које смо им
претходно проследили.
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РЕАЛИЗАТОРИ
Тим за
социјалну
заштиту,
Општина
Звездара,
ПП служба
Секретар школе

Тим за
социјалну
заштиту,
Црвени крст
општине
Звездара,
Центар за
социјални рад

Новембар




Децембар/
јануар







Фебруар/
март



Организоване су и одржане едукативне радионице
на тему толеранције и превенције насиља у оквиру
свих одељења на часовима Одељенске заједнице;
Организоване су и радионице на тему безбедности
деце у саобраћају, као и предавања на тему ''
Превенција ХИВ инфекције'', које су ученици осмих
разреда одржали млађим ученицима наше школе (
трећи и четврти разред).

У сарадњи са Црвеним крстом Звездара,
традиционално је организована хуманитарна акција
под називом '' Један пакетић – много љубави''. Том
приликом су ученици наше школе прикупили и
направили већи број новогодишњих пакетића
намењених деци без родитељског старања;
Приликом организовања традиционалног
Новогодишњег вашара у холу наше школе
29.12.2016., прикупљена су хуманитарном акцијом
новчана средства намељена куповини и одржавању
помоћних апарата за слепе и слабовиде ученике
наше школе;
Током месеца јануара, анализиране су активности
рада нашег тима током првог полугодишта школске
2016/17. године и сачињен извештај о раду тима.
Извештај је прослеђен ПП служби у електронској
форми.
У оквиру сарадње наше школе са Црвеним крстом
Звездара, реализоване су следеће активности:
- 2.3. 2017. волонтери Црвеног крста су одржали
предавање ученицима 4. разреда на тему ''
Програм против трговине људима '';
- 9.3. 2017. одржана је обука за учитеље 4.
разреда, као припрема за предстојеће такмичење
под називом '' Шта знам о Црвеном крсту '';
- Пријављене су такође три екипе наших ученика
6. разреда за такмичење из прве помоћи ( оба
такмичења су планирана за крај априла/ почетак
маја 2017. )
- 31.3. 2017. Послати су литерарни радови шест
ученика наше школе на тему ''Крв живот значи ''.
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Тим за
социјалну
заштиту,
Црвени крст
Звездаре,
Учитељи –
наставници
предметне и
разредне
наставе,
Ученици осмог
разреда
Тим за
социјалну
заштиту
Црвени крст
Звездара
Ђачки
парламент
Ученици наше
школе

Тим за
социјалну
заштиту
Црвени крст
Звездара
Учитељи 4.
разреда
Ученици 4. и 6.
Разреда наше
школе

Април/
мај







Јун





29.4.2017. на општинском такмичењу под називом ''
Шта знам о Црвеном крсту'', ученици 4. разреда
наше школе у пратњи наставница Горице
Мијаиловић и Драгане Јовановић су заузели 4.
место;
Ученици 6. разреда наше школе су на општинском
такми из прве помоћи, одржаном 13.5.2017., такође
заузели 4. место;
6.6.2017. године је у нашој школи организован
спортски дан и том приликом спроведена
хуманитарна акција '' Срце Синђелића'', чији ће
приход бити намењен куповини и одржавању
помоћних апарата за ученике наше школе са
оштећеним видом.
У организацији Црвеног крста Звездаре, биће
омогућено најугроженијим ученицима да у току
летњег распуста оду на бесплатан опоравак. Уз
сагласност родитеља, односно старатеља и Центра
за социјални рад, наш Тим је предложио три
ученика који испуњавају предвиђене услове и
њихове податке проследио Црвеном крсту Звездара.
На састанку одржаном 22.6.2017. године,
анализиране су активности рада нашег тима током
школске 2016./17. , сачињен годишњи извештај рада
тима и оквирни план за наредну школску годину.

Тим за
социјалну
заштиту
Црвени крст
Звездара
Учитељи 4.
разреда
Ученици 4. и 6.
Разреда наше
школе
Тим за
социјалну
заштиту
Црвени крст
Звездара
Ђачки
парламент
Ученици наше
школе

У Београду, 22.6.2017. године
Руководилац тима :
Сања Лончар
ТИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОГРАМА ЗА КУЛТУРНЕ И ЈАВНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ШКОЛЕ
Наставници и ученици су реализовали разне активности у оквиру школе.
Цела школске године тим је вредно радио и остварио следеће активности:
1. 1.9. Приредба за пријем првака
2. У периоду од 3. до 7.10. 2016. Одржане су разне активности поводом Дечје недеље
-

Изложба луткица и шешира

-

Изложба птица

-

Мали сајам књига

-

,, У игри заједно“ дружење са бакама и декама
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3. 29.12.2016. Новогодишњи вашар и хуманитарни фонд ,,Срце Синђелића“
4. 27.1.2017. Свечано је обележен Свети Сава, школска слава
5. 20.2.2017. Дан матерњег језика
6. 28.4.2017. ,,Читалачка значка“
7. 29.5. Дан школе свечано је обележен
8. 5-9.6.2017. Посета ОШ колега и ученика из ОШ ,,Сладки Врх“ из Словеније
9. 6.6.2017. Спортски дан и хуманитарни фонд ,,Срце Синђелића“
10. 28.6.2017. Свечана додела сведочанстава ученицима осмог разреда и подела књижица
Све планиране задатке и садржаје културних и друштвених активности смо остварили и
сарадњом са родитељима ученика, спровођењем разних акција солидарности и
прикупљањем секундарних сировина, пригодним програмима везаним за обележавање и
прослављање значајних датума, организовањем посета, такмичења, излета, учешћем у
смотрама.
Руководилац тима:
Александра Горановић
ТИМ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ЗДРАВСТВЕНО-ВАСПИТНОГ РАДА
УЧЕНИКА

