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УСЛOВИ РAДA ШКОЛE 

Образовно-васпитна делатност обављана је у школској згради површине 4470 м2 

и у школском дворишту површине 17273м2. 

ПРОСТОРИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ БРОЈ 

Учионице за ученике од 1. до 4. разреда 10 

Кабинети за ученике од 5. до 8. разреда 14 

Кабинет за информатику 1 

Библиотека са читаоницом 1 

Боравак за ученике од 1. до 4. разреда 2 

Фискултурна сала 1 

ВИШЕНАМЕНСКЕ ПРОСТОРИЈЕ БРОЈ 

Зборница 1 

Канцеларија директора 1 

Канцеларије административног особља 2 

Канцеларија школског психолога/педагога 1 

Практикуми за наставнике 8 

Кухиња са трпезаријом 1 

Радионица/магацин 1 

Соба за архиву 1 

Централни хол 1 

Степениште 3 

Санитарни чвор 9 

Атријум 2 

Свлачионице 2 

Играоница у оквиру боравка 1 

Учионица за дефектолога/логопеда 1 
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СПОРТСКИ ТЕРЕНИ БРОЈ 

Терен за фудбал 1 

Терен за кошарку 1 

Терен за рукомет 1 

 

У циљу ствaрaњa штo бoљих услoвa рaдa у шкoли, у тoку шкoлскe 2017/2018. 

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 са 

начином организовања безбедности у школи. 

 Залагање 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 У ШКОЛСКОЈ 2017/18. 

ГОДИНИ 

Министарство просвете је крајем 2017.године обезбедило средства за набавку 

књига за библиотеку ( лектира и популарна дела књижевности за децу)  и посебних учила-

књига за децу са посебним потребама . 

 Почетком 2018.године , на почетку другог полугодишта из сопствених средстава 

и од донације  из претходне године, купили смо  једну интерактивну таблу, два „Оптома“ 

пројектора са носачима. 
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Школа подноси захтев Општини Звездара за промену подова и реновирање 

тоалета у крилу за ученике млађих разреда. За време зимског распуста Општина Звездара 

покренула је и финансирала следеће радове: 

-подополагачке  радове -постављање керамике на првом спрату хола,      

-реконструкцију таолета,  

-молерске радове,  

-уградњу пвц столарије,  

-санацију санитарних просторија. 

 У марту месецу смо добили донацију Телеком Србије а.д. Београд  за куповину 2 

рачунара, два монитора, 4 лаптопа и једног ласерског штампача. 

Одмах након ове, добијамо донацијом још 4 комплета Асус рачунара и један 

ласерски штампач.  

Школа подноси захтев Граду Београду - Секретаријату за образовање, који доноси 

одлуку о финансирању набавке 12 комплет рачунара за нашу школу, након чега спроводимо 

поступак Јавне набавке преко наруџбенице и добијамо крајем школске 2017/2018. године 

нове рачунаре. 

Набавили смо  књиге  за награђене ученике. 

У току летњег распуста из сопствених средстава у школи су извршени следећи 

радови: 

Кречење две учионице, зборнице и једне канцеларије. 

Промењена су два преградна зида у кабинетима ТиИО чиме смо добили јеш једну 

учионицу за извођење наставе за ученике старијих разреда.  

Обновљен је намештај и набављене су струњаче у играоници за ученике који 

користе боравак. 

Набављен је ормар и сто у једној канцеларији. 

КАДРОВИ 

Број извршилаца и стручна спрема 

Радна места 
Број 

извршилаца 

Стручна спрема 

I II III IV V VI VII VI11 VII2 

Наставника разредне наставе 16      4 11 1  

Наставник у продуженом 

боравку 
6       6   

Наставник предметне наставе:           
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Српски језик 3,78       3,78   

Немачки језик 1,78       1,78   

Енглески језик 3,37       3,37   

Ликовна култура 1       1   

Музичка култура 1       1   

Техничко и информатичко 

образовање 
2,20       2,20   

Техника и технологија 0,80       0,80   

Историја 1,40       1,40   

Географија 1,40       1,40   

Математика 3,55       3,55   

Биологија 1,60       1,60   

Физика 1,20       1,20   

Хемија 0,80       0,80   

Физичко васпитање 1,20       1,20   

Физичко и задравствено 

васпитање 
0,60       0.60   

Изабрани спорт 0,60       0,60   

Цртање, сликање, вајање           

Хор           

           

Верска настава 1       1   

Грађанско васпитање 0,55       0,55   

Информатика и рачунарство 1       1   

Директор  школе 1       1   

Помоћник директора 0,50       0,50   
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Стручни сарадник - Педагог 1       1   

Стручни сарадник - Психолог 1       1   

Педагошки асистент 1    1      

Секретар установе 1       1   

Дипломирани економиста за 

финансијскеи 

рачуноводсвтвене послове 

1       1   

Референт за правне, 

административне и кадровске 

послове 

0,50    0,50      

Благајник 0,50    0,50      

Домар/мајстор одржавања 1    1      

Библиотекар 1      1    

Кафе куварица/Сервирка 0,50  0,50        

Чистачице 10 10         

           

   

У школској 2017/2018.години у Школи је ,сходно Стручном упутству Министарства 

просвете о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за 

школску 2017/2018.годину и Правилнику о критеријумима и стандардима за финансирање 

установа која обавља делатност основног образовања и васпитања , утврђен следећи број 

извршилаца: 

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  70,83 радника, од тога  у настави 50,83 . Изван 

наставе запослено је  20  радника. 

OРГAНИЗAЦИJA РAДA У ШKOЛИ 

БРOJНO СTAЊE УЧEНИKA 

На почетку школске године укупно је било 32  (16 одељења у млађим и 16 

одељења у старијим разредима) одељење од првог  до осмог разреда и укупно  752 ученика. 
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Промена броја ученика је била уобичајна и није изискивала промене у организацији рада. У 

млађим разредима било је 16 одељења, а у старијим  16 одељења. 

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 све часове  физичкoг вaспитaњa 

рeaлизуjу у фискултурнoj сaли. 

РУKOВOДEЋИ И СТРУЧНИ OРГAНИ ШKOЛE 

 ДИРEKTOР  

Извештај о раду директора школе усвојен је као посебан документ на седници 

Школског одбора. 
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ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА 

VIII-

IX 

Учествовала сам  у изради Годишњег плана рада школе 

Учествовала сам у раду на изменама Школског програма. 

Учествовала сам  у изради Полугодишњег  извештаја о раду школе и сачинила  Извештај 

о раду помоћника директора у првом полугодишту 

Учествовала сам  у изради Анекса  школског програма 

Израдила сам  годишњи  плана рада помоћника директора 

Учествовала сам  у изради ЦЕНУС-а (web CENUS) 

Учествовала сам у организацији рада установе  ( распоред часова, распоред ваннаставних 

активности, распоред отворених врата, дежурство наставника, ритам рада школе, 

обележавање учионица, списак одељењских старешина и предметних наставника...). 

На сајт школе и огласну таблу поставила сам све распореде 

Учествовала сам у распоређивању запослених  у Тимове   

Учествовала сам   у  редовним састанцима  са координаторима тимова и организацији 

ради праћења реализације планираних активности, подршке и помоћи у реализацији 

предвиђених активности. 

Обавештавала сам  запослене о свим предстојећим активностима (путем огласне табле и 

е-поште). 

 Прикупила сам  документација од ученика који су остврили право на бесплатне  

уџбенике, проверила  и унeла   податке у базу коју је поставило Министарство просвете. 

X 

Учествовала сам у педагошко-инструктивном раду с приправницима и њиховој 

припреми за полагање пред школском комисијом 

Сарађивала сам  с институцијама-у редовном инспекцијском надзору 

Координатор сам у пројекту  „Основи безбедности деце“ 

Пратила сам  рад продуженог боравка 

Пратила сам  наставу-посећивала  часове и имала  саветодавни рад с наставницима 

XI 

Пратила сам  наставу-посећивала  часове и имала  саветодавни рад с наставницима 

Пратила сам реализацију Годишњег плана рада школе-планова рада стручних органа и 

посебних програма 

       

XII  

 

 

Координирала сам у  раду школских служби 

Пратила сам рад продуженог боравка 

Пратила сам наставу-посећивала часове и имала саветодавни рад с наставницима 
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I 

Учествовала сам  у организацији прославе Школске славе(током целе школске године , 

као председник Тима за културне делатности, учествовала сам у свим културним 

активностима школе) 

Пратила сам  наставу-посећивала  часове и имала саветодавни рад с наставницима 

Пратила сам  реализацију  Годишњег плана рада школе-планова рада стручних органа и 

посебних програма 

II  

 

Током целе школске године имала сам свакодневне консултације са наставницима и 

стручним сарадницима у школи 

 Учествовала сам  у изради полугодишњег извештаја о раду школе 

Пратила сам рад боравка 

Учествовала сам у раду и координацији школских служби 

 Пратила сам  наставу-посећивала  часове и имала саветодавни рад с наставницима 

 

III 

 

Учествовала сам у организацији такмичења у школи 

Учествовала сам у изради Школског програма  

Пратила сам  наставу-посећивала  часове и имала саветодавни рад с наставницима 

Пратила сам рад школске библиотеке 

Током целе школске године обавила сам велики број разговора са ученицима пружајући 

им потребну подршку и решавајући њихове конфликте са другим ученицима 

У  току школске године сарадња са родитељима се огледала кроз индивидуалне 

разговоре са њима 

IV 

Заједно са директором и ПП службом припремала сам седнице Наставничког већа у току 

школске године 

Пратила сам  наставу-посећивала  часове и имала саветодавни рад с наставницима 

Учествовала сам у организацији пробног завршног испита  

Учествовала сам у изради Школског програма  

Пратила сам рад продуженог боравка 

Координирала сам у  раду школских служби 

V 

Учествовала сам у прослави Дана школе 

Организовала сам доделу награда најуспешнијим ученицима школе Учествовала сам у 

изради Школског програма 

Координирала сам у  раду школских служби 
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VI  

 

Учествовала сам у организацији завршног испита као члан Школске комисије  

Пратила сам реализацију  планова рада стручних органа и посебних програма  

Радила сам на подели послова и задужења наставника за наредну школску годину 

Учествовала сам  у изради годишњег извештаја о раду школе 

Учествовала сам  у изради Годишњег плана рада школе 

Израдила сам школски летопис 

Toком целе године водила сам записнике седница Наставничког већа 

 

                                                        Помоћник директора 

                                                              Биљана Пуповић 

 

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 2017-2018.године радиле на: 

- изради Годишњег плана рада школе, планирању активности Развојним планом 

установе  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.За потребе 

усклађивања планова нових тимова, педагог је направила у сарадњи са психологом, 

директором и помоћником нове планове за три нова тима. 

Прикупљана је документација од ученика који су остврили право на бесплатне 

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. 

Током другог полугодишта, активно се радило на изради образаца за нови 

Школски програм и сарадњи са наставницима да би се документ написао у складу са 

Законом. 

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 
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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, који је коришћен као полазна основа за планирање даљег рада и 

унапређења квалитета наставе и свих ресурса школе. 

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. Бавиле су се својим стручним усавршавањем и планирањем 

реализације семинара у сарадњи са директором школе. 

Педагог и психолог су стални чланови Актива  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 18 ИОП-а 1 и 12 ИОП-а 2.  Психолог је 

председник ИРК комисије ГО Звездаре. 

Пред почетак школске године формирана су  четири одељења првог разреда . 

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, а од полугодишта ради се у електронским дневницима. 

Посећено је 90 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. Праћен је рад нових наставника и наставника приправника. 

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. 
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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  110 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 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. 

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“.  
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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  И 

ПРИПРАВНИЦИМА 

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, а педагог је зајдно са директором и помоћником директора и 

наставником историје била у посети . Тамо је одржала стручну тему – Педагошко 

инструктивни рад са наставницима. Размена искустава и новина , нова сазнања о 

формативном праћењу напредовања ученика, обележиле су ову посету и унапредила наша 

знања и вештине. 

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. 

Педагог је током ове школске године постала ментор педагогу приправнику која у 

нашој школи стажира преко Националне службе. 

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 седницаНаставничког већа 

и 6 седница Савета родитеља, као и седница Школског одбора. Активно су учествовале у 

раду стручних и одељењскихвећа и Педагошког колегијума. Педагог је координирала 
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Активом за развој школског програма и Развојног 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 

 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 

- 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 
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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 

 

БИБЛИОТЕКАР 

На почетку ове школске године дистрибуисани су бесплатни уџбеници 

сукцесивно, како су стизали. 

Обележени су сви картони ученика и особља за наредну школску годину. Све 

одељењске старешине су обевештене о дуговању ученика библиотеци. 

Половином септембра однети су спискови првог разреда библиотеци „Јефимија“ 

ради добијања бесплатних чланских карти. Добијени картони су дистрибуисани ученицима 

првог разреда. 

  18.09.2017. организована је акција прикупљања уџбеника за децу са Косова и 

Метохије. Сви прикупљени уџбеници и школски прибор предат је родитељима 

организаторима хуманитарне акције који су однели све уџбенике на Косово. 

  05.10.2017. у оквиру Дечје недеље у библиотеци је одржан час посвећен бакама и 

декама. Ученици трећег и четвртог разреда, чланови литерарне секције, читали су своје 

песме посвећене бакама и декама. 

     Од 09. до 12.10.2017. сви ученици првог разреда уписани су у библиотеку. 

     11.10.2017. одржан је састанак са библиотекарком Тањом Бребановић у вези са 

пропозицијама Читалачке значке за следећу годину. 

     Од 16. до 18.10.2017. обавештене су све колеге писменим путем о томе шта 

треба читати за који узраст за Читалачку значку. Обавештене су и колеге за старији узраст да 

заинтересоване ученике пошаљу у библиотеку. 

     20.10.2017. послат је анкетни лист Градској библиотеци. 

     Од ученице Кристине Бањац, IV/2, добијено је 82 књиге. Све књиге су 

обрађене и уредно уведене у књигу инвентара. 

     03.11.2017. одржан је Сајам књига у холу школе, где су били постављени 

продајни штандови „Мале лагуне“ и „Креативног центра“. Сајму књига је присуствовао и 

песник Мирослав Кокошар, добитник Доситејевог пера. 

     20.11.2017. одржан је час у библиотеци за ученике I/2 и I/3, а 21.11.2017. 

одржан је час за одељење I/1 и I/4. Првацима је објашњено зашто је важно да науче добро да 

читају и да искористе прилику да у првом полугодишту изнајмљују сликовнице. 

     01.12.2017. одржано је општинско такмичење младих песника у библиотеци 

„Бранко Миљковић“. Наша ученица Мила Максимовић освојила је друго место на општини. 

     05.12.2017. стигло је 27 нових књига са списка Министарства просвете. Све 

књиге су обрађене и уредно унете у књигу инвентара. 
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     27.12.2017. од Министарства просвете добили смо 18 уџбеника за инклузивно 

образовање, као и једну таблу за специфичне потребе тих ученика. 

     21.02.2018. одржана трибина у библиотеци поводом Дана матерњег језика. 

Трибину водила проф. Јована Кастратовић. Присутни били наставници и ученици старијих 

разреда наше школе. 

     01. и 02. марта 2018. Организована је изложба уредних свезака у билиотеци, 

узраста од I до IV разреда. Изложбу обишли ученици са својим наставницима. 

     14.03.2018. била присутна на угледном часу природе и друштва у IV/1 

одељењу. Наставна јединица „Обновљиви извори енергије“. 

     15.03.2018. одржан је књижевни сусрет са књижевницом Виолетом Бабић. Она 

нам је представила своје књиге: 

„Књига за сваку девојчицу“ 

„Књига за сваког дечака“ 

„Цртице 365, 366, 367“ 

Промоцији су присуствовали ученици старијих разреда наше школе. 

Дана 25.04.2018. у библиотеци наше школе одржана је „Читалачка значка“ за 

ученике од I до IV разреда. Учесници „Читалачке значке“ су били: 

 

Софија Благић I/2    

Елена Чикарић I/3 

Марија Филиповић I/3 

Тадија Устић I/4 

Маја Нинковић II/2 

Сава Глигоријевић II/2 

Елена Ковачевић III/1 

Павле Михајловић III/2 

Лена Буквић III/2 

Сара Ковачевић III/2 

Петар Јанчић III/2 

Матија Јукић III/4 

Василије Поповић III/4 

Анђела Слијепчевић III/4 

Данило Петровић III/4 

Златко Ћеранић III/4 

Павле Марковић III/4 

Сара Јањић IV/1 

Никола Зец IV/1 



20 

 

Ана Ранђић IV/1 

Јован Симић IV/2 

Анастасија Перовић IV/2 

Теодора Бабић IV/2 

Сава Тубић IV/2 

Марко Бајчета IV/2 

Дуња Младеновић IV/2 

Лука Квасневски IV/2 

Теодора Милетић IV/2 

Лазар Павловић IV/2 

Ивана Глишић IV/2 

Кристина Бањац IV/2 

Тијана Зилџић IV/2 

Вукашин Вучелић IV/2 

Филип Драгомировић IV/2 

Огњен Петровић IV/2 

Лана Јовановић IV/2 

Василије Врачар IV/2 

У недељи од 07. до 11. маја у библиотеци је одржана изложба прилагођених 

уџбеника за децу са посебним потребама. 

     15. и 16. маја написане су све опомене за осми разред. 

     28. и 29. маја исписане су опомене за задужења за ученике од I до VII разреда.   

     13.06.2018. посетила нас је библиотекарка Тања Бребановић из огранка „Блажо 

Шћепановић“ да би ученицима IV/2 представила интересантне наслове из њихове 

библиотеке. Пошто је одељење IV/2 најмасовније учествовало у „Читалачкој значки“ имају 

бесплатне картоне за огранке градске библиотеке. 

     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 
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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 17 седница. 