Одржано је 9 састанака тима у току школске 2017-2018. године којима је
присуствовало 4
члана тима.
На основу Годишњег програма рада Тим за здравствено васпитање ученика је реализовао
планиране активности, осим „Светског дана науке“ који није реализован из оправданих
разлога.
Скоро у сваком месецу акценат је стављан на едукацију ученика и развијање свести о значају
здравља, а нарочито на тешке последице од болести зависности. Сарађивали смо са многим
установама које су нам помогле у едукацији ученика. Активности које су реализоване до
краја школеске 2017/2018. године су:
Март:
-Обележен је „Светски дан вода“- значај воде- ученицима од првог до осмог разреда на ЧОСу
-Квиз поводом „Дана штедње струје“ ученицима млађих разреда-реализатори ученици
Еколошке секције у организацији проф. Јелке Вујић
-Предавање на тему „Пушење“, путеви ширења и мере заштите ученицима млађих разредареализатори ученици осмог разреда у организацији проф. биологије
Април:
-Обележен је „ Светски дан здравља“
Тема: „Здравље је највеће богатство“, ученицима од првог до осмог разреда на ЧОСу
-Предавање на тему „Сексуално васпитање и разлике међу половима“ ученицима млађих
разреда- реализатори ученици осмог разреда у организацији проф. биологије
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Мај:
-Предавање о репродуктивном здрављу девојчицама шестог разреда- реализатор докторка из
Дома здравља Звездара
- Предавање на тему „Значај физичке активости на свежем ваздуху“ ученицима млађих
разреда, реализатор проф. физичког васпитања
Јун:
-Предавање на тему „Чување животне средине“ ученицима од првог до четвртог разредареализација на ЧОСу и часу Чувари природе
-Предавање на тему „Појам екологије“ ученицима од петог до осмог разреда- реализација на
ЧОСу
Реализоване су планиране хуманитарне акције:
- „Тегла пуна љубави“
- „Друг другу“
Реализовани су планирани систематски прегледи ученицима наше школе које су реализовали
доктори Дома здравља Звездара.
Све активности које су реализоване ученицима су биле приближене тако да на најбољи начин
схвате значај очувања свог здравља, других људи као и очување животне средине.
Сарадња са члановима тима је била на завидном нивоу који су своја задужења савесно
обављали и одазвали се свакој акцији која је организована.
Руководилац тима
Марина Максимовић
ИЗВЕШТАЈ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Актив за развој школског програма током школске године састао се 4 пута и радио је на :
Разматрању и праћењу новина и измена у наставним плановима и програмима,
законским и подзаконским актима.
У складу са Законом, имплементирани су нови програми верске наставе и Информатике.
Урађен је Анекс Школског програма на почетку школске године који се односио на расподелу
и планове часова допунске , додатне наставе и секција.
Праћењу нових школских програма за период 2014-2018. Године
Имплементацији и корелацији Годишњег плана рада са Школским програмом и
Развојним планом школе.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ АСИСТЕНТА
Извештај за школску 2016/2017





Име и презиме педагошког асистента/асистенткиње Нада Ђуричковић
Место седишта школе Београд, Милића Ракића 1, Општина Звездара
Место у коме је објекат у коме ради педагошки асистент/асистенткиња Београд

Деца којој сте пружали подршку


Ком броју деце сте пружили неки вид подршке?

Током школске 2016/2017 године педагошки асистент је, по утврђеном распореду радио са
ученицима од првог до осмог разреда. План и распоред рада са ученицима је одређен одмах на
почетку школске године. Током године је, више пута, прилагођаван у зависности од потреба
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које су настале а у оквиру активности одређених на почетку године. Све новонастале потребе
које су се наметале током године и рађене су у договору са учитељима, наставницима и
директорком школе.
Рад са ученицима млађих разреда је заснован на активностима на самом часу, током трајања
редовне наставе. Овај рад се састоји од пружња помоћи ученицима који не могу да прате ток
излагања, односно не могу да схвате одмах поруку лекције, па им је потребно додатно
објашњење. Прилагођено објашњење је врло често у виду коришћења другачијих речи које су
разумљивије, које се чешће користе у ромској заједници.
Помоћ у учењу је била доступна свим ученицима који не успевају да реше задатке. Конкретна
помоћ је пружена када асистент види да ученик само гледа у свеску, а потребно је решити
задатак, тада прилази ученику да појасни, пронађе начин да дете дође до решења. У случају
да и тада ученик не разуме задататак, педагошки асистент о томе обавести учитеља и заједно
потраже начин да ученик схвати градиво.
Педагошки асистент ради са 18 ученика млађих разреда.
Помагање око лакшег савладавања градива које је по плану рада, је оно што се може назвати
најважнијим задатком. Понекад је било потрбно радити после часова и савладавати градиво
које је одрђени ученик пропустио ( после изостајања због болести или немогућности да се
савлада градиво на редовном часу). Када се учи читање (што би иначе ометало друге ученике
да се изводи на часу) и када се ученик преслишава, нпр. таблица множења, потребан је
индивидуални рад и после наставе. Са појединим ученицима је довољно радити повремено,
када наставници сматрају да је потребно а са појединим ученицима је потребан континуирани
рад на савладавању градива. Појединим ученицима је била потребна подршка у погледу
кориговања понашања, учење правилима рада у школи и поштовања истих. Ова врста подршке
је потребна на самом почетку школске године и са ученицима који нису похађали припремни
предшколски програм.Овај принцип рада је примењиван код ученика старијих разреда.
Педагошки асистент ради са 11 ученика старијих разреда.
Код једног броја ученика је била потребна сарадња са родитељима, односно кућна посета, јер
су деца изостајала из школе а да родитељи нису пријављивали разлоге. Ове посете и
добронамеран разговор са родитељима углавном је доносио позитивне резултате. Родитељима
је повремено потребно понављати да треба да јаве изостајање детета. Поједини родитељи су
јављали педагошком асистенту изостајање њиховог детета. Аистент је сваку ову информацију
пренела учитељу односно разредном старешини.
-

Током школске 2016/17 године је било два ученика првог разреда којима је била
потребна помоћ педагошког асистента. Овим ученицима је углавном било потребно
помагати око организовања радног простора, помагати око исписивања слова док се
постепено тазвијала графомоторика.

-

Ученици другог разреда су имали врло различите потребе за асистирање. Рађено је са
7 ученика другог разреда. Поједнини ученици су имали жељу да раде радове за поно и
да учествују у различитим активностима, тражећи помоћ да што боље ураде добијени
задатак и добију поверење учитеља. Са другима је рађено на препознавању слова и
боја, појмова и читање.
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-

Са ученицима трећег разреда, којих има 6, рађено је по некаквом реду, исто градиво у
исто време и исте недоумице и иста питања. Највише је потребе било у математици и
српском а потом у другом градиву.

-

Било је 3 ученика четвртог разреад са којима је било неопходно радити. У тој групи
ученика се издвајала једна ученица са којом је било неопходно највише помоћи у
учењу. На жалист са јако слабим напретком. Једино је почела да пише уредно и лепо
али не и да прочита или разуме написано.

-

Ученици старијих разреда, рађено са 11 ученика, су сами долазили и тражили помоћ
око одређених лекција. Њихови захтеви за помоћ у учењу су углавном у време када су
контролни и писмени задаци.

Током године је обавњан разговор са родитељима и у просторијама школе, понекад у
просторији која је радни простор педагошког асистента а повремено на самом улазу када
родитељи доведу ученике и имају потребу да се информишу или траже неку врсту помоћи.
После завршетка школске године је било потребан рад са ученицима осмог разреда.
На састанцима Одељенског и Наставничког Већа педагошки асистент је редовно учествовао.

Поред ових обавеза педагошки асистент је радио и у Мобилном тиму који је основала Општина
Звездара, односно ОСЦЕ. Рад у овом Тиму подразумева рад на терену, редовне сатанке (2 пута
месечно) са члановима Тима (саветник за ромска питања, директорка ЦСР, директорка Дома
здравља Звездара, представници Националне службе за запошљавање, представници Општине
Звездара, ромске медијаторке и педагошки асистент.)

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ
ЗАЈЕДНИЦОМ
У школској 2016/2017. години реализовани су следећи садржаји, који су били планирани
планом и програмом сарадње са локалном заједницом:
У оквиру Дечије недеље остварене су следеће активности:
- ИГРЕ СА БОЈАМА - ОТВАРАЊЕ ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ
- ПРАВИМО ИГРАЧКЕ – креативна радионица израде лутака од рециклажног материјала
- Светски дан заштите животиња, изложба птица у холу школе ,,Стеван Синђелић,,
- ИГРЕ СА НОТАМА - музичкa радионица у Музичкој школи "Владимир Ђорђевић"
- ИГРАМО, ПЛЕШЕМО – плесна радионица „Салса Примера“
Интерактивна плесна радионица у сарадњи са Плесним клубом „Салса примера“
- ИГРЕ СА РЕЧИМА И СЛОВИМА – сусрети деце са књигама и писцима Издавачке куће
„Креативни центар“
- Превентивни програми (превенција вршњачког насиља, злоупотребе психоактивних
супстанци и других облика ризичног понашања код деце и адолесцената)
- Програм школског спорта и спортских активности
- ИЗЛОЖБА ПОСВЕЋЕНА МИЛУТИНУ МИЛАНКОВИЋУ
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- У оквиру пројекта, директори звездарских школа присуствовали су акредитованом
програму: Лидерство у образовању – Управљање образовним институцијама (део 1)
.-Дечји позоришни фестивал Позориште Звездариште
-Предавање за прваке: Ученици првог разреда су се у школи дружили са саобраћајном
полицијом. Разговарали су о правилима понашања у саобраћају, глумили мале пешаке и
гледали филм.
У фебруару , Дан матерњег језика, трибина, предавање на тему светски језици, њихово
одумирање и појам матерњег језика.
У марту месецу био је значајан број активности:
- Одржан је родитељски састанак са родитељима будућих првака. Састанк је водила ПП
служба у сарадњи са директорком и учитељицама које преузимају ове године прваке.
Представљен је рад школе, њени садржаји и родитељи су могли да обиђу школу.
- Пригодним предавањем обележен је Светски дан вода, када су ученици 8. разреда
одржали предавање ученицима млађих разреда.
- Одржана су спортска општинска такмичења у фудбалу и рукомету и за дечаке и девојчице
5. и 6. разреда.
- Ученици шестог разреда присуствовали предавању „Средњовековно витештво“ у Дечијем
културном центру.
- У оквиру часова грађанског васпитања и веронауке, за ученике 7.разреда одржано је
предавање на тему „Волонтирање као добра пракса социјалног укључивања, личног и
друштвеног развоја“.
- У нашој школи ученици осмог разреда организовали су за први и пети разред радионицу
на тему климатских промена и штедње ел. енергије.
- Организовано је дружење са будућим првацима. Посетили су нас предшколци из вртића „
Колибри“, „ Чигра“ и „ Кошута“. Заједно смо певали, цртали, правили дечје музичке
инструменте и играли разне штафетне игре спретности и координације.