 

   СЕПТЕМБАР 

Разматран и усвојен извештај о раду директора у 2016/2017. години.  

Разматран је и усвојен извештај о остварености Годишњег плана рада у 2016/2017. 

години. 

Разматран је и усвојен Годишњи план рада за 2017/2018. годину. 

Разматран је и усвојен Развојни план школе за 2017/2018. годину. 

Разматран је и усвојен Извештај о самовредновању за 2016/2017. годину. 

Разматран је и усвојен Извештај о стручном усавршавању запослених унутар 

школе и ван ње за 2016/2017. годину. 

Разматран је и усвојен План стручног усавршавања на предлог Колегијума за 

2017/2018. годину. 

Разматран је и усвојен предлог Тима за инклузију о реализацији свих ИОП-а и 

потреби додатне подршке ученицима. 

Обавезне слободне активности ученика 5. Разреда у складу са новим наставним 

програмом. 

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. 

Разматрани су резултати завршног испита и донет је предлог мера за побољшање 

резултата. 

Анализирани су резултати иницијалног тестирања и донете су мере за даљи рад. 

Анализиране су активности Тима за инклузију. 

Наставничко веће упознато са Новим законом о осовама система образовања- 

директор школе и педагог. 

 

     НОВЕМБАР 
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Анализа успеха и владања на крају 1. класификационог периода. 

Анализа активности предвиђене Развојним планом. 

Анализа активности предвиђених  процесом самовредновања за 2017/2018. 

годину. 

Реализована стручна тема „Формативно оцењивање“- директор школе. 

 

      ДЕЦЕМБАР 

 

Предавање о противпожарној заштити и безбедности на раду. 

У децембру на седници Наставничког већа подељена су задужења за организацију школске 

славе, новогодишњег вашара, као и хуманитарне акције. 

Анализирано је коришћење наставних средстава и потреба набавке нових. 

 

      ЈАНУАР 

 

Извештај о редовном инспекцијском надзору. 

Веће је упознато са Календаром такмичења за школску 2017/18. годину. 

Извештај директора о новим пројектима у школи. 

Поднет је извештај и о стручном усавршавању запослених унутар и ван школе као 

и план даљег усавршавања. 

Стручна тема „Платформа за електронско ученје“- Владан Миљковић 

 

    ФЕБРУАР 

 

Усвајање успеха и владања ученика на крају 1. полугодишта. 

Разматран и усвојен извештај о раду директора за I полугодиште, као и извештај о 

раду школе и реализацији Годишњег плана за I полугодиште. 

Стручна тема „Почетак пројекта Ес дневника“- С. Поповић и А. Горановић. 

 

   МАРТ 

Донета је одлука о коришћењу и избору уџбеника за период 2016/2017.-2018/2019. 

године и избор нових комплета за 1. и 5. разред. 

Нови наставни план за 1. и 5. разред и обуке наставника. 

Израда новог Школског програма за период од 4 године. 

Стручно усавршавање унутар школе- измена правилника. 

Прочитан је извештај са досадашњим постигнућима ученика на такмичењима. 

Наставничко веће доноси одлуку о укидању вођења дневника рада у писаној 

форми. 
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Стручна тема „Специфичне сметње учења- типови испољавања и начин подршке- 

С. Нишевић, дефектолог, члан Мобилног тима. 

 

АПРИЛ 

 

Анализиран успех и владање ученика на крају 3. тромесечја школске 

2017/18.године. 

Извештај инспекције и предложене мере. 

Израда Школског програма. 

Активности предвиђене Развојним планом. 

Активности предвиђене процесом самовредновања. 

Праћење постигнућа ученика на такмичењима. 

Реализација стручног усавршавања . 

Избор чланова у нове школске тимове. 

Извештај са студијског путовања у Словенију. 

Избор представника школе за нове чланове Школског одбора из реда запослени 

  МАЈ/ЈУН 

 

 

Анализиран је успех и владање ученика 1-8. 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 2018/2019. годину. Донете су одлуке о дестинацијама за 

екскурзије и наставу у природи. 

Организација матуре и прослава Дана школе. 

Организација завршног испита, утврђивање броја група за изборне предмете, 

норма наставника. 

Организација разредних испита, припремне наставе и комисија. 

РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ Школског програма. 

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 2018/2019. 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 

старешине I и V разреда као и наставници у боравку за I разред.Сви Тимови су предали 

годишње извештаје.  
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Подела осталих задужења. 

 

     АВГУСТ 

 

У августу су одржане две 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. 

 

 директор школе 

 Б. Нешковић 

 

СAВET РOДИTEЉA  

У току школске 2017/18. 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 2016-17. 

• Годишњи план рада школе за школску 2017-18. 

• 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 
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• Професионална оријентација 

• Завршни испит 

• Безбедност ученика у школи 

• Међународна сарадња са школом из Совеније 

• Пројекти Оснаживање породице и Минд уп 

• Хуманитарни родитељски фонд и разне акције 

• Избор родитеља у Школски одбор  

ШКОЛСКИ ОДБОР 

У  школској  2017/2018 . 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 2018 . 

 2.Донео план стручног усавршавања  запослених у  школској 2017/2018.  

 3.Донео  годишњи  план  рада за школску 2017/2018 . 

 4.Усвојио извештај о раду школе и извештај о раду директора у претходној 

школској години као и извештај о самовредновању  рада школе у  школској 2016/2017. 

 5.Донео следећа акта : Статут  школе ;  

Пословника о раду Школског одбора , 

 Пословника о раду Савета родитеља ; 

Правила понашања у школи ; 

Сагласност на Правилник о организацији и систематизацији радних места у 

школи ;Пословник о раду Наставничког већа ; 

Правилник о мерама , начину и поступку и заштити и безбедности ученика за 

време боравка у школи и свих активности које организује школа ;  

 Пословник о раду ученичког парламента ; 

Правилник о избору ученика генерације ; 

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности  запослених; 

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика .                                                          

 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  2017. 
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10.Усвојио извештај о раду директора  у првом полугодишту  шк. 2017/18. 

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  2018/19. 

14.Донео решење о избору директора  на основу сагласности Министра просвете  

 15.Донео  одлуку о издавању школског простора  , пратио  реализације   те  

одлуке  и  финансијске  користи за школу од тога . 

 16.Донео  одлуке о набавци опреме за  неке учионице . 

  17.Дао сагланост  на предлог за организацију матурске вечери у школи 

  18.. 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 2017/2018. ГОДИНУ     

У школској 2017/2018. години одржано је пет састанака Педагошког колегијума. 

Теме којима се колегијум бавио су следеће: 

1. Усвајање плана и програма рада Педагошког колегијума. 

2. Предлагање и усвајање приоритетних задатака рада школе у 2017/2018.шк.год. 

3. Одабир стручних тема за седнице наставничког већа. 

4. Упознавање са новим програмом за 5. и 1. разред 

5. Пројекат Е-дневник 

6. Израда новог Школског програма 

7. Педагошки колегијум се бавио доношењем  Плана стручног усавршавања за 

2017/2018. Колегијум је пратио остваривање Плана стручног усавршавања, који Тим 

за стручно усавршавање подноси квартално. 

8. 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. 

9. Колегијум је пратио реализацију Развојног плана школе. 
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10.  Анализирани су се извештаји о посећеним часовима у 2016/2017.и донете су 

препоруке за    унапређење квалитета наставе у односу на анализу посећених часова. 

11. Анализирани су  резултати иницијалног тестирања и предложене су мере за 

побољшање резултата. 

12. Разматрани су извештаји свих стручних, разредних већа и тимова. Закључено је да су 

све планиране активности реализоване. 

13. Анализирали смо резултате завршног испита на основу анализа Завода за вредновање 

и предложене су мере за побољшање резултата. 

14. Тема колегијума је била и процена безбедности у школи и побољшање дежурства 

наставника. 

15. Разматран је и план потреба наставних средстава за поједина стручна већа у школској 

2018/19. години. 

 

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  :  школска 2107/18. 

РУКОВОДИЛАЦ :ГОРИЦА  МИЈАИЛОВИЋ 

 

БРОЈ САСТАНАКА СТРУЧНОГ 

ОРГАНА 

 

ПЛАНИРАНО 

11 

РЕАЛИЗОВАНО 

11 

 

ПРЕДАВАЊА ЗА РОДИТЕЉЕ и УЧЕНИКЕ 

 

ТЕМА РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Стварање радних навика код ученика Педагог и психолог, новембар 2017. 
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Данијела Пејчиновић 

и Тереза Моличник 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ  

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Приредба поводом пријема првака Одељењска већа 2. и 1. разреда 04.09.2017. 

Хуманитарна акција,,Чеп у џеп“ Одељењско веће 1. разреда 04.09.2017. - 

П Предавање о безбедности деце у 

саобраћају 

Саобраћајци      и  ученици  14.09.2017. 

Помоћ угроженој деци Косова Одељењско веће   1. разреда 20.09.2017. 

Дечја недеља, Изложба мачака и 

Јесењи карневал 

Одељењско веће   1. разреда  октобар 2017. 

Едукативно-креативна радионица 

,,Потрага за благом“ 

Одељењско већe  1. разреда  08.10.2017. 

Саобраћајни активизам Одељењско веће  и активиси С.А   12.10.2017. 

Провера говорног и језичког статуса 

деце 

Одељењско веће  и логопед       Октобар 

Хуманитарна акција за децу без 

родитеља 

Одељењско веће  1. разреда      16.10.2017. 

 Фестивал,,Позориште Звездариште“ 

представа,,Пепељуга“ 

Одељењско веће   1. разреда   16.10.2017. 

Обележавање Дана јабуке Одељењско веће        1. разреда 20.10.2017. 

Посета  позоришту, 

представа    ,,Магична лира“ 

Одељењско веће   1. разреда     02.11.2017. 

Посета песника Кокошар Мирослава Одељењско веће    1. разреда 03.11.2017. 

Мотивисаност ученика за енглески 

језик  

 Ирена Грбић и родитељи првака Новембар 

Постајемо чланови наше библиотеке,    

час са библиотекарком 

Оливера Танкосић и Одељењско 

веће    1. разреда     

новембар 2017. 

Хуманитарна акција,,Пакетић за децу Одељењско веће    1. разреда    11.12.-15.12.2017. 
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без родитеља“ 

Посета позоришту,представа 

,,Новогодишња бајка“ 

Одељењско веће    1. разреда   25.12.2017. 

Новогодишњи вашар Одељењско веће    1. разреда 28.12.2017. 

Прослава Савин дана по Одељењским 

заједницама 

Одељењско веће    1. разреда   26.10.2017. 

Хуманитарна акција,,Срце 

Синђелића“ 

Одељењско веће   1. разреда  26.01.-27.01.2018. 

Изложба свезака млађих разреда Одељењско веће    1. разреда  1-2.03.2018. 

Игре на снегу  Одељењско веће   1. разреда 2.03.2018. 

Музички перформанс за ученике 

првог  разреда 

Учтељица Мира Ивановић   и 1/4 4.03.2018. 

Позоришна представа,,Заљубљена 

вештица“ 

 Одељењско веће   1. разреда    26.03.2018. 

Тематски дан,,Пролеће“ Одељењско веће   1. разреда    27.3.2018. 

,,Синђина шареница“ хуманитарно 

забавни програм 
Учитељица Мира Ивановић   и 

1/4   

28.3.2018. 

Угледни час-Физичко васпитање:      

Елементарне и штафетне игре 

лоптом,вежбање 

 

Ивана Солдо 

29.3.2018. 

Едукативне игрице о саобраћају Одељењско веће    1. разреда   и  

МУП  Звездаре  

18.4.2018. 

Читалачка значка Одељењско веће    1. разреда   и 

библиотекарка 

25.04.2018. 

Угледни час—Ликовна култура 

Сликовница природних материјала, 

Вежбање 

 

Славица Сретић 

30.4.2018. 

Учешће на Витезовом пролећу Одељењско веће    1. разреда    мај 2018. 

Првенство општине Звездара-Мале 

олимпијске игре 2017/18. 

,,Забавни полигон“ 

 Звездара и Одељењско веће   1. 

разреда 

9.5.2018. 
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 Тематска недеља,,Различити,а једнаки 

“ и хуманитармна акција у оквиру 

исте 

 Школски тим за инклузију и 

Одељењско веће   1. разреда     

7-11.5.2018 

Представа ,,Лифт није играчка“ ЈП  Градско стамбено  

и Одељењско веће   1. разреда    

мај 2018. 

Угледни час-СОН:разлике и 

сличности међу животињама,обрада 

Јасмина Лукић-Радиновић 4.05.2018. 

Угледни час-Математика:Сабирање и 

одузимање бројева (прве стотине),     

утврђивање    

 

Горица Мијаиловић 

28.5.2018. 

Полудневни излет на Калемегдан Одељењско веће    1. разреда  28.5.2018. 

 

Завршна приредба на крају 1.разреда Одељењско веће  1. разреда Јун 2018. 

                                                            

 

РАЗРЕД      ДРУГИ                        

НАСТАВНИ ПЕРИОД  школска 2017/2018. 

РУКОВОДИЛАЦ   Максимовић Марина                          

 

БРОЈ САСТАНАКА 

СТРУЧНОГ ОРГАНА 

ПЛАНИРАНО 

9 

РЕАЛИЗОВАНО 

9 

 

ПРЕДАВАЊА ЗА РОДИТЕЉЕ и УЧЕНИКЕ 

 

ТЕМА РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Безбедност деце у саобраћају Учитељи другог разреда 4.09.2017. 

Комунална полиција Радници Муп-а 12.03.2018. 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ  

 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 
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Приредба поводом пријема ђака првака Присуство  

1.9.2017. 

Помоћ угроженој деци са Косова учесник 20.09. 2017. 

Чеп за џеп-хуманитарна акција 

 

Учесник 5.09.2017. 

Изложба мачака посматрач 4.10.2017 

Потрага за знањем-едукативно креативна радионица 

на отвореном 

учесник 8.10.2017. 

Едукација о саобраћају учесник 12.10.2017. 

Хуманитарна акција за децу без родитеља учесник 16.10.2017. 

Дечја недеља-      

Јесењи карневал 

организатор 13.10.2017. 

Посета позоришту“Магична лира“ учесник 02.11.2017. 

Сајам  књига  учесник 3.11.2017. 

Посета песника Кокошар Мирослава  

учесник 

3.11.2017. 

Дан Музике Учесник,координатор 23.11.2017. 

Хуманитарна акција“Пакетић за децу без родитеља“ 

 

учесник 11.12.-

15.12.2017. 

Посета позоришту“Чекамо Деда Мраза“ учесник 02.11.2017. 

Новогодишњи вашар Учесник,организатор 28.12.2017. 

Свечана академија поводом школске славе поисматрач 27.1.2018. 

Хуманитарној приредби ,, Синђина шареница." Учесник,организатор 29.03.2018. 

Посета позоришту“Заљубљена вештица“ учесник 28.03.2018. 

Хуманитарна акција ,, Срце Синђелића" 

 

учесник 10.05.2018. 

Свечана академија поводом Дана школе Учесник 01.06.2018. 
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ЗНАЧАЈНА ЗАПАЖАЊА ЗА РАД: 

Све планирано је и реализовано.Одступања није било. 

 Важне тачке дневног реда које су реализоване 

1.Сарадња са породицом 

2.Размена искустава о реализацији плана ИОП-а и напредовању ученикја који 

раде по том плану 

3.Педагошка документација ажурирана на време. 

 

РАЗРЕД    :    ТРЕЋИ                       

НАСТАВНИ ПЕРИОД   шк.2017/2018. 

РУКОВОДИЛАЦ    Трипковић Татјана                          

  

БРОЈ САСТАНАКА 

СТРУЧНОГ ОРГАНА 

ПЛАНИРАНО 

9 

РЕАЛИЗОВАНО 

9 

 

ПРЕДАВАЊА ЗА РОДИТЕЉЕ и УЧЕНИКЕ 

 

ТЕМА РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Безбедност деце у саобраћају Учитељи трећег разреда 4.09.2017. 

Комунална полиција Радници Муп-а 12.03.2018. 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ  

 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Приредба поводом пријема ђака првака Присуство  

1.9.2017. 

Помоћ угроженој деци са Косова учесник 20.09. 2017. 

Чеп за џеп-хуманитарна акција 

 

Учесник 5.09.2017. 

Изложба мачака посматрач 4.10.2017 
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Потрага за знањем-едукативно креативна радионица 

на отвореном 

учесник 8.10.2017. 

Едукација о саобраћају учесник 12.10.2017. 

Хуманитарна акција за децу без родитеља учесник 16.10.2017. 

Дечја недеља-      

Јесењи карневал 

организатор 13.10.2017. 

Посета позоришту“Магична лира“ учесник 02.11.2017. 

Сајам  књига  учесник 3.11.2017. 

Посета песника Кокошар Мирослава  

учесник 

3.11.2017. 

Дан Музике Учесник,координатор 23.11.2017. 

Хуманитарна акција“Пакетић за децу без родитеља“ 

 

учесник 11.12.-

15.12.2017. 

Посета позоришту“Чекамо Деда Мраза“ учесник 02.11.2017. 

Новогодишњи вашар 

 

 

учесник,организатор 28.12.2017. 

Свечана академија поводом школскје славе посматрач 27.1.2018. 

Хуманитарној приредби ,, Синђина шареница." Учесник 29.03.2018. 

Посета позоришту“Заљубљена вештица“ учесник 28.03.2018. 

Хуманитарна акција ,, Срце Синђелића" 

 

учесник 10.05.2018. 

Свечана академија поводом Дана школе Учесник 01.06.2018. 

 

РАЗРЕД    :     ЧЕТВРТИ                        

НАСТАВНИ ПЕРИОД   школска 2017/2018. 