-

-

-

-

У априлу месецу су одржани следећи сусрети и активности:
Ученици седмих разреда су у оквиру излета посетили музеје Позоришни музеј, музеј
Доситеја и Вука и Калемегдан.
Ученици 6.разреда били су гости ГО Звездара, предвиђено као час грађанског васпитања.
Одржана су бројна такмичења како на општинском тако и на градским и републичким
нивоима: историја, географија, хемија, физика, математика, саобраћајно, страни језици,
српски језик и књижевност
Хуманитарни фонд наше школе „ Срце Синђелића“ од прикупљених средстава обезбедио
је куповину три уређаја која су нашим ученицима неопходни за рад. Фонд наставља даље
на хуманитарном раду.
Поводом Дана Београда, а у оквиру пројекта “ Одшкрини врата прошлости да сачуваш
будућност“ организован је литерарни конкурс на коме су награђени радови наших ученика
У мају месецу су одржане следеће активности:
Као и сваке године одржане су музичке свечаности Демус у Дечјем културном центру
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-

-

-

Ученици првог разреда наше школе учествовали су у пројекту „Мали пољоприведник”
који се дешавао на пољима „Iceberg Salat Centar”из Сурчина. Све је осмишљено тако да се
најмлађима приближи процес узгајања воћа и поврћа, као и стицање здравих навика у
исхрани.
На општинском такмичењу Црвеног крста из области „Шта знаш о Црвеном крсту и
добровољном давалаштву крви?“ учествовали су ученици 4.разреда
У школи је одржано предавање за ученице шестог разреда. Предавање је одржала
докторка, гинеколог из Дома здравља Звездара, а говорило се о репродуктивном здрављу.
У склопу пројекта „ Професионална оријентација“ за ученике осмог разреда је одржано
предавање на којем су представљена медицинска занимања. Гости су били родитељи
којима је медицина струка: доктор, физиотерапеут, медицинске сестре.
Ученици 6.разреда су на такмичењу из прве помоћи које је освојили 4.место.
.- Наставља се сарадња са школом „ Сладки врх“ из Словеније. У циљу унапређења
наставне праксе, наша школа, ОШ „ Драгојло Дудић“ и Општина Звездара, већ
су седму годину заредом домаћини ученицима и наставницима ове школе.У
нашој школи је одржана стручна тема „ Употреба електронског дневника“ коју су
нам презентовали гости, а којој су присуствовали наставници и директори
звездарских школа, као и представници општине.

У школи постоји сарадња са мобилним тимом за инклузију Рома Звездаре, као и сарадња
ученичких парламената у сарадњи са Канцеларијом за младе Градске општине Звездара и
Општински савет родитеља.
Београд 25.06.2017.
Руководилац Тима за сарадњу са локалном заједницом
Оливера Лазаревић-Јовановић

XII РEAЛИЗAЦИJA СAРAДЊE СA ДРУШTВEНOM СРEДИНOM
Toкoм шкoлскe 2016/17.гoд. oствaрeнa je интeнзивнa сaрaдњa сa друштвeнoм срeдинoм
дирeктним кoнтaктима дирeктoрa, педагога и психолога, учeничких oргaнизaциja и
нaстaвникa шкoлe.
Oствaрeн je кoнтaкт сa ГO Звездара, Скупштинoм грaдa Бeoгрaдa, Туристичким сaвeзoм
Бeoгрaдa, Црвeним крстoм Звездара, Mинистaрствoм Прoсвeтe , СУП-oм Звездара, ОШ
“Бошко Буха“, ДЗ “Звездара“, ПУ „Звездара“ и Дeчjим сaвeзoм Звездара.
Прaксу у нaшoj шкoли oбaвљaли су студeнти Учитeљскoг фaкултeтa , Филозофског факултета
и студeнти ФАСПЕР-а.
Kрoз aкциjу шкoлских спoртских тaкмичeњa oствaрeнa je сaрaдњa сa Сaвeзoм шкoлских
спoртских друштaвa.
Сa другим шкoлaмa oствaрeнa je сaрaдњa крoз тaкмичeњa, рaд стручних aктивa нaстaвникa,
стручних сaрaдникa и дирeктoрa. Остварена је сарадња са школом из Сладког врха из
Словеније и настављена сарадња са две школе из Ниша.
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Сa Скупштинoм грaдa oствaрeнa je интeнзивнa сaрaдњa у области набавке школског намештаја
и наставних средстава.
Такође је остварена сарадња и са МУП-ом Београд и Паркинг сервисом - у виду низа
предавања за ученике на тему безбедности, наркоманије и превенције.
Oствaрeни су рeдoвни кoнтaкти сa нaдзoрницимa Mинистaрствa прoсвeтe у циљу рeaлизaциje
нaстaвнoг плaнa и прoгрaмa и рeфoрмe oбрaзoвaњa.