РУКОВОДИЛАЦ  Софија Милановић                   

  



34 

 

БРОЈ САСТАНАКА 

СТРУЧНОГ ОРГАНА 

 

ПЛАНИРАНО 

      6 

РЕАЛИЗОВАНО 

6 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 

 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

 

ПРЕДАВАЊА ЗА РОДИТЕЉЕ и УЧЕНИКЕ 

 

ТЕМА РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Припрема ученика за пети разред Актив 4.разреда Април, 2018. 

 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ  

 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Дан писмености Актив 4.разреда 8.09.2017. 

2 . Едукативно- креативна радионица 

„Потрага за знањем“                                                

Актив 4.разреда 3.10.2017. 

3.Дечја недеља у холу. „Изложба мачака“ Актив 4.разреда 4.10.2017. 

4. Дечја недеља у библиотеци 4/2 5.10.2017. 

5. Јесењи карневал Актив 4.разреда 13.10.2017. 

6.Угледни час, Ликовна култура (обрада) 

“Симболика боја- 

На морском дну“ 

4/3 12.10.2017. 

7. Дан јабука Актив 4.разреда 20.10.2017. 

8. Позориште- Магична лира Актив 4.разреда 2.11.2017. 

9. Мали сајам књига Актив 4.разреда 3.11.2017. 
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10. Весела субота Актив 4.разреда 16.11.2017. 

11. Дан музике Актив 4.разреда 23.11.2017. 

12. Позориште- Новогодишња бајка Актив 4.разреда 25.12.2017. 

13. Општинско такмичење: „Најраспеваније 

одељење“ 

4/3 13.12.2017. 

14. Посета вртићу ЧИГРА- новогодишња 

представа 

4/2 22.12.2017. 

15. Посета вртићу КОЛИБРИ- новогодишња 

представа 

4/2 26.12.2017. 

16. Новогодишњи вашар Актив 4.разреда 28.12.2017. 

17. Школско такмичење из математике Актив 4.разреда 19.01.2018. 

18. Математичко такмичење- општински ниво Актив 4.разреда 24.02.2018.. 

19. Математичко такмичење- окружни ниво 4/1 и 4/3 Март, 2018. 

20. Изложба ученичких свезака Актив 4.разреда 13.03.2018. 

21. Родитељски састанак са родитељима 

предшколаца 

Актив 4.разреда 19.03.2018. 

 

22.Ускршња изложба ученичких радова 4/3 и 4/1 Април,2018. 

23.Хуманитарни концерт 4/3 Април,2018. 

24. Шта знаш о Црвеном Крсту и добровољном 

давалашту крви? 

4/2 21.04.2018. 

25. Читалачки дневник 4/1 и 4/2 23.04.2018. 

26.Обновљиви и необновљиви извори енергије- 

угледни час 

4/1 Март,2018. 

27. Позоришна представа Заљубљена вештица Актив 4.разреда 26.03.2018. 

28. Живот Срба у доба Немањића- угледни час 4/2 10.05.2018. 

29.Приредба за Дан школе 4/2 и 4/3 1.06.2018. 

30. Полудневник излет на Калемегдан Актив 4.разреда 28.05.2018. 

31.Завршна приредба за крај 4.разреда 4/1,4/2,4/3 Јун, 2018. 
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РАЗРЕД  :   ПЕТИ                      

НАСТАВНИ ПЕРИОД школске 2017/2018. 

РУКОВОДИЛАЦ  Татјана Бањеглав                      

  

БРОЈ САСТАНАКА 

СТРУЧНОГ ОРГАНА 

ПЛАНИРАНО 

6 

РЕАЛИЗОВАНО 

6 

 

ПРЕДАВАЊА ЗА РОДИТЕЉЕ и УЧЕНИКЕ 

 

ТЕМА РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Сида Ученици 8.разреда децембар 

Сајбер насиље Ученици 8. разреда децембар 

 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ  

 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Дечија недеља Ученици петог резреда октобар 

Прослава Нове године у Пионирском граду Ученици петог разреда 29.12.2017. 

Учешће у приредби поводом Дана Светог Саве Ученици петог разреда 27.1.2018. 

Биоскоп Синеплекс,филм ,,Чудо“ Ученици петог разреда 11.5.2018. 

Учешће у приредби поводом Дана школе Ученици петог разреда 1.6.2018. 

 

Реализација излета, екскурзија 

У оквиру тематске недеље ,,Различити а једнаки“, ученици су ишли у 

биоскоп Синеплекс и гледали филм ,,Чудо“. 

 

ЗНАЧАЈНА ЗАПАЖАЊА ЗА РАД: 

 Одржано је 6 седница разредног већа на којима је анализиран успех и дисциплина 

ученика и донете су предлози мера унапређење. 
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Редовно су праћени и вредновани циљеви ИОП-а. 

Договарана је боља сарадња са родитељима кроз родитељске састанке и Отворена 

врата. 

 

РАЗРЕ: ШЕСТИ                       

НАСТАВНИ ПЕРИОД  школска 2017/2018. 

РУКОВОДИЛАЦ  Огњен Нинчић              

  

БРОЈ САСТАНАКА 

СТРУЧНОГ ОРГАНА 

ПЛАНИРАНО 

6 

РЕАЛИЗОВАНО 

6 

ПРЕДАВАЊА ЗА РОДИТЕЉЕ и УЧЕНИКЕ 

 

ТЕМА РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Сида Ученици 8.разреда децембар 

Сајбер насеље Ученици 8. разреда децембар 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ  

 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Дечија недеља 

 

Ученици шестог резреда октобар 

Прослава Нове године у Пионирском граду 

 

Ученици шестог разреда 29.12.2017. 

Учешће у приредби поводом Дана Светог Саве 

 

Ученици шестог разреда 27.1.2018. 

 

Биоскоп Синеплекс,филм ,,Чудо“ 

Ученици шестог разреда 11.5.2018. 

Учешће у приредби поводом Дана школе 

 

Ученици шестог разреда 1.6.2018. 
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Реализација излета, екскурзија 

У оквиру тематске недеље ,,Различити а једнаки“, ученици су ишли у 

биоскоп Синеплекс и гледали филм ,,Чудо“. 

ЗНАЧАЈНА ЗАПАЖАЊА ЗА РАД: 

 Одржано је 6 седница разредног већа на којима је анализиран успех и дисциплина 

ученика и донете су предлози мера унапређење. 

Редовно су праћени и вредновани циљеви ИОП-а. 

Договарана је боља сарадња са родитељима кроз родитељске састанке и отворена 

врата. 

 

РАЗРЕД: СЕДМИ                      

НАСТАВНИ ПЕРИОД школска 2017/18. 

РУКОВОДИЛАЦ Радмила Свитлица                          

  

БРОЈ САСТАНАКА 

СТРУЧНОГ ОРГАНА 

ПЛАНИРАНО 

5 

РЕАЛИЗОВАНО 

5 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 

 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

Помоћ слабијим ученицима Радмила Свитлица октобар 

Анализа рада ученика који раде по ИОП-у Одељењско веће март 

Сумирање резултата са такмичења Одељењско веће мај 

Анализа владања ученика седмог разреда Одељењско веће јуни 

 

ПРЕДАВАЊА ЗА РОДИТЕЉЕ и УЧЕНИКЕ 

 

ТЕМА РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Различити,а једнаки Ирена Грбић април 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ  
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АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Посета биоскопу, филм „Ћирило и Методије“ Ученици седмог разреда 3.11.2017. 

Прослава Нове године,Пионирски град Ученици од петог до 

осмог разреда 

29.12.2017. 

Посета биоскопу ,филм „Чудо“ Ученици од петог до 

осмог разреда 

Мај 2018. 

Учешће у приредби за прославу Дан школе Ученици од првог до 

осмог разреда 

1.6.2018. 

 

ЗНАЧАЈНА ЗАПАЖАЊА ЗА РАД 

Разговарали смо о томе како помоћи ученицима који слабије напредују.Сваки 

одељењски старешина ће на ЧОС-у разговарати са ученицима на ту тему. 

У априлу је одржана тематска недеља“ Различити,а једнаки“,у оквиру недеље 

посвећене особама са инвалидитетом.Сваки  одељењски старешина је на часу ЧОС-а 

разговарао са ученицима на ту тему.Такође је поводом тога организована посета 

биоскопу,где су ученици гледали филм са одговарајућом тематиком. 

 

РАЗРЕД  : ОСМИ                       

НАСТАВНИ ПЕРИОД  2017/18. 

РУКОВОДИЛАЦ Миљковић Владан                         

 

БРОЈ САСТАНАКА 

СТРУЧНОГ ОРГАНА 

ПЛАНИРАНО 

5 

РЕАЛИЗОВАНО 

6 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 

 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

Разговор о техникама  успешног учења Шуњеварић Новембар 

 

ПРЕДАВАЊА ЗА РОДИТЕЉЕ и УЧЕНИКЕ 

 

ТЕМА РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 
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Куда после основне школе?'-разговори 

са ученицима 

Чланови већа Октобар 

Припрема и реализација  завршног  

испита за упис у средње школе 

 

Чланови већа Мај 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ  

 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Посета Музеју Вука и Доситеја 

 

Чланови већа Октобар 

Организована посета Сајму књига 

 

Чланови већа Октобар 

 

 

Реализација излета, екскурзија 

Екскурзија:Београд-Златибор-Београд 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА 

НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА: Српски језик_                         

НАСТАВНИ ПЕРИОД: 2017/2018. година 

РУКОВОДИЛАЦ: Весна Петровић Зечевић  

  

БРОЈ САСТАНАКА 

СТРУЧНОГ ОРГАНА 

13 

ПЛАНИРАНО 

 

10 

РЕАЛИЗОВАНО 

 

13 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 
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НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

Усаглашавање критеријума оцењивања 

 

Весна Петровић Зечевић октобар 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА 

 

НАЗИВ ЧАСА РАЗРЕД И 

ОДЕЉЕЊЕ 

РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Језик, граматика: Падежи за 

означавање различитих 

месних значења 

7. разред Биљана Пуповић  октобар 

Књижевност-Урош и 

Мрњавчевићи-народна песма 

 

 

5. разред Татјана Бањеглав новембар 

Језик, граматика: Развој 

српског језика 

8. разред Јована Кастратовић септембар 

Књижевност: Небеска река, 

Гроздана Олујић 

5. разред Весна Петровић Зечевић март 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

Име и презиме 

наставника 

Назив семинара и број сати 
Организатор 

Време 

одржавања 

Весна Петровић Зечевић Вештине за адолесценцију, 

превенција злоупотребе 

психоактивних супстанци и 

ризичног понашања младих 

Регионални центар 

за професионални 

развој запослених 

у образовању 

3-5. 11. 2017. 

Весна Петровић Зечевић Изградња тима и вештина 

комуникације 

ОШ „Горња 

Варош”, Београд 

2-4. 7. 2018. 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ  
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АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Прослава школске славе Свети Сава 

 

чланови Актива и ученици 27.1.2018. 

 

Тематска недеља: Различити, а једнаки 

чланови Актива и ученици 7-11.5.2018. 

Прослава Дана школе 

 

чланови Актива и ученици 1.6.2018. 

Посета позоришту Бошко Буха 

 

наставници и ученици 6. 

разреда 

октобар 

Посета биоскопу 

 

наставници и ученици 5-8. 

разреда 

мај 

Дан матерњег језика Јована Кастратовић и 

ученици 5-8. разреда  

април 

Ђачка песничка сусретања Татјана Бањеглав и 

чланови литерарне секције 

мај 

Школски часопи Синђа  Весна Петровић Зечевић и 

чланови новинарске 

секције 

септембар-јун 

Посета Сајму књига 

 

Јована Кастратовић и 

ученици 8. разреда 

октобар 

 

НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА    Стручно веће за стране језике                         

НАСТАВНИ ПЕРИОД    школска 2017/18  

РУКОВОДИЛАЦ    Драгана Тијанић Борић                          

  

БРОЈ САСТАНАКА 

СТРУЧНОГ ОРГАНА 

ПЛАНИРАНО 

 

11 

РЕАЛИЗОВАНО 

 

12 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 
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НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

Како родитељи могу помоћи себи у учењу 

страног језика (стручно излагање намењено 

родитељима првака) 

 

Ирена Грбић  октобар 

Општи стандарди постигнућа у страном језику за 

крај основног образовања 

ДраганаТијанић Борић новембар 

Edmodo – платформа за електронско учење Ирена Грбић јануар 

Елементи културе у настави страног језика ДраганаТијанић Борић мај 

РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА 

 

НАЗИВ ЧАСА РАЗРЕД И 

ОДЕЉЕЊЕ 

РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Stunt doubles - обрада 

 

7/3 ДраганаТијанић Борић 23.10.2017. 

 

Sprechubung: 

Personenbeschreiben/raten – 

увежбавање 

 

 

        7/1 

 

Сандра Кнежевић 

 

30.3.2018. 

 

Das Perfekt - обрада 

 

 

        6/4 

 

Радмила Свитлица 

 

12.4.2018. 

Recordbreakers:Comparison of 

adjectives- увежбавање 

 

        5/4 

 

Ирена Грбић 

 

1.6.2018. 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

Име и презиме 

наставника 

Назив семинара и број сати 
Организатор 

Време 

одржавања 

ДраганаТијанић 

Борић 

Креативна употреба уџбеника у настави 

страног језика     

Друштвоза 

стране језике и 
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 8 сати 

 

књижевности 

Србије 

24.2.2018. 

 

ДраганаТијанић 

Борић 

 

Уметност–простор за синергију различитих 

стилова учења и потенцијала ученика 

8 сати 

 

Ресурсни 

центар „Знање“ 

Београд 

 

26.5.2018. 

 

Драгана 

Миленковић 

 

Уметност – простор за синергију различитих 

стилова учења и потенцијала ученика 

8 сати 

  

 

Ресурсни 

центар „Знање“ 

Београд 

 

26.5.2018. 

 

Ирена Грбић 

Како развити отпорност ученика на социјалне 

притиске вршњака 

17 сати 

 

Академија за 

континуирану 

медицинску 

едукацију 

 

29.11.– 9.12. 

2017. 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Весела субота – We’ve got the whole world in our hands 

 

Ирена Грбић 

координатор 

манифестације 

  

2.12.2017. 

Тематска недеља: Различити, а једнаки 

 

Ирена Грбић 

организатор 

7. – 11. 5. 

2018. 

Присуство на приредби поводом прославе Св. Саве Свичланови Стручног 

већа 

 

27.1.2018. 

 

Присуство на приредби поводом прославе Дана 

школе 

 

Свичланови Стручног 

већа 

 

31.5.2018. 

Секција за енглески језик „Happy classroom“ 

Приредба за родитеље и изложба дечијих радова 

 

Ирена Грбић 

Руководилац секције 

организатор 

манифестације 

 

14.6.2018. 
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Извештај о раду секција и  ученичких организација 

 

ШКОЛСКА ГОДИНА: 2017/18. 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ  Секција енглеског језика Happy Classroom 

РАЗРЕД: 2. и 3. 

РУКОВОДИЛАЦ: Ирена Грбић 

 

Број ученика: 24 

Број одржаних часова: 36 

 

Састанци секције су одржавани у 5. час петком.  

Све активности планиране на годишњем и месечном нивоу су реализоване. 

 

Активности у оквиру школе: Чланови секције су учествовали у активностима у 

оквиру промоције рада школе предшколцима. „Весела субота“, са темом екологије 

одржана је 02.12.2017. и ученици су научили предшколце да певају песмицу We’ve got the 

whole world in our hands и интерактивни материјал који су заједно са њима радили. 

Приредба за родитеље и изложба радова ученика одржани су 14.6.2018. у 

просторијама школе. 

 

НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА      Математика и физика                         

НАСТАВНИ ПЕРИОД    шк.2017/18. 

РУКОВОДИЛАЦ    Сања   Николић                          

  

БРОЈ САСТАНАКА 

СТРУЧНОГ ОРГАНА 

11 

ПЛАНИРАНО 

 

11 

РЕАЛИЗОВАНО 

 

11 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА 

 

НАЗИВ ЧАСА РАЗРЕД И 

ОДЕЉЕЊЕ 

РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

 Међусобно деловање два 

тела – силе акције и 

реакције, Трећи Њутнов 

 

 7.разред 

Саша Шуњеварић  Новембар 2017. 
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закон. Примери. 

Магнетно поље сталних 

магнета и проводника са 

струјом 

8. разред Саша Шуњеварић Април 2018. 

Хидростатички притисак и 

спојени судови 

6. разред Саша Шуњеварић Мај 2018 

Површина правилне 

шестостране призме 

   8/1 Александра Медић Децембар 2017. 

Површина паралелограма 6/4 Огњен Нинчић Мај 2018. 

Обим круга, број  7/3 Сања Николић Мај 2018. 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Име и презиме 

наставника 

Назив семинара и број сати 
Организатор 

Време 

одржавања 

Саша Шуњеварић Републички семинар о настави 

физике 

 24-26.05.2018 

Александра Медић Уметност-простор за синергију 

различитих стиловаучења и 

потенцијала ученика 

 26.05.2018. 

Сања Николић Пројектно орјентисана настава 

математике 

 30.03.2018. 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ  

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Школско такмичење из математике 96 ученика 19.01.2018. 

Школско такмичење из физике 30 ученика 15.01.2018. 

Посета Галерији науке и технике САНУ  и изложби 

„Наука кроз забаву“ у организацији Института за 

физику у Београду и Универзитета у Штутгарту 

15 ученика 15.09.2018. 

Општинско такмичење из физике 16 ученика 15.02.2018. 
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Градско такмичење из физике 13 ученика 03.03.2018. 

Државно такмичење из физике 4 ученика 28-29.04.2018. 

Општинско такмичење из математике 24 ученика 24.02.2018. 

Градско такмичење из математике 3 ученика 25.03.2018. 

 

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 ХЕМИЈЕ И БИОЛОГИЈЕ                       

НАСТАВНИ ПЕРИОД: школска2017/ 2018. 

РУКОВОДИЛАЦ: Вера Љубисављевић 

 БРОЈ САСТАНАКА 

СТРУЧНОГ ОРГАНА 

ПЛАНИРАНО 

11 

РЕАЛИЗОВАНО 

11 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА 

 

НАЗИВ ЧАСА РАЗРЕД И 

ОДЕЉЕЊЕ 

РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

„Основни биоми на Земљи. Биосфера“ 

 

 

8/4 Јелка Вујић 30.10.2017. 

„Шкољке и главоношци“ замењен је темом 

„Скелтни и мишићни систем“ корелација 

физичког васпитања и биологије 

 

7/1 Весна Сретић 1.12.2017. 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ УНУТАР УСТАНОВЕ 
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ИМЕ И 

ПРЕЗИМЕ 

РЕАЛИЗОВАНА АКТИВНОСТ ДАТУМ БРОЈ САТИ 

 

Јелка Вујић 

   

 Стручна тема 

„Упознавање са новим законом о основама 

система образовања“ 

Данијела Пејчиновић 

Слушалац 

17.9.2017. 1 

 “Основни биоми на Земљи.Биосфера „ 

Угледни час 

30.11.2017. 10 

 Стручна тема 

„Формативно оцењивање“ 

Биљана Нешковић 

Слушалац 

8.11.2017. 1 

 Интердисциплинарна тема КРЕТАЊЕ 

Реализатор 

1.12.2017. 10 

 Изложба кућних љубимaца-мачке 

Организатор 

Октобар 2017. 10 

 Именице и глаголи 

Угледни час 

Оливера Стаматовић 

Слушалац 

Новембар 2017. 1 

 Стручна тема 

„Платформа за електронско учење“ 

Слушалац 

16.1.2018. 1 

 „Жива библиотека“ економија 

Организатор 

20.12.2017. 10 

 „Скелет и мишићи“ 

Угледни час 

Весна Сретић и Кристина Павловић 

1.12.2017. 2 
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Слушалац 

 Школско такмичење  

Организатор, реализатор 

 

21.02.2018. 5 

 Општинско такмичење  

Припремање ученика 

 

17.03.2018. 5 

 Градско такмичење  

Припремање ученика 

 

29.04.2018. 10 

 Тематска недеља „Различити, а једнаки“ 07.- 11. 05.2018. 2 

 „Жива библиотека“ медицина 

Организатор 

 

     9.5.2018. 10 

        

78 

 

 

Вера 

Љубисављевић 

   

 Стручна тема 

„Упознавање са новим законом о основама 

система образовања“ 

Данијела Пејчиновић 

Слушалац, дискусија 

17.9.2017. 1 

 Изложба кућних љубимaца-мачке 

Учесник 

Октобар 2017. 2 

 Стручна тема 

„Формативно оцењивање“ 

Биљана Нешковић 

Слушалац, дискусија 

8.11.2017. 2 
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 „Жива библиотека“ економија 

Учесник 

20.12.2017. 2 

 Стручна тема 

„Платформа за електронско учење“ 

Слушалац, дискусија 

16.1.2018. 2 

 Школско такмичење из хемије 

Организатор, реализатор 

30.1.2018. 5 

 Пројекат Електронски дневник 

Слушалац, дискусија 

 01.02.2018. 2 

 Општинско такмичење  

Припремање ученика 

03.03.2018 5 

 Градско такмичење  

Припремање ученика 

  22.04.2018. 10 

 Стручна тема „Електронски уџбеник“  

Организатор, реализатор 

 

      27.04. 2018. 

  

           6 

  

„Жива библиотека“ медицина 

Учесник 

    9.5.2018. 2 

 Тематска недеља „Различити, а једнаки“ 07.- 11. 05.2018. 2 

    

41  

 

Весна Сретић 

   

 Стручна тема 

„Упознавање са новим законом о основама 

система образовања“ 

Данијела Пејчиновић 

Слушалац, дискусија 

17.9.2017. 2 

 Стручна тема 

„Формативно оцењивање“ 

8.11.2017. 2 
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Биљана Нешковић 

Слушалац, дискусија 

 Угледни час „Шкољке и главоношци“ 

замењен је темом „Скелтни и мишићни 

систем“ корелација физичког васпитања и 

биологије 

 

1.12.2017. 10 

 Интердисциплинарана тема „Кретање“ час 

физике,  

Слушалац, дискусија 

1.12.2017. 2 

 Стручна тема 

„Платформа за електронско учење“ 

Слушалац, дискусија 

16.1.2018. 2 

 Стручна тема „Електронски дневник“ 

Слушалац, дискусија 

1.2.2018. 2 

 Школско такмичење  

Организатор, реализатор 

 

21.02.2018. 5 

 Општинско такмичење  

Припремање ученика 

 

17.03.2018. 5 

 Градско такмичење  

Припремање ученика 

 

29.04.2018. 10 

     

40 

Снежана 

Петруновић 

   

 Нове технологије у образовању 2018. 8.- 9. 06. 2018.            2 

 Тематска недеља „Различити а једнаки“ 07.- 11. 05.2018. 2 

 Дигитални уџбеник 09.05.2018.            1 
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         5 

 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Изложба кућних љубимаца-мачке 

 

Организатор 

Јелка Вујић 

Октобар 2017. 

 

ЗНАЧАЈНА ЗАПАЖАЊА ЗА РАД:  

 

Јелка Вујић је у децембру 2017. одржала час биологије у свим одељењима 

четвртог разреда где је ученике упознала са новим наставним предметом са којим ће се 

сусрести у петом разреду.  

 

НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА : историја - географија                     

НАСТАВНИ ПЕРИОД : школска 2017/18. 

РУКОВОДИЛАЦ : Јован Драгићевић                          

  

БРОЈ САСТАНАКА 

СТРУЧНОГ ОРГАНА : 

ПЛАНИРАНО: 

10 

РЕАЛИЗОВАНО: 

10 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 

 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

Критеријум оцењивања 

 

Сви чланови већа Септембар 

Осавремењивање наставе – менторски рад са 

ученицима на припреми презентација 

 

Сви чланови већа Новембар 

Koрелација наставних предмета и усклађивање 

критеријума оцењивања  

 

Радмила Јагличић Децембар 
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Разговор о минимуму знања за задовољавајућу 

оцену и усклађивање критеријума оцењивања  

 

Владан Миљковић Фебруар 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА 

НАЗИВ ЧАСА РАЗРЕД И 

ОДЕЉЕЊЕ 

РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Сеоба Срба VII/3 Владан Миљковић Децембар 

Србија у доба Немањића  IV/2 Радмила Јагличић Фебруар 

Стене: магматске, 

седиментне, метаморфне и 

фосили 

V/4 Стеван Роксандић Фебруар 

Уставобранитељски режим  Владан Миљковић Април 

Руска Федерација VI/4 Jован Драгићевић Јун 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА 

 

НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА-Техника и технологија, Техничко и 

информатичко образовање, Информатика и рачунарство                    

НАСТАВНИ ПЕРИОД  школска 2017/2018. 

РУКОВОДИЛАЦ-Станика Брашњевић                         

  

БРОЈ САСТАНАКА 

СТРУЧНОГ ОРГАНА 

ПЛАНИРАНО 

12 

РЕАЛИЗОВАНО 

12 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 

 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

Тематска настава Станика Брашњевић Септембар 

Електроника у настави 

 

Дејан Радоњић Октобар 
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Учионица будућности 

 

Сандра Милојевић Новембар 

Електронски дневник 

 

Стефан Поповић 

 

Фебруар 

Роботика у настави ТиТ и ТИИО Радиславка Лакићевић  

Копања 

Март 

   

РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА 

НАЗИВ ЧАСА РАЗРЕД И 

ОДЕЉЕЊЕ 

РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Израда пројекта. 

 

VIII-3 Стефан Поповић 

 

Март 

Материјали-Погонски 

материјали 

VII-1 Дејан Радоњић 21.11.2017. 

 

Угледни час-Врсте линија у 

техничком цртању  

 

V-2 

Радиславка Лакићевић  

Копања 

 

26.10.2017. 

Пројектна настава V-4 Станика Брашњевић 16.04.2018. 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

Име и презиме 

наставника 

Назив семинара и број сати 
Организатор 

Време 

одржавања 
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Станика Брашњевић 

 

 

Упознавање са новим Законом 

о основама система 

образовања 

1 бод 

 

Формативно оцењивање 

1 бод 

 

Посете угледним часовима 

1+1 бод 

 

Посете угледним часовима 

1+1 бод 

 

Противпожарна обука и тест 

1 бод 

 

Интердисциплинарни час 

10 бодова 

 

Платформа за електронско 

учење 

1 бод 

 

Електронски дневник 

1 бод 

 

Члан тима  самовредновање 

(5) бод. 

 

Угледни час- 10 бодова 

 

 

Такмичење на општинском 

нивоу 

Ош,,Стеван 

Синђелић,, 

 

 

Ош,,Стеван 

Синђелић,, 

 

Ош,,Стеван 

Синђелић,, 

 

Ош,,Стеван 

Синђелић,, 

 

Ош,,Стеван 

Синђелић,, 

 

 

Ош,,Стеван 

Синђелић,, 

 

Ош,,Стеван 

Синђелић,, 

 

Ош,,Стеван 

Синђелић,, 

 

Ош,,Стеван 

Синђелић,, 

 

Ош,,Стеван 

Синђелић,, 

 

Ош,,Стеван 

Синђелић, 

 

Ош,,Стеван 

Синђелић, 

17.09. 2017. 

 

 

 

 

08.11. 2017. 

 

 

 

26.10.2017. 

 

21.11.2017. 

 

 

 

14.12. 2017. 

 

 

 

16.12. 2017. 

 

 

16.01. 2018. 

 

 

1.02.2018. 

 

 

целе године 

 

 

април 
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(5) бодова 

 

Учешће у реализацији 

такмичења у школи (5) 

 

Материјал фотографије за сајт 

школе.(3) 

 

Угледни час 

 

Такмичење 

школско   

 

Такмичење општинско 

            

                                 Промоцоја  

Клет 

 

 

Промоција  

Едука 

 

Промоција 

Логос 

 

Слике за сајт 

 

Пробни пријемни испит 

 

Ош,,Стеван 

Синђелић, 

 

Ош,,Стеван 

Синђелић, 

 

Ош,,Стеван 

Синђелић, 

Ош,,Стеван 

Синђелић,, 

 

Пословна школа 

 

Пословна школа 

 

Ош,,Петар Краљ, 

 

школа 

 

школа 

 

април 

 

 

април 

 

 

 

мај 

 

 

 

 

 

 

Април 

 

 

Фебруар 

 

 

Фебруар 

 

 

Фебруар 

 

 

Април 

 

Мај 

 

Обука наставника технике и 

технологије 

ОШ „Иван Горан 

Ковачић“ 

19.11.2017. 
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8 бодова 

 

Програмирање за 5. И 6. 

разред основне школе 

12 бодова 

 

 

 

Рачунарска 

гимназија 

 

 

 

26.10.2017. 

Број сати стручног усавршавања у установи)(  52  ) 

Број сати стручног усавршавања ван установе  ( 20 ) 

 

Дејан Радоњић 

Припрема из роботике 

 

Упознавање са новим Законом 

о основама система 

образовања 

 

Формативно оцењивање 

 

Противпожарна обука и тест 

 

Платформа за електронско 

учење 

 

Школско такмичење – 

математика 

 

Посета часу 

 

 

Дежурство на завршном 

испиту 

 

Посета литургији, спортски 

дан 

 

Ош,,Стеван 

Синђелић,, 

 

Ош,,Стеван 

Синђелић,, 

 

Ош,,Стеван 

Синђелић,, 

Ош,,Стеван 

Синђелић,, 

 

Ош,,Стеван 

Синђелић,, 

 

Ош,,Стеван 

Синђелић,, 

Ош,,Стеван 

Синђелић,, 

 

Ош ,,Јелена 

Ћетковић,, 

 

у природи /Ада 

Циганлија 

01.09. 2017 -

2018 

 

17.09. 2017 

 

 

 

08.11. 2017 

 

14.12. 2017 

 

 

16.01. 2018 

 

 

19.01. 2018 

 

 

21.11.2017 

 

18.19 и 

20.2018 

 

 

 

10.06.2018 



58 

 

 

Дејан Радоњић 

 

Обука за такмичарско 

програмирање за професоре 

 

 

Дијагностика , превенција и 

отклањање узрока школског 

неуспеха 

 

 

Обука запослених у 

образовању за примену нових 

програмских садржаја из 

предмета Техника и 

технологија 

 

Уметност – простор за 

синергију различитих стилова 

учења и потенцијала ученика 

 

У школи 

 

 

 

У школи 

 

 

 

У школи 

;,Иван Горан 

Ковачић,, 

 

 

 

 

У школи 

 

 

      .22.7.2017 

 

 

7. и 8.10.2017 

 

 

 

19.11.2017 

 

 

 

 

 

 

26.05.2018 

Број сати стручног усавршавања у установи.(  49  ) 

Број сати стручног усавршавања ван установе  ( 38 ) 

 

Радиславка Лакићевић  

Копања 

 

 

Упознавање са новим Законом 

о основама система образовања 

1 бод 

 

Формативно оцењивање 

1 бод 

 

Посете угледним часовима 

1+1 бод 

 

Противпожарна обука и тест 

1 бод 

 

Платформа за електронско 

Ош,,Стеван 

Синђелић,, 

 

 

 

Ош,,Стеван 

Синђелић,, 

 

Ош,,Стеван 

Синђелић,, 

 

Ош,,Стеван 

Синђелић,, 

 

Ош,,Стеван 

 

17.09. 2017. 

 

 

 

08.11. 2017. 

 

 

 

21.11.2017. 

 

 

14.12. 2017. 
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учење 

1 бод 

 

Школско такмичење – 

математика 

5 бодова 

 

Републичко такмичење –ФЛЛ 

роботика 

15 бодова 

 

Достављање материјала 

администратору сајта 

3 бода 

 

Приредба за Савиндан 

10 бодова 

 

Електронски дневник 

1 бод 

 

Обука за електронски дневник 

1 бод 

 

Школско  такмичење –

Тит,ТиИО 

5 бодова 

 

Општинско такмичење –

Тит,ТиИО 

5 бодова 

 

Посете угледним часовима 

 

Стручна тема:Роботика у 

Синђелић,, 

 

Ош,,Стеван 

Синђелић,, 

 

 

ОШ,,Илија 

Бирчанин,, 

 

 

Ош,,Стеван 

Синђелић,, 

 

Ош,,Стеван 

Синђелић,, 

 

Ош,,Стеван 

Синђелић,, 

 

Ош,,Стеван 

Синђелић,, 

 

 

Ош ,,Стеван 

Синђелић,, 

 

ОШ „Десанка 

Максимовић“ 

 

Ош ,,Стеван 

Синђелић,, 

 

Ош ,,Стеван 

Синђелић,, 

 

Пословна школа 

 

 

 

16.01. 2018. 

 

 

 

19.01. 2018. 

 

 

 

20.01. 2018. 

 

 

 

21.01.2018. 

 

 

27.01. 2018 

 

 

1.02.2018. 

 

 

20.02.2018. 

 

 

 

 

28.02.2018. 

 

 

10.03.18. 
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настави ТиТ и ТИИО 

 

 

Промоција Клет 

 

 

Посете ученицима  4. разреда 

 

Промоција Едука 

 

 

Градско такмичење –

Тит,ТиИО 

10 бодова 

 

Промоција Нови Логос 

 

Различити смо а једнаки-

тематска недеља 

 

 

Дежурство на завршном испиту 

 

 

Члан тима  за професионалну 

орјентацију 

 

 

Ош ,,Стеван 

Синђелић,, 

 

ОШ „Краљ Петр 

Први“ 

 

ОШ „Владимир 

Роловић“ 

 

 

Пословна школа 

 

Ош ,,Стеван 

Синђелић,, 

 

 

Ош ,,Јелена 

Ћетковић,, 

 

 

 

Ош ,,Стеван 

Синђелић,, 

 

 

21.03.18. 

 

 

28.03.18. 

 

 

16.04.2018. 

 

 

19.04.2018. 

 

 

19.04.2018. 

 

 

22.04.2018 

 

 

 

23.04.2018 

 

07.05-

11.05..2018 

 

 

18.06.-

20.06.2017 

 

 

целе године 

 

 

 Упознавање наставника – Ош,,Бејза,, 07.10.2017. 
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тренера са новим правилима за 

Државно такмичење ФЛЛ –Вода 

је жива/  

 

Програмирање за 5. И 6. 

разред основне школе 

12 бодова 

 

Обука наставника технике и 

технологије 

8 бодова 

 

Методика реализације модела 

у настави ТИИО као 

могућност развоја креативног 

учења 

8 бодова 

 

 

Пројект метода и проблемска 

настава уз подршку ИКТ 

настави Технике и технологије 

8 бодова 

 

 

 

 

 

 

 

Рачунарска 

гимназија 

 

 

ОШ „Иван Горан 

Ковачић“ 

 

 

ОШ,,Милан Ђ. 

Милићевић ,, 

 

 

 

 

 

ОШ,,Милан Ђ. 

Милићевић ,, 

 

 

 

 

26,10.2017. 

 

 

 

19.11.2017. 

 

 

 

 

03.03.2018. 

 

 

 

 

 

 

15.04.2018. 

Број сати стручног усавршавања у установи + угледни час    ( 95 ) 

Број сати стручног усавршавања ван установе  ( 36) 

 

 

 

Стефан Поповић 

 

Број сати стручног усавршавања у установи+ угледни час (  14 ) 
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Стефан Поповић 

 

 

Електронски дневник 

1 бод 

Ош,,Стеван 

Синђелић,, 

1.02.2018. 