XIII РEAЛИЗAЦИJA ШKOЛСKOГ MAРKETИНГA
Рeдoвaн рaд шкoлe и рeзултaти учeникa и нaстaвникa у области инклузивног образовања
прeзeнтoвaни су jaвнoсти прeкo срeдстaвa jaвнoг инфoрмисaњa. Шкoлскoм мaркeтингу
дoпринeли су дирeктoр, стручни сaрaдници, нaстaвници и учeници.
У вишe нaврaтa дирeктoр je дaвao изjaвe вeзaнe зa рaд шкoлe разним штампаним медијима.
Нaстaвници ликoвнe културe и учитeљи кoнтинуирaнo вoдe рaчунa o eстeтскoм изглeду шкoлe.
Пoстaвљeнe су излoжбe ликoвних рaдoвa пoвoдoм приjeмa првaкa, Дaнa школе, Ускрса, Св.
Саве, Нове године и јесењег карневала.
Учeници нaшe шкoлe узeли су учeшћe и нa ликoвним кoнкурсимa. 8. Априла поводом
обележавања светског дана Рома ученици наше школе су организовали изложбу на тему
пријатељства и одиграли форум театар на тему прихватања различитости, ове акције су
медијски пропраћене. Школа је учестовала у два пројекта „Оснаживање породица“ у
организациј UNDOC-а и „MindUP“ у организацији Фондације Новака Ђоковића на овај начин
школа је презенотована широј јавности у РС и представљена је у промотивном филму који је
приказан у UN.
Тежећи основном циљу – упису што већег броја ученика, школа је у овој школској години
интензивно сарађивала са предшколским установама. Одржанa су предавања за родитеље
будућих првака са темом „Припрема за упис у први разред“, Директор школе, педагог и
психолог, обишли су 5 вртића и одржали заинтересованим родитељима презентацију о школи.
Учитељи су са ђацима прирпемили позоришну представу са којом су гостовали у вртићима.
Предшколци из разних околних вртића били су гости наше школе у неколико наврата.
Посећивали су часове разредне наставе, физичког васпитања и обилазили боравак .
Школа је такође афирмисала свој рад кроз израду новог сајта као и активно ажурирање
претходног сајта школе на коме су сви заинтересовани били у могућности да прате сва
актуелна дешавања.
У циљу бриге о телесном развоју и здрављу деце школа је за ученике првог и другог разреда
организовала часове корективне гимнастике.
У сарадњи са Амбасадом Кине и Министарсвом просвете, ученици наше школе похађали су
бесплатне часове кинеског језика у просторијама школе.
Традиционално, настављена је сарадња са школом из Словеније, чији су наставници и ђаци
били наши гости у септембру месецу, док су наши ученици и наставници били у посети
њиховој школи током маја месеца.
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XIV ПРИMAРНИ ЗAДAЦИ УСВOJEНИ НA OСНOВУ AНAЛИЗE EВAЛУAЦИJE
O РAДУ ШKOЛE
У тoку шкoлскe 2016/17. гoдинe пoсвeћeнa je пaжњa oбeзбeђивaњу услoвa зa квaлитeтниje
извoђeњe рeдoвнe нaстaвe, дoпунскe и дoдaтнe нaстaвe и слoбoдних aктивнoсти. Вoдилo сe
рaчунa o jaчању вaспитнoг утицaja шкoлe и пoбoљшaњa мoтивaциje кoд учeникa и нaстaвникa.
Школа има континуитет у праћењу и утврђивању резултата рада. Тај процес се одвија у раду
школских институција. Проблеми који су настајали, како предвидиви, тако и неочекивани,
решавани су у циљу одржавања редовног рада школе.
Два кључна мерила за евалуацију Годишњег програма су резултати на такмичењима и
број поена ученика осмог разреда на упису у средње школе, као и резултати самовредновања.
Такође, реализација Развојног плана кроз планиране активности даје одличне резултате који
су корисни за маркетинг школе и подизање квалитета наставе. Ови резултати показују да је
школа одржала стандард у свом раду и напредовала. Број заинтересованих родитеља са других
Општина да упишу своје дете код нас у први разред, говори нам да је побољшан квалитет рада
и да су резултати рада примећени од стране родитеља и локалне заједнице.

XV ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ НА ТАКМИЧЕЊИМА
Извештај о реализацији програма, такмичења и манифестација
у школској 2016/2017. години
Извештај представља хронолошки преглед свих програма реализованих у школској 2016/2017.
години, са основним подацима о садржају, учесницима, наградама, времену и месту
одржавања.
СЕПТЕМБАР
Почетком септембра одржан је састанак са координаторима активности из основних школа
ради договора о активностима у предстојећој школској години и припремама за реализацију
Програма обележавања Дечје недеље.
ОКТОБАР
Дечја недељa на Звездари 2016 је обележена од 3. до 9. октобра 2016.г. под мотом: „Нећу да
бригам, хоћу да се играм”.