Број сати стручног усавршавања у установи (  4 ) 

 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Приредба за Савиндан 

 

Посета биоскопу 

Посета позоришту 

Посета биоскопу 

Дан школа 

Различити смо а једнаки-тематска недеља 

 

 

Учесник 

 

реализатор 

реализатор 

организатор 

учесник 

учесник 

Јануар 

 

Мај 

Октобар 

Мај 

Јун 

Мај 

 

Станика Брашњевић 

 

1. Секција: Саобраћајна 

Одржано 36.  часова..Секцији присуствују ученици од 5-ог до 8-ог разреда. На 

општинском такмичењу екипно  Б и Ц екипа су освојиле друго место .Екипно Б екипа је 

такође била друга као и Ц екипа. 

Појединацно Милица Станојевић 7-3је освојила треће место.Андрија Илић треће 

место 6-4, као и Матејић Лазар 5-2 такође треће место. 

Радиславка Лакићевић  Копања 

1. Секција: ФЛЛ роботика -„FLL“  ( FIRST LEGO  League) 

Одржано 18 часова. Секцију похађало 9 ученика. 

На Државном турниру „FLL“  ( FIRST LEGO  League) сезоне 2017/2018. „Вода је 

жива “ ( HydroDynamics) одржаном 20.01.2018. год. наш тим Лего Синђа је  добио 

специјалну награду „ FLL  ZVEZDA U USPONU“ 

Тим Лего Синђа: Тадија Симић 6/2, Дамјан Матовић 6/1, Ања Шукић 6/3, Немања 

Максић 6/3, Илија Кецман 6/ 3 и Андреј Говедарица 6/3. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/hydrodynamics?source=feed_text&story_id=1191101441034113
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2.Секција: Аутомоделарство 

 Одржано 18 часова.. Секцију похађало 10 ученика честог, седмог и осмог 

разреда. 

28.02.2017. одржано је школско такмичење и 4 ученика су се пласирала 

општинско  такмичење . 

10.03.2017. одржано је општинско  такмичење . Ученик МАРКО СОЛДАТ  7-2, 

ОСВОЈИО ПРВО МЕСТО  на  општинском  такмичењу и пласирао се на републичко 

такмичење. 

Дејан Радоњић 

1. Секција: Ракетно и авиомоделарство 

Одржано 20.  часова. 

 

НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА- ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ                        

НАСТАВНИ ПЕРИОД  ШКОЛСКА 2017/18.ГОД. 

РУКОВОДИЛАЦ    КРИСТИНА ПАВЛОВИЋ-РАЈКОВИЋ                        

БРОЈ САСТАНАКА 

СТРУЧНОГ ОРГАНА 

8 

ПЛАНИРАНО 

8 

РЕАЛИЗОВАН 

8 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 

 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

 

ВАЖНОСТ КРЕТАЊА КО ДЕЦЕ ШКОЛСКОГ 

УЗРАСТА 

КРИСТИНА 

ПАВЛОВИЋ-РАЈКОВИЋ 

1.12.2017. 

ТЕМАТСКИ НЕДЕЉА-РАЗЛИЧИТИ,А 

ЈЕДНАКИ-ПАРАОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ 

 

КРИСТИНА 

ПАВЛОВИЋ-РАЈКОВИЋ 

16.5.2018. 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА 

 

НАЗИВ ЧАСА РАЗРЕД И 

ОДЕЉЕЊЕ 

РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

 

КОШТАНО-МИШИЋНИ 

7/1 КРИСТИНА 

ПАВЛОВИЋ-

1.12.2017. 

ГОД,7.ЧАС 
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СИСТЕМ,ВЕЖБЕ ЗА 

ПРЕВЕНЦИЈУ 

ДЕФОРМИТЕТА 

 

РАЈКОВИЋ 

 

ФУДБАЛ-ПОЛИГОН 

 

7/4 МИЛАН 

ЂУРАШИНОВИЋ 

31.10.2017. 

ОДБОЈКА-СМЕЧ 

 

7/3 АЛЕКСАНДАР ИЛИЋ 25.4.2018. 

 

ФУДБАЛ-ИГРА НА ДВА 

ГОЛА 

6/4 БОГДАН ОБРАДОВИЋ 16.4.2018. 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

Име и презиме 

наставника 

Назив семинара и број 

сати 
Организатор 

Време 

одржавања 

 КРИСТИНА 

ПАВЛОВИЋ-

РАЈКОВИЋ 

 

 

КАКО РАЗВИТИ 

ОТПОРНОСТ УЧЕНИКА 

НА СОЦИЈАЛНЕ 

ПРИТИСКЕ 

ВРШЊАКА,17 САТИ 

АКАДЕМИЈА ЗА 

КОНТИНУИРАНО 

МЕДИЦИНСКО 

УСАВРШАВАЊЕ,ОНЛАЈН 

СЕМИНАР 

20.11.-

7.12.2017.ГОД 

АЛЕКСАНДАР 

ИЛИЋ 

 

 

ВРЕДНОВАЊЕ У 

ФИЗИЧКОМ 

ВАСПИТАЊУ-МОДЕЛИ 

ОЦЕЊИВАЊА,8 САТИ 

УДРУЖЕЊЕ ПЕДАГОГА 

ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 

5.11.2017.ГОД 

 

КРИСТИНА 

ПАВЛОВИЋ-

РАЈКОВИЋ 

 

УМЕТНОСТ-ПРОСТОР 

ЗА СИНЕРГИЈУ 

РАЗЛИЧИТИХ 

СТИЛОВАУЧЕЊА И 

ПОТЕНЦИЈАЛА 

УЧЕНИКА,8 САТИ 

РЕСУРСНИ 

ЦЕНТАР*ЗНАЊЕ* 

БЕОГРАД 

26.5.2018. 

ГОДИНЕ 

  РЕСУРСНИ 26.5.2018. 
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АЛЕКСАНДАР 

ИЛИЋ 

 

УМЕТНОСТ-ПРОСТОР 

ЗА СИНЕРГИЈУ 

РАЗЛИЧИТИХ 

СТИЛОВАУЧЕЊА И 

ПОТЕНЦИЈАЛА 

УЧЕНИКА,8 САТИ 

ЦЕНТАР*ЗНАЊЕ* 

БЕОГРАД 

ГОДИНЕ 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ  

 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ У РУКОМЕТУ 

 

ОД 5-8. РАЗРЕДА СЕПТЕМБАР 

2017. 

 

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ОДБОЈЦИ 

ОД 5-8.РАЗРЕДА НОВЕМБАР 

2017. 

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ У КОШАРЦИ 

 

ОД 5-8.РАЗРЕДА ДЕЦЕМБАР 

2017. 

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ФУДБАЛУ 

 

ОД 5-8.РАЗРЕДА ФЕБРУАР 

2018. 

ТАКМИЧЕЊЕ У ПЛИВАЊУ 

 

ОД 1-8. РАЗРЕДА ДЕЦЕМБАР 

2017. 

ТАКМИЧЕЊЕ У ЏУДОУ 

 

ОД 1-8. РАЗРЕДА МАРТ 2018. 

 

НЕДЕЉА СПОРТА 

ОД 1-8. РАЗРЕДА МАЈ 2018. 

 

 

ЗНАЧАЈНА ЗАПАЖАЊА ЗА РАД:  

ОДРЖАНА СУ  ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА 5.РАЗРЕДА У МАЛОМ 

ФУДБАЛУ,МИНИ ОДБОЈЦИ И ИЗМЕЂУ ДВЕ ВАТРЕ,У ОКВИРУ ЧАСОВА-ОБАВЕЗНА 

ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ-ОФА,У СВАКОМ ТРОМЕСЕЧЈУ ПО ЈЕДАН ДОДАТНИ 

СПОРТСКИ ДАН. 

 

КОШАРКАШКА СЕКЦИЈА 
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Кошаркашка секција се одржава четвртком и петком 7.час.Пријављено је 14 

ученика-12 дечака и две девојчице,7. и 8. разреда. 

На часовима секције радило се на побољшању технике,увежбавању 

тактика,побољшању одбране и напада. 

Ученици су долазили на секцију са пуно ентузијазма и били су редовни.Одржано 

је 30 часова. 

За унапређење рада потребно је набавити нове лопте и омогућити нове слободне 

термине за заинтересоване ученике. 

Секцију води наставница Кристина Павловић-Рајковић. 

 

РУКОМЕТНА СЕКЦИЈА 

 

Рукометна секција се одржава петком 8.час.Пријављено је 9. Ученика-6 девојчица 

и три дечака,ученици 6. и 7. разреда.Одржано је 30 часова. 

Секцију води наставник Александар Илић. 

 

СЕКЦИЈА СТОНОГ ТЕНИСА 

 

Секција стоног тениса одржава се уторком 8. Час. 

Пријављено је 4 ученика 6. Разреда. 

У првом полугодишту одржано је 30 часова. 

Секцију воде наставник Милан Ђурашиновић и Богдан Обрадовић. 

За побољшање рада потребно је набавити нове рекете,лоптице и обезбедити 

додатни простор. 

 

НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА  Актив уметничких предмета                        

НАСТАВНИ ПЕРИОД школска 2017/18. 

РУКОВОДИЛАЦ : Наталија Вакањац                         

  

БРОЈ САСТАНАКА 

СТРУЧНОГ ОРГАНА 

 

3 

ПЛАНИРАНО 

3 

РЕАЛИЗОВАНО 

3 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 
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НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

 

Израда новог годишњег програма 

Наставници уметничких 

предмета 

Мај 2018 

Елементи образлагања оцене ученицим Наставници уметничких 

предмета 

Фебруар,март 

2018 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА 

 

НАЗИВ ЧАСА РАЗРЕД И 

ОДЕЉЕЊЕ 

РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

 

„Такт 6/8 у народним 

песмама“ 

 

5/2 Милош Петровић 10. 5. 2018. (2. час) 

„Руковети Стевана 

Стојановића Мокрањца“ 

 

 

4-1/2/3/4 Милош Петровић децембар 2017.  

 

Орнамент-Розета 

5-3 Наталија Вакањац Мај 2018 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

Име и презиме 

наставника 

Назив семинара и број сати 
Организатор 

Време 

одржавања 

 

Наталија Вакањац 

 

Сценска уметност и дечије 

ликовно стваралаштво 

16 сати 

Пријатељи деце 

Нови Беогрд 

Фебруар 2018 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ  
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АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

 

Припрема приредбе за  школску славу 

Ученици петог, шестог, 

седмог разраде и 

наставник музичке 

културе  

децембар 2017. 

-јануар 2018. 

године  

 

Припрема приредбе за дан школе 

Ученици петог, шестог, 

седмог разраде и 

наставник музичке 

културе 

мај 2018. 

године 

Помоћ у припреми приредбе за крај школске године 

 

Ученици 1/1, њихова 

учитељица и наставник 

музичке културе 

јун 2018. године 

 

Помоћ у припреми такмичења „Најраспеваније 

одељење“ 

Ученици 4/3, њихова 

учитељица и наставник 

музичке културе 

новембар – 

децембар 2017. 

године 

 

Ликовни конкурси 

Предметни наставник 

ученици 5.,6.,7., и 

8.разреда 

Шк.2017/18 год. 

 

Пригодне и тематске изложбе ликовних радова 

ученика 

Предметни наставник 

ученици 5.,6.,7. и 8. 

разреда 

Шк.2017/2018 

год. 

Постављање сценографије и израда делова 

сценографије за приредбу поводом Школске славе 

Наставник Наталија 

Вакањац 

Јануар 2018 год. 

 

НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ                  

НАСТАВНИ ПЕРИОД ШКОЛСКА 2017/18. ГОДИНА 

РУКОВОДИЛАЦ  Александра Горановић                     

  

БРОЈ САСТАНАКА 

СТРУЧНОГ ОРГАНА 

ПЛАНИРАНО 

 

11 

РЕАЛИЗОВАНО 

 

11 
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РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 

 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

Рад са даровитом децом 

 

Јован Јовановић октобар 

 

Рад на електронском дневнику 

 

Александра Горановић 

 

фебруар 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА 

 

НАЗИВ ЧАСА РАЗРЕД И 

ОДЕЉЕЊЕ 

РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Српски језик 

Управни говор - обрада 

3/3 Татјана Трипковић 13.9.2017. 

Природа и друштво 

Рељеф Србије-утврђив. 

4/4 Александра 

Горановић 

18.9.2017. 

Свет око нас 

Биљке у мојој околини 

обрада 

2/3 Оливера  

Стаматовић 

18.9.2017. 

Српски језик 

Потврдни и одрични облик 

реченице 

обрада 

2/4 Јасмина Туловић 27.9.2017. 

Ликовна култура 

,,На морском дну“ 

обрада 

4/3 Татјана Лончаревић 

Нитић 

12.10.2017. 

Српски језик 

,,Никад два добра“ обрада 

3/1 Биљана Капелети 27.10.2017. 

Свет око нас 

Како настају облак, магла и 

падавине 

2/1 Весна Мирић 13.11.2017. 
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обрада 

Математика 

Множење- обрада 

2/2 Марина Максимовић 5.12.2017. 

Ликовна култура 

Новогодишња честитка 

3/2 Јадранка Данојлић 19.12.2017. 

Природа и друштво 

Обновљиви извори енергије 

и њихова искоришћеност 

 

4/1 

 

Сања Лончар 

 

14.3.2018.  

Физичко васпитање 

Штафетне и елементарне 

игре лоптом 

 

 

1/1 

 

 

Ивана Солдо 

 

 

29.3.2018. 

Ликовна култура 

Сликовница природних 

материјала- шумска 

сликовница 

 

1/3 

 

Славица Сретић 

 

30.4.2018. 

Свет око нас 

Разлике и сличности међу 

животињама 

 

1/2 

 

Јасмина Радиновић Лукић 

 

4.5.2018. 

Природа и друштво  

Живот Срба у доба 

Немањића 

 

4/2 

 

Софија Милановић 

 

10.5.2018. 

Математика 

Сабирање и одузимање 

Бројева прве стотине 

 

1/4 

 

Горица Мијаиловић 

 

28.5.2018. 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

Име и презиме 

наставника 

Назив семинара и број сати 
Организатор 

Време 

одржавања 

Јована Миљковић Комплексна метода у настави 

почетног читања и писања (8 

сати) 

Друштво учитеља новембар 
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Драгана Максимовић Комплексна метода у настави 

почетног читања и писања (8 

сати) 

Друштво учитеља новембар 

Драгана Јовановић Комплексна метода у настави 

почетног читања и писања (8 

сати) 

Друштво учитеља новембар 

Јован Јовановић Рад са надареном децом на 

часовима ликовне културе и 

ваннаставним активностима 

Менсина 

међународна 

конференција 

децембар 

Весна Мирић Паметне фасцикле ( 16 сати) Друштво учитеља новембар 

Сања Лончар 

Софија Милановић 

Татјана Лончаревић-

Нитић 

Александра Горановић 

 

Обука наставника 1. разреда за 

нови план и програм 

 

 

Министарство  

просвете 

 

 

април 

Ивана Солдо 

Јасмина Радиновић 

Лукић 

Горица Мијаиловић 

Ефикасно дисциплиновање- 

приступи и технике (8 сати) 

 

Друштво учитеља  

3.3.2018. 

Јована Миљковић ,,Када је лака геометрија и 

мерење прија“ (8бодова) 

Друштво учитеља  

3.3.2018. 

Драгана Максимовић ,,Када је лака геометрија и 

мерење прија“ (8бодова) 

Друштво учитеља  

3.3.2018. 

Драгана Јовановић ,,Када је лака геометрија и 

мерење прија“ (8бодова) 

Друштво учитеља  

3.3.2018. 

Славица Сретић 

Драгана максимовић 

,,Уметност – простор за 

синергију различитих стилова 

учења и потенцијала ученика“ 

(8 бодова) 

Ресурсни центар 

,,Знање“ Београд 

 

26.5.2018. 

Драгана Јовановић 

Јована Миљковић 

Маја Радисављевић 

,,Уметност – простор за 

синергију различитих стилова 

учења и потенцијала ученика“ 

Ресурсни центар 

,,Знање“ Београд 

 

26.5.2018. 
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ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ  

 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Свечани пријем првака 

,,Добро дошли, прваци“ 

веће 2. разреда 1.9.2017. 

 

Дан писмености – радионица са предшколцима    А. 

Горановић 

четвртаци и  предшколци 

 

8.9.2017. 

Јесењи карневал – маскенбал 

Т. Трипковић 

 

предшколци и школарци 

 

22.9.2017. 

Дечја недеља- Изложба дечјих радова на тему ,,Ја и 

моји пријатељи свих генераија“ 

О. Лазаревић 

ученици првог разреда 2.10.2017. 

Изложба мачака  

 

млађи и старији ученици 3.10.2017. 

Музика свих генерација – посета музичкој школи 

,,Владимир Ђорђевић“ 

Ј. Туловић 

ученици другог разреда 3.10.2017. 

Потрага за благом- спортски дан на Кошутњаку 

А. Горановић 

млађи разреди 4.10.2017. 

Мали песници – час у библиотеци 

С.Милановић 

ученици четвртог разреда 5.10.2017. 

,,Плес за све генерације“ – посета ОШ ,,Вељко 

Дугошевић“ 

Ј. Јовановић 

ученици трећег разреда 6.10.2017. 

Предшколци околних вртића у посети школи 

А.Горановић и С. Милановић 

ученици четвртог разреда  

и вртић,,Кошута“ 

19.10.2017. 

 Дан јабука – обележавање у оквиру одељенских 

заједница 

С.Сретић 

одељенске заједнице  1-4 

разреда 

20.10.2017. 
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,,Мали сајам књига“ – продаја и размена књига у холу 

школе 

О. Стаматовић 

одељенске заједнице  1-4 

разреда 

25.10.2017. 

Предшколци околних вртића у посети школи 

С. Лончар и Т.Л. Нитић 

 

ученици четвртог разреда  

и вртић,,Колибри“ 

26.10.2017. 