ЦВЕТНЕ ИГРЕ – трибина - неговање вредности кроз „цветне игре“ са радионицама
(презентација резултата пројекта „Тајни језик цвећа“ који се реализује у 2016. години
средствима Секретаријата за спорт и омладину)
На трибини одржаној уОШ „Стеван Синђелић“ су представљене фазе у реализацији годишњег
пројекта “Тајни језик цвећа“ и „Речник цвећа“ који су осмислили полазници програма, а након
тога је са учесницима вођен разговор о обичајима поклањања цвећа у различитим приликама,
исказивању различитих емоција кроз поклањање цвећа, о симболици цвећа.. Након тога,
организоване су 2 радионице у којима су, кроз „цветне игре“, млади сазнали који цвет има
какво симболично значење, да ли је лековит или отрован, како и где се све користи и
занимљивости које се за сваки од њих везује. На трибини је учествовало 56 ученика ОШ
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„Стеван Синђелић“, ОШ „Десанка Максимовић“ (7. и 8. разред) и Фармацеутскофизиотерапеутске школе (4. разред)
ИГРЕ СА НОТАМА - радионица у Музичкој школи „Владимир Ђорђевић“ за предшколце и
основце са циљем неговања музичких и естетских вредности код најмлађих која се
традиционално одржава у Дечјој недељи ове године је осмишљена кроз игре са нотама.
Учествовало је 120 деце, међу којима су и ученици наше школе.
ИГРАМО ПЛЕШЕМО - Интерактивна плесна радионица за предшколце и основце, са циљем
развијања и неговања плесне културе код деце и младих, реализована је у фискултурној сали
ОШ „Вељко Дугошевић“. Програм због временских услова није могао бити реализован на
Тргу испред Градске општине Звездара, како је првобитно било планирано. У уводном делу
програма представили су се инструктори плеса и аниматори Плесног клуба „Салса Примера“
изводећи неколико линијских плесова и плесова у пару. Учествовали су “ и ученика млађих
разреда из свих 13 основних школа.
ИГРЕ СА РЕЧИМА И СЛОВИМА - Програм се традиционално реализује у Дечјој недељи, у
сарадњи са Издавачком кућом „Креативни центар“ са циљем представљања најзанимљивијих
књига и аутора и промовисања културе читања и развијања читалачких навика код деце и
младих.
На сусрету одржаном у Библиотеци „Бранко Миљковић“ представљена је најновија књига
ауторке за децу и младе Весне Видојевић Гајовић – „КАД ПРИЧА ПРИЧУ ПРИЧА“, кроз
читање одломака и интерактивну радионицу. Сусрету је присуствовало 60 ученика млађих
разреда из основних школа.
НЕШТО ШТО НИЈЕ ИГРА – „Дијета за тинејџерке – УПС!“ др Јагода Јорга
На сусрету одржаном у Фармацеутско-физиотерапеутској школи представљена је књига
„Дијета за тинејџерке – УПС!“ ауторке др Јагоде Јорга. Садржај књиге су на интерактиван
начин представили ученици Фармацеутско-физиотерапеутске школе, чланови школског
театра „Фармакопеја“. Сусрету је присуствовало око 100 ученика старијих разреда из
основних школа
Традиционална акција дечје солидарности ДЕЦА ДЕЦИ и ове године је реализована кроз
акцију прикупљања пластичних чепова под називом „Чеп у џеп“. До краја Дечје недеље
прикупљено је 1.100 кг чепова, а фирма која врши откуп је 21.10.2016. године уплатила 30.000
динара на рачун родитеља малолетне М.В., девојчице са сметњама у развоју која похађа
Предшколску установу „Звездара“.
НОВЕМБАР
ЂАЧКА ПЕСНИЧКА СУСРЕТАЊА су традиционални програм који Пријатељи деце Звездаре
реализују у сарадњи са Библиотеком „Вук Караџић“ са циљем да се, кроз интеракцију деце
песника и афирмисаних писаца, код деце и младих развија љубав према поезији и писаној речи
уопште.
На финалном сусрету одржаном 5. децембра, сусрело се 24 школских победника, а жири је у
свакој категорији доделио по неколико награда
МЛАЂИ УЗРАСТ
3.награда Бисера Живојиновић 2/3, ОШ "Стеван Синђелић“ – песма ЈЕСЕЊА КИША
СТАРИЈИ УЗРАСТ
2. награда Сара Кежман 5/4, ОШ "Стеван Синђелић“ – песма СТАРО
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СВЕТСКИ ДАН ДЕТЕТА је ове године обележен свечаним отварањем 12. Дечјег позоришног
фестивала „Позориште Звездариште“ који је одржан је од 20. до 26. новембра 2015. године у
Звездара театру. Улазнице за све представе у такмичарском програму, као и за све садржајег
пратећег програма биле су бесплатне. Кроз пројекат „Позориште за свако дете“ обезбеђен је
бесплатан превоз од вртића/школе до позоришта и назад, чиме је деци предшколског и
основношколског узраста из удаљених вртића и школа омогућено да гледају фестивалске
представе. На овај начин повећана је доступност културних садржаја деци овог узраста.
Превоз је обезбеђен за укупно 1.050 деце и њихове пратиоце, васпитаче и наставнике.
ДЕЦЕМБАР
„ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ – ДЕМУС“: ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ЗА
НАЈРАСПЕВАНИЈЕ ОДЕЉЕЊЕ 2016/17
У предновогодишњој атмосфери, у свечаној сали Музичке школе „Владимир Ђорђевић“ у
среду, 21.12.2016.године одржано је општинско такмичење за „Најраспеваније одељење“,
чиме је започео циклус такмичења у оквиру програма Дечје музичке свечаности ДЕМУС
2016/2017 на Звездари.
Специфичност овог такмичења је да на њему наступају цела одељења ученика 3. и 4. разреда
основне школе и то извођењем две композиције: једне изворне народе и једне дечје уметничке
композиције.
Жири је доделио једну прву, једну другу и четири треће награде
3. награда
ОШ "Стеван Синђелић", ОДЕЉЕЊЕ 4/4, учитељица: Горица Мијаиловић, наставник музичке
културе: Јована Гавриловић
ОДШКРИНИ ВРАТА ПРОШЛОСТИ ДА САЧУВАШ БУДУЋНОСТ“ је конкурс који
Пријатељи деце Звездаре већ 20 година реализују у сарадњи са Библиотеком „Вук Караџић“.
Циљ овог програма је да кроз тематске литерарне и ликовне конкурсе децу и младе упознаје
са обичајима и традицијом нашег народа и негује културу сећања код најмлађих.
Овогодишњи ликовно-литерарни конкурс је расписан на тему „Кључеви мог Београда“, а
општинска завршница са отварањем изложбе и доделом награда је одржана у среду, 19. априла
2017.г. у Библиотеци-галерији „Бранко Миљковић“

НАГРАЂЕНИ РАДОВИ
ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС
МЛАЂИ УЗРАСТ
3. награда: Ивана Глишић 3/2, ОШ „Стеван Синђелић“
Теа Радевић 3/2, ОШ „Стеван Синђелић“
ПОХВАЉЕНИ РАДОВИ:
1. Милица Дуњић 7/2 ОШ „Стеван Синђелић“
2. Оливера Богавац 7/2 ОШ „Стеван Синђелић“
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ФЕБРУАР
КОНКУРС ЗА ДЕЧЈУ КАРИКАТУРУ МАЛИ ПЈЕР 2016/17
У Библиотеци-галерији "Бранко Миљковић" 1. марта 2017. године је отворена изложба
карикатура насталих у оквиру 23. Конкурса за дечју карикатуру "Мали Пјер" који су
организовали Пријатељи деце Звездаре и Библиотека «Вук Караџић», под покровитељством
Градске општине Звездара.
Стручни жири је одабрао радове , међу којима и рад Гала Милосављевић 8/3
„
Стеван Синђелић“
ДЕМУС 2016/17 – Општинско такмичење соло певача и малих вокалних састава (дует, терцет,
квартет) одржано је 22 фебруара 2017. године у Музичкој школи „Владимир Ђорђевић“.
ЖАНР: СТАРИ МАЈСТОРИ, КЛАСИЧНА И САВРЕМЕНА СОЛО ПЕСМА
СОЛО ПЕВАЧИ
3. Петра Грубач 6/1
3. НАГРАДА
ОШ „Стеван Синђелић“
„Где је онај цветак жути“ – Ђ.Б.Перголези
Инстр.пратња: Сара Новаковић
Наставник музике: Емина Милојевић
IV категорија
3. Ишика Бандари 8/1
1. НАГРАДА
ОШ „Стеван Синђелић“
„Чежња за пролећем“ – В.А.Моцарт
Инстр.пратња: Сара Новаковић
Наставник музике: Емина Милојевић
ДУЕТИ
IV категорија
1. Ирена Павловић 8/2 и Ишика Бандари 8/1
ОШ „Стеван Синђелић“
„Сумрак“ – Л.В.Бетовен
Инстр.пратња: Сара Новаковић
Наставник музике: Емина Милојевић

1. НАГРАДА

Анђелија Јовановић 6/4
3. НАГРАДА
ОШ „Стеван Синђелић“
„Скале и арпеђа“ – Ричард Шермен
Инстр.пратња: Сара Новаковић
Наставник музике: Емина Милојевић
ЖАНР: ДЕЧЈА ЗАБАВНА ПЕСМА
СОЛО ПЕВАЧИ
III категорија
Анђелија Јовановић 6/4
3. НАГРАДА
ОШ „Стеван Синђелић“
„Скале и арпеђа“ – Ричард Шермен
Инстр.пратња: Сара Новаковић
Наставник музике: Емина Милојевић
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НАРОДНА ПЕСМА ДОМАЋА
СОЛО ПЕВАЧИ
II категорија
Бојана Карапанџић 4/4
1. НАГРАДА
ОШ „Стеван Синђелић“
„Де си било јаре моје“
Наставник музике: Емина Милојевић
Илија Урошевић 6/1
3. НАГРАДА
ОШ „Стеван Синђелић“
„Кад те видим на сокаку“
Наставник музике: Емина Милојевић
IV категорија
Тијана Бањевић 7/3
2. НАГРАДА
ОШ „Стеван Синђелић“IV категорија
НАРОДНА ПЕСМА СТРАНА
СОЛО ПЕВАЧИ
1. Катарина Чолић 7.р.
ОШ „Стеван Синђелић“
Ветар дува – народна из Русије
Наставник музике: Емина Милојевић