Дан музике – школско такмичење за најраспеванију 

одељенску заједницу 

Ј.Туловић 

ученици четвртог разреда 23.11.2017. 

,,Весела субота“ – радионице са предшколцима 

А.Горановић ,С. Милановић, Т.Л.Нитић 

четвртаци и  предшколци 

 

2.12.2017. 

Новогодишња представа ученика 4/2  

С.Милановић 

Ученици 4/2 у вртићу 

,,Чигра“ 

25.12.2017. 

Новогодишња представа ученика 4/2  

С.Милановић 

Ученици 4/2 у вртићу 

,,Колибри“ 

28.12.2017. 

Новогодишњи вашар 

Ј.Јовановић 

одељенске заједнице  1-4 

разреда 

28.12.2017. 

Игре на снегу – спортски дан одељенске заједнице  1-4 

разреда 

2.3.2018. 

Изложба првачких свезака Ученици 1. разреда Март 2018. 

Тематски дан  - Пролеће Ученици 1. разреда 27.3.2018. 

Хуманитарна представа  Ученици 1. 2. и 4. разреда 28.3.2018. 

,,Читалачка значка“ одељенске заједнице  1-4 

разреда 

30.4.2018. 

Тематска недеља ,,Различити, а једнаки“ одељенске заједнице  1-4 

разреда 

7-11.5.2018. 

Завршне приредбе  Одељенске заједнице 1-4 

разреда 

Јун 2018. 

Хуманитарна представа  Ученици 1. 2. и 4. разреда 28.3.2018. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ  ВЕЋА НАСТАВНИКА 

У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ 

 

      РАЗРЕД :       ПРВИ 

      НАСТАВНИ ПЕРИОД  :   

      РУКОВОДИЛАЦ :Маја Радисављевић 

 

БРОЈ САСТАНАКА СТРУЧНОГ 

ОРГАНА 

ПЛАНИРАНО 

4 

РЕАЛИЗОВАНО 

4 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 

 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

Упознавање са новим Законом о основама 

система образовања 

 

Педагог Данијела 

Пејчиновић 

септембар 2017. 

Надарена деца 

 

Јован Јовановић октобар 2017. 

Формативно оцењивање 

 

Директорка Биљана 

Нешковић 

новембар 2017. 

Платформа за електронско учење 

 

Владан 

Миљковић,Ирена 

Грбић 

јануар 2018. 

Специфичне сметње у  учењу Снежана Нишчевић март 2018.. 
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ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ  

 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Хуманитарна акција,,Чеп у џеп“ Актив учитеља у продуженом 

боравку 

04.09.2017.  

Помоћ угроженој деци са Косова Актив учитеља у продуженом 

боравку 

20.9.2017. 

Дечја недеља, Изложба мачака и 

Јесењи карневал 

 

Актив учитеља у продуженом 

боравку 

октобар 2017. 

Едукативно-креативна радионица 

,,Потрага за благом“ 

 

Актив учитеља у продуженом 

боравку 

08.10.2017. 

 Фестивал,,Позориште Звездариште“ 

представа,,Пепељуга“ 

 

Актив учитеља у продуженом 

боравку 

16.10.2017. 

Обележавање Дана јабуке 

 

 

Актив учитеља у продуженом 

боравку 

20.10.2017. 

Посета  позоришту, 

представа    ,,Магична лира“ 

 

Актив учитеља у продуженом 

боравку 

02.11.2017. 

Зимско уређење хола Актив учитеља у продуженом 

боравку 

11.12.2017. 

Новогодишњи вашар 

 

Актив учитеља у продуженом 

боравку 

28.12.2017. 

Хуманитарна акција,,Један пакетић-

много љубави“ 

 

Актив учитеља у продуженом 

боравку 

29.12.2017. 
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Угледна активност ,,Портрет Светог 

Саве'' 

Актив учитеља у продуженом 

боравку 

25.1.2018. 

Хуманитарна акција,,Срце 

Синђелића“ 

 

Актив учитеља у продуженом 

боравку 

26.01.-27.01.2018. 

Светосавска приредба Актив учитеља у продуженом 

боравку 

27.1.2018. 

Игре на снегу  

 

Актив учитеља у продуженом 

боравку 

2.03.2018. 

Тематски дан,,Пролеће“ 

 

Актив учитеља у продуженом 

боравку 

27.3.2018. 

,,Синђина шареница“ хуманитарно 

забавни програм 
Актив учитеља у продуженом 

боравку 

28.3.2018. 

Угледни час-Физичко васпитање:      

Елементарне и штафетне игре 

лоптом,вежбање 

Актив учитеља у продуженом 

боравку 

29.3.2018. 

 Тематска недеља ,,Различити,а 

једнаки “ и хуманитармна акција у 

оквиру исте 

Актив учитеља у продуженом 

боравку 

7-11.5.2018 

Полудневни излет на  Калемегдану Актив учитеља у продуженом 

боравку 

28.5.2018. 

 

Завршна приредба на крају 1.разреда 

 

Актив учитеља у продуженом 

боравку 

јун 2018. 

Руководилац Стручног већа наставника у продуженом боравку:        

Маја Радисављевић 
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ИЗВEШTAJ O ПEДAГOШKO – ИНСTРУKTИВНOM 

РAДУ 

 

Педагошко инструктивни рад у току школске 2017/2018. 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 110 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, Дневника у току школске године обавили су више 

пута  педагог  и педагог приправник, као и директор. 

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, 
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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. 

Одржане су обуке за нови наставни план учења  за први и пети разред. 

OСTВAРИВAЊE НAСTAВНOГ ПЛAНA И ПРOГРAMA         

     

разред 

и  

одељењ

е 

  

редовна настава допунска настава додатна настава 

 остали облици образовно 

васпитног рада 

планирано одржано планирано 

одржан

о планирано 

одржан

о планирано одржано 

1-1 792 788 36 36 0 0 36 36 

1-2 792 789 36 36 0 0 36 36 

1-3 792 788 36 36 0 0 36 36 

1-4 792 789 36 36 0 0 36 36 

2-1 828 824 36 36 0 0 72 72 

2-2 828 824 36 36 0 0 72 72 

2-3 828 828 36 36 0 0 72 72 

2-4 828 824 36 36 0 0 72 72 

3-1 828      821 72 72 0 0 108 107 

3-2 828 820 72 71 0 0 108 107 

3-3 828 817 72 72 0 0 108 108 

3-4 828      816 72 72 0 0 108 108 

4-1 792 784 72 56 36 35 0 0 

4-2 792 783 72 56 36 35 0 0 

4-3 792 783 72 56 36 35 0 0 

4-4 792 781 72 56 36 35 0 0 



79 

 

5-1 1044 1042 225 226 234 243 198 197 

5-2 1044 1041 225 226 234 243 216 215 

5-3 1044 1044 243 243 252 261 180 179 

5-4 1044 1042 243 243 243 252 198 197 

6-1 1080 1078 183 193 165 174 228 227 

6-2 1080 1077 201 211 192 201 234 233 

6-3 1080 1075 213 223 195 204 264 263 

6-4 1080 1072 213 223 195 204 264 263 

7-1 1116 1009 186 190 195 199 300 298 

7-2 1116 1112 222 226 186 190 300 298 

7-3 1116 1011 222 226 186 190 300 298 

7-4 1116 1105 222 226 186 190 300 298 

8-1 1074 1068 218 200 263 259 300 310 

8-2 1074 1070 184 180 220 209 318 328 

8-3 1074 1066 218 200 254 244 270 280 

8-4 1074 1071 

 

166 162 220 215 270 280 

         

                                  

РЕАЛИЗАЦИЈА ЈЕДНОДНЕВНИХ ИЗЛЕТА, НАСТАВЕ  

ПРИРОДИ И ЕКСКУРЗИЈА 

Ове школске године  реализована је само дводневна екскурзија за ученике 8 

разреда. Извештај је поднет Наставничком већу и Школском одбору. 
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Анализа успеха и владања ученика на крају другог 

полугодишта школске 2017/18 године 

 На крају другог полугодишта, у школи има 777 ученика, распоређених у 32 

одељења. Од укупног броја ученика, позитиван успех остварило је њих 760 (97,81%), 

неоцењених ученика је 13 (1,67%), а негативан успех остварило је 4 (0,51 %) ученика. Од 760 

ученика који су остварили позитиван успех, одличан успех остварило је 427 ученика 

(56,18%), врло добар успех 151 (19,87%), добар успех 75 (9,87%), а довољан успех 7 ученика 

(0,92%). Просечна оцена ученика на нивоу свих разреда је 4,38. Упоређујући ове резултате са 

резултатима на крају првог  полугодишта школске 2017-2018.године, можемо закључити да 

се број ученика који су остварили позитиван успех повећао са 731 на 760, као и просечна 

оцена ученика са 4,33 на 4,38. Ови резултати корелирају са приближавањем завршетка 

школске године и већим ангажовањем ученика у том периоду. На завршни испит изашло је 

укупно 97 ученика. 

 Од укупног броја ученика 1 ученик трећег разреда се преводи у следећи разред 

јер се није појавио на разредном испиту. На нивоу школе 11 ученика (8 у 4. разреду, један у 

5, један у 6. и један у 7. разреду)  је понављало разред јер се нису појавили на разредним 

испитима ни у јуну ни у августу, а један ученик петог разреда је поновио разред због 

недовољног успеха на крају школске године. На поправни испит изашла су три ученика 7. 

разреда и сва три  ученика су положили испите. Један ученик 8. разреда није изашао на 

разредни испит ни у јуну ни у августу и није стекао право да изађе на завршни испит.  

Примерно владање остварило је 726 ученика (93,44%), врло добро владање 22 

ученика (2,83%), добро владање 15 ученика (1,93%) и задовољавајуће владање 1 ученик 

(0,13%). Од укупног броја ученика, 13 ученика (1,67%), има неоцењено владање. 

 У раду са ученицима којима је потребна додатна подршка реализује се 18 

ИОП1, 12 ИОП2 и 7 Индивидуалних планова подршке. Дакле, од укупног броја ученика, 37 

ученика (4,76%), стекло је право на пружање додатне подршке у школи. На седницама 

Одељењских већа и Наставничког већа  евалуиран је досадашњи рад са овим ученицима и 

донете су препоруке за даљи рад. Чланови мобилног тима, дефектолог, логопед и специјални 

педагог континуирано прате и пружају подршку свим учесницима у реализацији рада са 

овим ученицима у школи, као и њиховим родитељима. Корективно- васпитним радом 

обухваћено је 10 ученика (1,29%). 

 Укупан број слабих оцена је 10, 4 слабих оцена из историје, 2 из математике, а 

по једна из енглеског језика, биологије, технике и технологије и немачког језика. Од 4 

ученика који имају слабе оцене, један ученик има једну слабу оцену, двоје ученика има по 

две слабе оцене и они су ученици седмог разреда, док један ученик има пет слабих оцена и 

он је ученик петог разреда. 

  

Укупан број изостанака од првог до осмог разреда је 44132, од тога је оправданих 

изостанака  41065, а неоправданих изостанака је 3067. Укупан број неутврђених изостанака 

је 5334, од првог до четвртог 4534, а од петог до осмог 800 изостанка. Ове изостанке је било 

немогуће идентификовати јер родитељи у току првог и другог полугодишта нису сарађивали 
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са школом, тако да школа званично није упозната са разлозима изостанака ових ученика. 

Како школа незванично сазнаје, ученици су углавном на привременом боравку у 

иностранству. Директорка школе је претходно обавестила одељењске старешине и 

Наставничко веће о новој законској процедури која се мора испоштовати у оваквим 

ситуацијама, а која укључује покретање прекршајног поступка против родитеља односно 

старатеља ових ученика. 

  На крају другог полугодишта изречена је 51 васпитна односно васпитно- 

дисциплинска мера, 9 опомена одељењског старешине, 25 укора одељењског старешине и 16 

укора одељењског већа, као и 1 укор директора школе. Највише изречених мера од првог до 

четвртог разреда је у трећем разреду, 6 васпитних мера, а од петог до осмог разреда у осмом 

разреду, укупно 13 мера. У шестом и седмом разреду изречено је по десет васпитних односно 

васпитно- дисциплинских мера, прецизније у шестом разреду изречена је једина васпитно- 

дисциплинска мера- укор директора школе. Континуираним праћењем и појачаним 

васпитним радом са овим ученицима и њиховим родитељима, педагог, психолог, директор 

школе, помоћник директора и одељењске старешине, предузеле су неопходне мере. Неке од 

предузетих мера је обавештавање родитеља на дневном нивоу, предлагање мера за рад 

родитеља са децом , упућивање на рад са стручњацима ван установе по потреби, итд. 

На основу прикупљених и обрађених података, педагошко-психолошка служба  

предлаже да се у наредној школској години реализују следеће мере: 

Анализира успех ученика, нарочито седмог разреда, на седницама стручних већа, 

предложе мере за побољшање успеха и уједначи критеријум оцењивања 

Појача васпитни рад са ученицима шестог и седмог разреда, који имају доста 

изречених васпитних мера 

Појача рад одељењске заједнице и пружи подршка одељењским старешинама у 

избору тема 

Континуирано праћење исхода реализоване предложене мере на претходној 

седници Наставничког већа, а то је измештање одређених ученика шестог разреда у друга 

одељења, као и подршка њиховим новим  одељењским старешинама у раду 

Појача сарадња са мобилним тимом и тимом за инклузију у праћењу ИОП-а и 

њиховом вредновању, као и сарадњи са родитељима 

Анализирају извештаји стручних актива и тимова и пружи подршка у реализацији 

предложених мера 

Анимирају и мотивишу ученици да долазе на допунску наставу 

Одржи стручна тема или дискусија у вези поштовања процедура 

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 

родитеља и наставника и психолога и педагога 

Носиоци Вукове дипломе:    

 8-1 

1.Наталија Букумирић 

2. Софија Ђорђевић 

3. Сара Ратковић 
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8-2 

1.Милица Михаиловић 

2. Софија Пљаскић 

3. Тијана Војводић 

8-3 

1.Павле Мартић 

8-4 

1.Зоран Бојковић 

2.Симона Булајић 

3. Анђела Грубач 

4.Алекса Зечевић  

5. Анђела Лалић 

6. Маја Матејић 

7. Маја Павловић 

8. Дамјан Пуповић 

9. Петар Радмиловић 

10. Алекса Цвијан  

11.Ивана Танасијевић 
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ОСТВАРИВАЊЕ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ, 

АНАЛИЗА РАДА УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, КЛУБОВА И 

СЕКЦИЈА 

КУЛТУРНЕ, СПОРТСКЕ И ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Приредба поводом пријема првака Одељењска већа 2. и 1. разреда 04.09.2017. 

Хуманитарна акција,,Чеп у џеп“ Сви ученици и запослени Током целе године 

П Предавање о безбедности деце у 

саобраћају 

 

Саобраћајци      и  ученици  14.09.2017. 

Помоћ угроженој деци Косова 

 

Ученици и наставници од 1. до 8. 

разреда 

20.09.2017. 

Дечја недеља, Изложба мачака и Јесењи 

карневал 

Ученици и наставници од 1. до 4. 

разреда 

октобар 2017. 

Едукативно-креативна радионица 

,,Потрага за благом“ 

Ученици и наставници од 1. до 4. 

разреда 

08.10.2017. 
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Саобраћајни активизам Ученици и наставници од 1. до 4. 

разреда 

12.10.2017. 

Провера говорног и језичког статуса деце Одељењско веће  и логопед       октобар 

Хуманитарна акција за децу без родитеља Сви ученици и запослени      16.10.2017. 

 Фестивал,,Позориште Звездариште“ 

представа,,Пепељуга“ 

Одељењско веће   1. разреда   16.10.2017. 

Обележавање Дана јабуке Одељењско веће        1. разреда 20.10.2017. 

Посета  позоришту, 

представа    ,,Магична лира“ 

Одељењско веће   1. разреда     02.11.2017. 

Посета песника Кокошар Мирослава Ученици и наставници од 1. до 4. 

разреда, песник 

03.11.2017. 

Мотивисаност ученика за енглески језик   Ирена Грбић и родитељи првака новембар 

Постајемо чланови наше библиотеке,    

час са библиотекарком 

Оливера Танкосић и Одељењско 

веће    1. разреда     

новембар 2017. 

Хуманитарна акција,,Пакетић за децу без 

родитеља“ 

Сви ученици и запослени    11.12.-15.12.2017. 

Посета позоришту,представа 

,,Новогодишња бајка“ 

Одељењско веће    1. разреда   25.12.2017. 

Новогодишњи вашар Ученици и наставници од 1. до 4. 

разреда 

28.12.2017. 

Хуманитарна акција,,Срце Синђелића“ Ученици, родитељи и запослени 26.01.-27.01.2018. 

Изложба свезака млађих разреда Одељењско веће    1. разреда  1-2.03.2018. 

Игре на снегу  Одељењско веће   1. разреда 2.03.2018. 

Музички перформанс за ученике првог  

разреда 

Учтељица Мира Ивановић   и 1/4 4.03.2018. 

Позоришна представа,,Заљубљена 

вештица“ 

 Одељењско веће   1. разреда    26.03.2018. 

Тематски дан,,Пролеће“ Одељењско веће   1. разреда    27.3.2018. 

Едукативне игрице о саобраћају Одељењско веће    1. разреда   и  18.4.2018. 
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МУП  Звездаре  

Читалачка значка Одељењско веће    1. разреда   и 

библиотекарка 

25.04.2018. 

Учешће на Витезовом пролећу Одељењско веће    1. разреда    мај 2018. 

Првенство општине Звездара-Мале 

олимпијске игре 2017/18. 

,,Забавни полигон“ 

ССзвездара и Одељењско веће   1. 

разреда 

9.5.2018. 

 Тематска недеља,,Различити,а једнаки “ и 

хуманитармна акција у оквиру исте 

 Школски тим за инклузију и 

ученици од 1-8. разреда    

7-11.5.2018 

Представа ,,Лифт није играчка“ ЈП  Градско стамбено  

и Одељењско веће   1. разреда    

мај 2018. 

Полудневни излет на  Калемегдан Одељењско веће    1. и 4. разреда  28.5.2018. 

Завршна приредба на крају 1.разреда Одељењско веће  1. разреда Јун 2018. 

Дан Музике Ученици и наставници од 1. до 4. 

разреда 

23.11.2017. 

Посета позоришту“Чекамо Деда Мраза“ учесник 02.11.2017. 

Свечана академија поводом школске 

славе 

поисматрач 27.1.2018. 

Свечана академија поводом Дана школе Ученици и наставници од 1. до 8. 

разреда 

01.06.2018. 

Дан писмености Актив 4.разреда 8.09.2017. 

Дечја недеља у библиотеци 4/2 5.10.2017. 

Мали сајам књига Ученици и наставници од 1. до 4. 

разреда 

3.11.2017. 

Општинско такмичење: „Најраспеваније 

одељење“ 

4/3 13.12.2017. 

Посета вртићу ЧИГРА- новогодишња 

представа 

4/2 22.12.2017. 

Посета вртићу КОЛИБРИ- новогодишња 

представа 

4/2 26.12.2017. 
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 Школско такмичење из математике Актив 4.разреда 19.01.2018. 

 Математичко такмичење- општински 

ниво 

Актив 4.разреда 24.02.2018.. 

 Математичко такмичење- окружни ниво 4/1 и 4/3 Март, 2018. 

 Изложба ученичких свезака Актив 4.разреда 13.03.2018. 

Ускршња изложба ученичких радова 4/3 и 4/1 Април,2018. 

Хуманитарни концерт 4/3 Април,2018. 

 Шта знаш о Црвеном Крсту и 

добровољном давалашту крви? 

4/2 21.04.2018. 

 Читалачки дневник 4/1 и 4/2 23.04.2018. 

Завршна приредба за крај 4.разреда 4/1,4/2,4/3 Јун, 2018. 

Прослава Нове године у Пионирском 

граду 

Ученици од 5. до 8. разреда и 

одељењске старешине 

29.12.2017. 

Учешће у приредби поводом Дана Светог 

Саве 

Ученици од 1. до 8. раздеда и 

наставници  

27.1.2018. 

Биоскоп Синеплекс,филм ,,Чудо“ Ученици од 3. до 7. разреда 11.5.2018. 

Посета биоскопу „Ћирило и Методије“ Ученици седмог разреда 3.11.2017. 

Посета Музеју Вука и Доситеја Чланови већа 8. разреда Октобар 

Организована посета Сајму књига Чланови већа 8. разреда Октобар 

Весела субота – We’ve got the whole world 

in our hands 

Ирена Грбић 

координатор манифестације 

  

2.12.2017. 

Секција за енглески језик „Happy 

classroom“ 

Приредба за родитеље и изложба дечијих 

радова 

Ирена Грбић 

Руководилац секције организатор 

манифестације 

 

14.6.2018. 

Школско такмичење из математике 96 ученика 19.01.2018. 

Школско такмичење из физике 30 ученика 15.01.2018. 

Посета Галерији науке и технике САНУ  и 

изложби „Наука кроз забаву“ у 

15 ученика 15.09.2018. 
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организацији Института за физику у 

Београду и Универзитета у Штутгарту 

Општинско такмичење из физике 16 ученика 15.02.2018. 

Градско такмичење из физике 13 ученика 03.03.2018. 

Државно такмичење из физике 4 ученика 28-29.04.2018. 

Општинско такмичење из математике 24 ученика 24.02.2018. 

Градско такмичење из математике 3 ученика 25.03.2018. 

 

Ликовни конкурси 

Предметни наставник 

ученици 5.,6.,7., и 8.разреда 

Шк.2017/18 год. 

 

Пригодне и тематске изложбе ликовних 

радова ученика 

Предметни наставник 

ученици 5.,6.,7. и 8. разреда 

Шк.2017/2018 год. 

Постављање сценографије и израда 

делова сценографије за приредбу поводом 

Школске славе 

Наставник Наталија Вакањац Јануар 2018 год. 

Дан писмености – радионица са 

предшколцима    А. Горановић 

четвртаци и  предшколци 

 

8.9.2017. 

Јесењи карневал – маскенбал 

Т. Трипковић 

предшколци и школарци 

 

22.9.2017. 

Дечја недеља- Изложба дечјих радова на 

тему ,,Ја и моји пријатељи свих генераија“ 

О. Лазаревић 

ученици првог разреда 2.10.2017. 

Музика свих генерација – посета музичкој 

школи ,,Владимир Ђорђевић“ 

Ј. Туловић 

ученици другог разреда 3.10.2017. 

Потрага за благом- спортски дан на 

Кошутњаку 

А. Горановић 

млађи разреди 4.10.2017. 

Мали песници – час у библиотеци ученици четвртог разреда 5.10.2017. 
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С.Милановић 

,,Плес за све генерације“ – посета ОШ 

,,Вељко Дугошевић“ 

Ј. Јовановић 

ученици трећег разреда 6.10.2017. 

Предшколци околних вртића у посети 

школи 

А.Горановић и С. Милановић 

ученици четвртог разреда  и 

вртић,,Кошута“ 

19.10.2017. 

 Дан јабука – обележавање у оквиру 

одељенских заједница 

С.Сретић 

одељенске заједнице  1-4 разреда 20.10.2017. 

Предшколци околних вртића у посети 

школи 

С. Лончар и Т.Л. Нитић 

ученици четвртог разреда  и 

вртић,,Колибри“ 

26.10.2017. 

Дан музике – школско такмичење за 

најраспеванију одељенску заједницу 

Ј.Туловић 

ученици четвртог разреда 23.11.2017. 

,,Весела субота“ – радионице са 

предшколцима 

А.Горановић ,С. Милановић, Т.Л.Нитић 

четвртаци и  предшколци 

 

2.12.2017. 

Игре на снегу – спортски дан одељенске заједнице  1-4 разреда 2.3.2018. 

Изложба првачких свезака Ученици 1. разреда Март 2018. 

,,Читалачка значка“ одељенске заједнице  1-4 разреда 30.4.2018. 

Завршне приредбе  Одељенске заједнице 1-4 разреда Јун 2018. 

Дан матерњег језика Јована Кастратовић и ученици 5-8. 

разреда  

април 

Ђачка песничка сусретања Татјана Бањеглав и чланови 

литерарне секције 

мај 

Школски часопи Синђа  Весна Петровић Зечевић и чланови 

новинарске секције 

септембар-јун 
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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 16 ученика.  

На првој, конститутивној седници изабрани су: председник Анђела Лалић (8-4), 

потпредседник  Саша Јанковић (8-3), као и записничар Катарина Стојковић (7-3) коју је 

касније заменила Милица Станојковић (7-3). Одлучено је да представници у Школском 

одбору буду: председник, Анђела Лалић (8-4) и Алекса Перковић (8-3); у Тиму за заштиту од 

насиља, злостављања и занемаривања ученица Маша Горановић (7-4) а у Активу за развојно 

планирање Анђела Влајковић (7-2). 

Током школске године одржано је укупно 11 регуларних седница а 

парламентарци су се поред тога састајали и поводом различитих акција које смо 

организовали и/или у њима учествовали:  

 Прикупљане школског прибора за децу са Косава и Метохије; 

 „Један пакетић, много љубави“;  

 Волонтерска акција „Заједно до осмеха“; 

 Хуманитарна акција „Срце Синђелића“ која је ове школске године одржана 3 пута 

 Тематска недеља „Различити а једнаки“. 

 

Поносни што смо ове школске године освојили трећу награду на конкурсу 

општине  за „Најволонтерску акцију“ током које смо прикупљали средства за децу без 

родитеља и дружили се са њима; као и што је хуманитарни фонд „Срце Синђелића“ већ 

трећу годину за редом, још већим интезитетом, успешно наставио са радом и помагао 

најугроженијим ученицима школе.  

 

Ученички парламент је, као и претходних година, био благовремено обавештаван 

о дешавањима у школи и ван ње; а посебно значајне теме којима су парламентарци током 

године бавили биле су: 

 Питања уређења и чистоће школе, а посебно школских тоалета и сале за физичко 

 Разматрање положаја ученика и њихова иницијатива  

 Правила понашања у школи 

 Превенција насиља 

 Организовање слободних, ваннаставних активности  

 Сарадња са наставницима и унапређење наставног процеса. 
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                                                                                              Координатор Ђачког 

парламента:                                                                                                                                                                                                                                             

Душица Веђић 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈА У ТОКУ ШКОЛСКЕ  

2017/2018. ГОДИНЕ  

 

ШКОЛСКА ГОДИНА: 2017/18. 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ  Секција енглеског језика Happy Classroom 

РАЗРЕД: 2. и 3. 

РУКОВОДИЛАЦ: Ирена Грбић 

 

Број ученика: 24 

Број одржаних часова: 36 

 

Састанци секције су одржавани у 5. час петком.  

Све активности планиране на годишњем и месечном нивоу су реализоване. 

 

Активности у оквиру школе: Чланови секције су учествовали у активностима у 

оквиру промоције рада школе предшколцима. „Весела субота“, са темом екологије 

одржана је 02.12.2017. и ученици су научили предшколце да певају песмицу We’ve got the 

whole world in our hands и интерактивни материјал који су заједно са њима радили. 

Приредба за родитеље и изложба радова ученика одржани су 14.6.2018. у 

просторијама школе. 

 

Природњачка секција – извештај за 2017/2018. годину 

ШКОЛСКА ГОДИНА: 2017/18. 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ: Природњачка секција 

РАЗРЕД: 2.  

РУКОВОДИЛАЦ: Оливера Стаматовић 

Број ученика: 12 

Број одржаних часова: 36 

Састанци секције су одржавани у 5. час уторком.  
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Природњачку секцију похађало је 12 ученика другог разреда. Сем интерних 

изложби у одељењу, постављена је и изложба у холу школе на крају школске године. 

Прошли смо све планиране теме, али су највећи утисак на децу оставиле теме - 

Диносауруси, Планете и Мора и океани. 

Било је задовољство радити на пројектима који су и њима били блиски и 

занимљиви. 

 

Оливера Стаматовић 

Извештај о раду  Mатематичке  секције  

 

Током   школске 2017/2018. године, математичку секцију посећивало је 18 

ученика.  

Часовима су присуствовали сви заинтересовани ученици 1. и 2. разреда. 

Одржали смо 36 часова.                                                                                                                     

Теме које смо обрађивали су: 

- Пребројавање бројевних скупова; 

- Рачунске операције  (Дешифровање у сабирању и одузимању); 

- Проблемски задаци у оквиру 1.стотине; 

- Забавимо се геометријским фигурама; 

- Математичке мозгалице; 

-      Задаци оштроумности; 

 -      Логичко комбинаторни задаци. 

     Мотивација ученика за рад је била добра, ученици су били активни и редовно 

су похађали часове математичке секције. 

 У раду смо користили спремљене задатке  као и задатке из збирке Клуб младих 

математичара ''Архимедес'', МАТЕМАТИКА- мали текстуални задаци за I, II, III разред 

основне школе, ''Архимедес'', и ''Математичарење'', радна свеска за додатни рад из 

математике за ученике 1.   разреда основне школе, Мара Јанковић и Снежана Ковачевић, 

Пчелица, Чачак.  

Једина потошкоћа у раду је била проналажење простора, тј.  учионице за рад. 

                                                                                    

Мијаиловић Горица и Јасмина Радиновић-Лукић 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  ДРАМСКЕ СЕКЦИЈЕ 

Током   школске 2017/2018. године, драмску ссекцију посећивало је 14 ученика.  

Часовима су присуствовали сви заинтересовани ученици 1. и 2. разреда. 

Одржали смо 36 часова.                                                                                                                          

Мотивација ученика за рад је била добра, ученици су били активни и редовно су похађали 

часове драмске  секције. 
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Током школске године ,реализована су активности по годишњем плану.Представе 

смо припремали и реализовали у оквиру одељења.Сами смо правили сценографију и 

костиме.За крај школске године припремали смо представу за родитеље,,У сусрет распусту“. 

Потешкоћа у раду није било. 

                                                                                                               Ивана Солдо и 

Славица Сретић 

 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ Драмска секција 

 РУКОВОДИЛАЦ:Мирић Весна и Максимовић Марина 

 

На секцији учествовало 11 ученика.Током школске године реализоване су 

активности по годишњем плану.Ученици су били изузетно мотивисани. 

Своје представе приказили смо на Дану школе, на манифестацији“ Мали сајам 

књига“, а имали смо и хуманитарни програм,где смо продавали улазнице и прикупили новац 

за болесну мајку наше ученице.Сами смо правили костиме и сценографије. 

Потешкоћа у раду није било. Следеће године би било добро да се укључи већи 

број деце. 

 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ :Литерарно-рецитаторска 

РУКОВОДИЛАЦ:Туловић Јасмина и Трипковић Татјана 

 

Литерарно-рецитаторска секција је бројала 18 ученика из другог и трећег 

разреда.Ученици су били веома заинтересовани за рад. Учествовали су на разним 

манифестацијама као и приредбама поводом Дана школе и Савиндана.  

На ђачким песничким сусретима учествовале су Искра Павлица и Бисера 

Младеновић ,која је и награђена за своју песму. 

 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ  :   ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА ( ЕКО-СЕКЦИЈА) 

 РУКОВОДИЛАЦ   :   ЈЕЛКА  ВУЈИЋ 

 

У  школској 2017/18 године одржано је 34. часова еколошке секције. Еко – 

секциja, ове школске године обухватила је већи број (40) ученика осмог разреда. Планиране 

су многе акције које су и реализоване од еколошких и здравствених вршњачких предавања 

до конкретних  прикупљања рециклажног материјала. 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. Предавање о наркоманији   ( у четвртом ) - октобар 

4. Организовали смо Изложбу птица (5.10.2017.) 
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5. Скупљали чепове сваки дан. Паковали у велике џакове. 

6. Скупљали стару хартију 

7. Предавање о Сиди у децембру  

8. Остварили смо приход од продаје старе хартије 

9. Купили два борића на улазу у школу 

10. Предавања о сајбер насиљу ( у петом ) децембар 

11. Предавање о хигијени ( у четвртом) јануар 

12. Сакупили 14 великих џакова чепова и послали у општину 

13. Обележили Дан воде март 

14. Учествовали у акцији „Сат за   планету  Земљу“ март 

15.  Урађен пројекат мапе школског дворишта (наставник географије) април 

16.  Посадили два кестена донација април 

17.  Сакупили стару хартију и 12 џакова чепова  мај 

Надам се да ће своја искуства пренети у  средњу школу и чувати животну 

средину. 

                                              

                                                                                         Наставник    Јелка Вујић 

 НАЗИВ СЕКЦИЈЕ : ЛИТЕРАРНО-РЕЦИТАТОРСКЕ СЕКЦИЈЕ 

РУКОВОДИЛАЦ: Татјана Бањеглав 

Литерарно-рецитаторска секција је у првом полугодишту одржала 19 

састанака.Ученици су писали на задате теме:јесен,зима, приказ прочитане књиге као и на 

слободне теме.Најуспешнији радови су били на школском паноу као и на сајту школе. 

  У новембру су одржана Песничка сусретања. Мила Максимовић 7/1 пласирала се 

на Општинско такмичење и освојила другу награду. 

 Чланови секције су у децембру  припремали приредбу поводом Дана Светог 

Саве. 

 Рецитатори су се у јануару  спремали за такмичење у рецитовању. 

У другом полугодишту одржано  је 17 састанака. 

Извршен је избор радова за школски часопис. 

Литерарна секција је писала на теме:портрет,екстеријер,ентеријер. 

У априлу је одржано општинско такмичење у рецитовању и на њему је 

учествовала Љубица Зечевић 6/2 са песмом ,,Предосећање“,Десанке Максимовић. 

На приредби поводом Дана школе учествовала је литерарно-рецитаторска 

секција.Ученици су читали најбоље радове и Љубица Зечевић је рецитовала песму са 

општинског такмичења. 

                                                                                           Руководилац секције 

                                                                                           Татјана Бањеглав 
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НАЗИВ СЕКЦИЈЕ- КОШАРКА 

 РУКОВОДИЛАЦ-КРИСТИНА ПАВЛОВИЋ-РАЈКОВИЋ 

 

Евалуација рада секције:  

     На кошаркашку секцију ове године је ишло 12 ученика седмог и осмог 

разреда.Часови су одржавани четвртком од 13,15 часова.Одржано је 30 часова. 

    Ученици су радили на унапређењу технике,тактике и игре.Позитивна 

атмосфера и ведро расположење је красило наш термин. 

Предлажем набавку ситних реквизита и лопти које би додатно улепшали и 

олакшали рад у следећој години. 

 

Извештај о раду новинарске секције 2017/2018. 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ: Новинарска секција 

РУКОВОДИЛАЦ: Весна Петровић Зечевић 

 

 Школске 2017/2018. године новинарска секција је постала бројнија. Нови 

чланови су ученици петог разреда који су показали веома велику заинтересованост и 

мотивисаност за рад. Чланови секције су: Немања Максић 6/3, Андреа Зилџић 6/3, Ања 

Шукић 6/3, Катарина Туфегџић 6/2, Мина Радуловић 6/2,  Габријела Бојковић 6/2, Милица 

Петојевић 5/1, Николина Илић 5/1, Сања Константиновић 5/1, Лазар Матејић 5/2, Лана 

Милица Јовановић 5/2, Катарина Вукашиновић 5/3, Јована Иванковић 5/2. 

Окупљања су сваког четвртка за време шестог часа у кабинету за немачки.  