2. НАГРАДА

ЖАНР: СТАРОГРАДСКА ПЕСМА
СОЛО ПЕВАЧИ
5. Маша Горановић 6/4
ОШ „Стеван Синђелић“
„Ноћас нису сјале“ – С.Бинички
Инстр.пратња: Сара Новаковић
Наставник музике: Емина Милојевић

1. НАГРАДА

IV категорија
2. Ирена Павловић 8/2
1. НАГРАДА
ОШ „Стеван Синђелић“
„Све док је твога благог ока“ – Исидор Бајић
Инстр.пратња: Сара Новаковић
Наставник музике: Емина Милојевић
Највећи број планираних програма и активности је одржан и успешно реализован.
У Београду,04.07. 2017.г.
Координатор Пријатељи деце општине Звездара
Оливера Лазаревић-Јовановић
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Резултати такмичења која су одржана у систему Министарства просвете ученика од 58. разреда
Општинско такмичење
Предмет
биологија
српски
историја
хемија
физика
физичко
енглески
математик
а
тиио
географија
ликовно

Градско такмичење

I
II
III
I
II
III
место место
место
место место
место
3
9
1
3
2
1
4
1
2
1
1
1
4
1
1
1
4
3
2
3
2
1
1
1
1
1

1
1

2
1
2

Републичко
такмичење
I
II
III
мест мест мест
о
о
о

1

1
1

Извештај о реализацији пилот пројетка „ MIND UP “
Наша школа је у школској 2014-15. години почела спровођење пилот пројекта у организацији
Министарства просвете и Фондације Новак Ђоковић. И у току ове школске године неколико
наставника је наставило са имплементациојом програма. Наставници су одржали 15 лекција
предвиђних приручником. Ученици су показали изузетну заинтересованост за лекције које су
предвиђене овим пројектом, са лакоћом су усвојили нова знања и термине. Наставницу су
показали изузетну мотивисаност што се осим начина на који представљају деци нове садржаје
види и у њиховој ангажовансти да пронађу додатну литературу, импровизују наставна
средства и константно размењују искуства. Пројекат је све време супервизиран од стране
Министарства и Фондације Ђоковић.
ИЗВЕШТАЈ О МЕЂУНАРОДНОЈ САРАДЊИ
Интернационална међушколска сарадња омогућава да се просветни радници упознају са
другим образовним системима, новим програмима, наставним средствима и технологијама,
организацијом и методологијом рада, новим приступима у образовању. Размена примера
добре праксе кроз презентације, дискусије, посете часовима, мини-обуке доприносе стварању
проактивних професионалаца који могу да допринесу унапређењу образовања и васпитања у
сопственој школи, земљи и шире. Када се у сарадњу укључе и деца и родитељи, успех је
вишеструк.
На територији Градске општине Звездара васпитно образовни рад се организује у 14 основних
школа и Предшколској установи Звездара. Преко десет хиљада ученика и шест хиљада деце
се развија у звездарским основним школама и вртићима. Током школске 2013/2014. године две
звездарске школе су сарађивале са Основном школом „Сладки врх“ и искуства стечена током
сарадње користила за унапређење сопственог рада. Циљ сарадње је био размена искустава
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везана за инклузивно образовање, а наставља се иницијативом да се размене искуства у
реализацији различитих програма која развијају и унапређују васпитно образовни рад и
сарадњу свих актера у образовању.
У циљу унапређења наставне праксе, ОШ „ Стеван Синђелић“, ОШ „ Драгојло Дудић“ и
Општина Звездара, су и школске 2016/17. били домаћини ученицима и наставницима школе „
Сладки Врх“. Четири наставника и четири ученика из Словеније су у Београду боравили од
5.6.до 10.6.2017. Два ученика из ове школе били су смештени у породицама наших ученика.
У току боравка учествовали су у бројним активностима.
У нашој школи је одржана стручна тема о употреби електронског дневника коју су
презентовали наши гости. Након тога дружење је настављено на Калемегдану. Гости су имали
прилику да уз помоћ стручног водича упознају тврђаву, подземне пролазе и војни музеј.
Организован је тематски дан о рађању српске краљевине. На часовима историје, српског
језика, ликовне и музичке културе престављени су средњовековна историја, култура и
уметност.
У нашој школи је одржан и спортски дан. Учествовали су ученици нижих разреда , као и
девојчице и дечаци из 6, 7.и 8.разреда. У спортским активностима су учествовали и ученици
из Словеније.
Натавници из Словеније су у ОШ“ Драгојло Дудић „ одржали предавање о руковођењу и и
формативносм оцењивању. На овим предавањима су присуствовали сви директори
звездарских школа.
У четвртак је организован излет до Сремских Карловаца и Новог Сада. Обишли смо манастир
Крушедол, Петроварадинску тврђаву, Сремске Карловце и салаш 137.
У петак су се наши гости вратили у Сладки Врх, како су нам рекли, пуни позитивних утисака.
Биљана Пуповић
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