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 2017/2018. године, реализовано је 36 

часова. Чланови литерарне секције обогатили су часопис својим радовима.  Они су писали 

кратке литерарне форме, обично по сопственим афинитетима и интересовањима за теме. 

Ученици млађих разреда су у договору  са својим учитељима одабрали литерарне и ликовне 

радове и учинили да часопис изгледа маштовито и креативно. Наставница биологије је 

покренула рубрику у вези са здрављем, која ће у будућности постати стална рубрика 

часописа. 

Новинарска секција развија сарадничке 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. 

Састанци ученика-новинара представљају прву карику у низу где ученици износе своје идеје 

и договарају се о теми писања.  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. 
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 План за следећу годину подразумева активирање већег броја ђака и увођење 

нових рубрика које ће бити занимљиве нашим читаоцима. Такође, постоји и жеља да се 

осмисли начин обезбеђивања средстава да школски часопис постане гласило које ћемо 

моћи и да штампамо. 

               Весна Петровић Зечевић 

 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ    Хор и оркестар 

 РУКОВОДИЛАЦ  Милош Петровић 

 

Евалуација рада секције:  

У току школске 2017/2018. године, реализовано је 36 часова секције „Хор и 

оркестар“. Број ученика је на часовима благо варирао, али је просек ученика био око десет по 

часу. Мотивисаност ученика је на високом нивоу и учествовали су у обе велике приредбе 

које су биле приређене током школске године. Ове године акценат је био стављен на рад 

хора, међутим, значајнији рад са оркестром предвиђен је за следећу годину. 

 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ: САОБРАЋАЈНА 

 РУКОВОДИЛАЦ-СТАНИКА БРАШЊЕВИЋ 

 

Евалуација рада секције:  

У раду секције учествобало је 20.ученика.Одржано је 36 часова.Осам ученика је 

учествовало на такмичењу сто чини екипу школе. Ученици су мотивисани за рад секције 

.Мотивација је једино вожња бицикла и то им је вид забаве.Реализовано је и више часова 

него што је планирано годишњим планом. 

Ученици су на опстинском такмишењу екипно свих осам ученика су освојили 

друго место.Млађа Б екипа као и старија Ц екипа су освојили друго место.Појединачно треће 

место су освојили Илић Андрија 6-4, Станојловић Милица 7-3, и Матејић Лазар 5-2. 

За рад секције постоје сва неопходна наставна средства .Уврстити награђивање и 

да радне суботе буду плаћене. 

 

 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ: АУТОМОДЕЛАРСТВО    

НАСТАВНИК: ЛАКИЋЕВИЋ КОПАЊА РАДИСЛАВКА 

             

   1.ТИИО ( РАД ПО ЗАДАТКУ )  И АУТОМОДЕЛАРСТВО - ЛАКИЋЕВИЋ 

КОПАЊА РАДИСЛАВКА 

 

ОДРЖАНО ЈЕ 18  ЧАСОВА СА УЧЕНИЦИМА ШЕСТОГ , СЕДМОГ И ОСМОГ 

РАЗРЕДА. 
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28.02.2017. ОДРЖАНО ЈЕ ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ  И 4  УЧЕНИКА СУ СЕ 

ПЛАСИРАЛА НА ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ. 

10.03.2017. ОДРЖАНО  ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ . 

 

 ЕКИПУ СУ ЧИНИЛИ : 

1. МАРКО СОЛДАТ  7-2            /  РАД ПО ЗАДАТКУ  

2. ЧОЛОВИЋ НИКОЛА 7-2       /  РАД ПО ЗАДАТКУ  

3. САВИЋ СТАНИСЛАВ 8-3     /  РАД ПО ЗАДАТКУ  

                                       4.   ЛУКА МЛАДЕНОВИЋ 8-3    /  

АУТОМОДЕЛАРСТВО 

                                      

МАРКО СОЛДАТ  7-2, ОСВОЈИО ПРВО МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ 

ТАКМИЧЕЊУ И ПЛАСИРАО СЕ НА ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ. 

            

2.  FIRST® LEGO® лига (FLL) - Игра са Роботом- ЛАКИЋЕВИЋ КОПАЊА 

РАДИСЛАВКА 

 

ОДРЖАНО ЈЕ 18  ЧАСОВА СА УЧЕНИЦИМА ШЕСТОГ И СЕДМОГ РАЗРЕДА. 

НА 10 ЧАСОВА ПРИСУСТВОВАО И НАСТАВНИК ДЕЈАН РАДОЊИЋ. 

07.10.2017. У ОШ „БЕЈЗА“ НАСТАВНИК УПОЗНАТ СА РАДОМ  FIRST® 

LEGO® лиге. 

УЧЕНИЦИ СУ САВЛАДАЛИ ОСНОВНЕ ВРЕДНОСТИ КОЈЕ СУ НАВЕДЕНЕ У 

ИЗАЗОВУ И НА САМОМ ТАКМИЧЕЊУ СУ РАДИЛИ  КАО ТИМ. 

  

 

20.01.2017. ОДРЖАНО ЈЕ ДРЖАВНО  ТАКМИЧЕЊЕ  И  НАШ ТИМ ЛЕГО 

СИНЂА ДОБИО ЈЕ НАГРАДУ “FLL ZVEZDE U USPONU“. 

 

 ЕКИПУ  „ЛЕГО СИНЂА“  СУ ЧИНИЛИ : 

                                1. ТАДИЈА СИМИЋ 6-2 

                                2. ДАМЈАН МАТКОВИЋ 6-1  

      3. АЊА ЧУКИЋ  6-3 

      4. НЕМАЊА МАКСИЋ  6-3 

      5. ИЛИЈА КЕЦМАН 6-3 

      6. АНДРЕЈ ГОВЕДАРИЦА  6-3  

 

УЧЕНИЦИ СУ ВЕОМА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЗА РАД У ОВОЈ СЕКЦИЈИ . 
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ПОТРЕБНО ЈЕ  УКЉУЧИТИ ВЕЋИ БРОЈ УЧЕНИКА И ВЕЋИ БРОЈ ЧАСОВА..                           

 

   

РУКОМЕТНА СЕКЦИЈА 

 

     Рукометна секција се одржава петком 8.час.Пријављено је 9. Ученика-6 

девојчица и три дечака,ученици 6. И 7. Разреда.Одржано је 30 час. 

Секцију води наставник Александар Илић. 

 

СЕКЦИЈА СТОНОГ ТЕНИСА 

 

    Секција стоног тениса одржава се уторком 8. Час. 

     Пријављено је 4 ученика 6. Разреда. 

     У првом полугодишту одржано је 30 часова. 

     Секцију воде наставник Милан Ђурашиновић и Богдан Обрадовић. 

     За побољшање рада потребно је набавити нове рекете,лоптице и обезбедити 

додатни простор. 

 

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 

Назив семинара и број сати 
Организатор 

Време 

одржавања 

ДраганаТијан

ић Борић 

 

Креативна употреба уџбеника у 

настави страног језика     

8 сати 

Друштвоза стране језике и 

књижевности Србије 

24.2.2018. 

ДраганаТијан

ић Борић 

Уметност–простор за синергију 

различитих стилова учења и 

потенцијала ученика 

8 сати 

Ресурсни центар „Знање“ 

Београд 

26.5.2018. 
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Драгана 

Миленковић 

Уметност – простор за синергију 

различитих стилова учења и 

потенцијала ученика 

8 сати 

 
 

Ресурсни центар „Знање“ 

Београд 

26.5.2018. 

 

Ирена Грбић 

Како развити отпорност ученика на 

социјалне притиске вршњака 

17 сати 

Академија за континуирану 

медицинску едукацију 

 

29.11.– 

9.12. 2017. 

Саша 

Шуњеварић 

Републички семинар о настави 

физике 

 24-

26.05.2018 

Александра 

Медић 

Уметност-простор за синергију 

различитих стиловаучења и 

потенцијала ученика 

 26.05.2018. 

Сања Николић Пројектно орјентисана настава 

математике 

 30.03.2018. 

Станика 

Брашњевић 

Обука наставника технике и 

технологије 

ОШ „Иван Горан Ковачић“ 19.11.2017. 

 Програмирање за 5. И 6. разред 

основне школе 

Рачунарска гимназија 26.10.2017 

 

Дејан 

Радоњић 

 

 

Обука запослених у образовању за 

примену нових програмских садржаја 

из предмета Техника и технологија 

 

Уметност – простор за синергију 

различитих стилова учења и 

потенцијала ученика 

 

 

 

У школи 

;,Иван Горан Ковачић,, 

 

 

 

 

У школи 

 

 

      .  

 

 

19.11.2017 

 

 

 

 

 

 

26.05.2018 

Радиславка 

Лакићевић  

Пројект метода и проблемска настава 

уз подршку ИКТ настави Технике и 

ОШ,,Милан Ђ. Милићевић 

,, 

15.04.2018 



100 

 

Копања 

 

технологије 

8 бодова 

 Програмирање за 5. И 6. разред 

основне школе 

12 бодова 

 

Обука наставника технике и 

технологије 

8 бодова 

 

Методика реализације модела у 

настави ТИИО као могућност развоја 

креативног учења 

8 бодова 

Рачунарска гимназија 

 

 

ОШ „Иван Горан Ковачић“ 

 

 

ОШ,,Милан Ђ. Милићевић 

,, 

 

26,10.2017. 

 

 

 

19.11.2017. 

 

 

03.03.2018. 

Стефан 

Поповић 

Електронски дневник 

1 бод 

Ош,,Стеван Синђелић,, 1.02.2018. 

КРИСТИНА 

ПАВЛОВИЋ-

РАЈКОВИЋ 

 

 

КАКО РАЗВИТИ ОТПОРНОСТ 

УЧЕНИКА НА СОЦИЈАЛНЕ 

ПРИТИСКЕ ВРШЊАКА,17 САТИ 

АКАДЕМИЈА ЗА 

КОНТИНУИРАНО 

МЕДИЦИНСКО 

УСАВРШАВАЊЕ,ОНЛА

ЈН СЕМИНАР 

20.11.-

7.12.2017.ГО

Д 

АЛЕКСАНДА

Р ИЛИЋ 

 

 

ВРЕДНОВАЊЕ У ФИЗИЧКОМ 

ВАСПИТАЊУ-МОДЕЛИ 

ОЦЕЊИВАЊА,8 САТИ 

УДРУЖЕЊЕ 

ПЕДАГОГА ФИЗИЧКЕ 

КУЛТУРЕ 

5.11.2017.ГО

Д 

 

КРИСТИНА 

ПАВЛОВИЋ-

РАЈКОВИЋ 

 

УМЕТНОСТ-ПРОСТОР ЗА 

СИНЕРГИЈУ РАЗЛИЧИТИХ 

СТИЛОВАУЧЕЊА И 

ПОТЕНЦИЈАЛА УЧЕНИКА,8 САТИ 

РЕСУРСНИ 

ЦЕНТАР*ЗНАЊЕ* 

БЕОГРАД 

26.5.2018. 

ГОДИНЕ 

 

АЛЕКСАНДА

Р ИЛИЋ 

 

УМЕТНОСТ-ПРОСТОР ЗА 

СИНЕРГИЈУ РАЗЛИЧИТИХ 

СТИЛОВАУЧЕЊА И 

ПОТЕНЦИЈАЛА УЧЕНИКА,8 САТИ 

РЕСУРСНИ 

ЦЕНТАР*ЗНАЊЕ* 

БЕОГРАД 

26.5.2018. 

ГОДИНЕ 

Наталија 

Вакањац 

Сценска уметност и дечије ликовно 

стваралаштво 

Пријатељи деце Нови 

Беогрд 

Фебруар 

2018 
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16 сати 

Јована 

Миљковић 

Комплексна метода у настави 

почетног читања и писања (8 сати) 

Друштво учитеља новембар 

Драгана 

Максимовић 

Комплексна метода у настави 

почетног читања и писања (8 сати) 

Друштво учитеља новембар 

Драгана 

Јовановић 

Комплексна метода у настави 

почетног читања и писања (8 сати) 

Друштво учитеља новембар 

Јован 

Јовановић 

Рад са надареном децом на часовима 

ликовне културе и ваннаставним 

активностима 

Менсина међународна 

конференција 

децембар 

Весна Мирић Паметне фасцикле ( 16 сати) Друштво учитеља новембар 

Сања Лончар 

Софија 

Милановић 

Татјана 

Лончаревић-

Нитић 

Александра 

Горановић 

 

Обука наставника 1. разреда за нови 

план и програм 

 

 

Министарство  

просвете 

 

 

април 

Ивана Солдо 

Јасмина 

Радиновић 

Лукић 

Горица 

Мијаиловић 

Ефикасно дисциплиновање- приступи 

и технике (8 сати) 

 

Друштво учитеља  

3.3.2018. 

Јована 

Миљковић 

,,Када је лака геометрија и мерење 

прија“ (8бодова) 

Друштво учитеља  

3.3.2018. 

Драгана 

Максимовић 

,,Када је лака геометрија и мерење 

прија“ (8бодова) 

Друштво учитеља  

3.3.2018. 

Драгана 

Јовановић 

,,Када је лака геометрија и мерење 

прија“ (8бодова) 

Друштво учитеља  

3.3.2018. 

Славица 

Сретић 

Драгана 

,,Уметност – простор за синергију 

различитих стилова учења и 

потенцијала ученика“ 

Ресурсни центар ,,Знање“ 

Београд 

 

26.5.2018. 
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максимовић (8 бодова) 

Драгана 

Јовановић 

Јована 

Миљковић 

Маја 

Радисављевић 

,,Уметност – простор за синергију 

различитих стилова учења и 

потенцијала ученика“ 

 

Ресурсни центар ,,Знање“ 

Београд 

 

26.5.2018. 

Весна 

Петровић 

Зечевић 

 

Вештине за адолесценцију, 

превенција злоупотребе 

психоактивних супстанци и ризичног 

понашања младих 

Регионални центар за 

професионални развој 

запослених у образовању 

3-5. 11. 

2017. 

Весна 

Петровић 

Зечевић 

Изградња тима и вештина 

комуникације 

ОШ „Горња Варош”, 

Београд 

2-4. 7. 

2018. 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

Надарена деца 

 

Јован Јовановић октобар 2017. 

Закон о основама система образовања-

/приказ теме/ 

 

педагог 

 

 

17.09.2017. 

Формативно оцењивање-/приказ теме/ 

 

„Надарена деца“-/приказ теме/ 

 

 

Директор 

 

Учитељ Јован Ј. 

8.11.2017. 

 

10.10. 2017. 

 

.Платформа за електронско учење- /приказ 

теме/ 

 

наставник историје и 

енглеског језика 

16.1.2018. 

 

 

Специфичне сметње у учењу дефектолог Снежана 31.3.2018. 
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Нишевић 

Стручна тема: Електронски дневник Стефан Поповић и Ана 

Горановић 

31.1.2018. 

Помоћ слабијим ученицима Радмила Свитлица октобар 

Пропрема приредбе за „Светог Саву“ Одељењско веће јануар 

Анализа рада ученика који раде по ИОП-у Одељењско веће март 

Сумирање резултата са такмичења Одељењско веће мај 

Анализа владања ученика седмог разреда Одељењско веће јуни 

Разговор о техникама  успешног учења Шуњеварић Новембар 

Како родитељи могу помоћи себи у учењу 

страног језика (стручно излагање намењено 

родитељима првака) 

Ирена Грбић  октобар 

Општи стандарди постигнућа у страном језику 

за крај основног образовања 

ДраганаТијанић Борић новембар 

Edmodo – платформа за електронско учење Ирена Грбић јануар 

Елементи културе у настави страног језика ДраганаТијанић Борић мај 

Критеријум оцењивања Сви чланови већа Септембар 

Осавремењивање наставе – менторски рад са 

ученицима на припреми презентација 

Сви чланови већа Новембар 

Koрелација наставних предмета и 

усклађивање критеријума оцењивања  

Радмила Јагличић Децембар 

Разговор о минимуму знања за 

задовољавајућу оцену и усклађивање 

критеријума оцењивања  

Владан Миљковић Фебруар 

Тематска настава Станика Брашњевић Септембар 

Електроника у настави Дејан Радоњић Октобар 

Учионица будућности Сандра Милојевић Новембар 

Електронски дневник Стефан Поповић Фебруар 

Роботика у настави ТиТ и ТИИО Радиславка Лакићевић  Март 
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Копања 

ВАЖНОСТ КРЕТАЊА КО ДЕЦЕ ШКОЛСКОГ 

УЗРАСТА 

КРИСТИНА ПАВЛОВИЋ-

РАЈКОВИЋ 

1.12.2017. 

ТЕМАТСКИ НЕДЕЉА-РАЗЛИЧИТИ,А 

ЈЕДНАКИ-ПАРАОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ 

КРИСТИНА ПАВЛОВИЋ-

РАЈКОВИЋ 

16.5.2018. 

НЕДЕЉА СПОРТА ОД 1-8. РАЗРЕДА МАЈ 2018. 

Израда новог годишњег програма Наставници уметничких 

предмета 

Мај 2018 

Елементи образлагања оцене ученицим Наставници уметничких 

предмета 

Фебруар,март 

2018 

Усаглашавање критеријума оцењивања Весна Петровић Зечевић октобар 

Актуелности са Републичког зимског семинара Б. Пуповић март 

ПРЕДАВАЊА ЗА РОДИТЕЉЕ И УЧЕНИКЕ 

ТЕМА РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Стварање радних навика код ученика Педагог и психолог, 

Данијела Пејчиновић и 

Тереза Моличник 

новембар 2017. 

Безбедност деце у саобраћају Учитељи другог 

разреда 

4.09.2017. 

Комунална полиција Радници мупа 12.03.2018. 

Безбедност деце у саобраћају Учитељи трећег 

разреда 

4.09.2017. 

Комунална полиција Радници мупа 12.03.2018. 

Припрема ученика за пети разред Актив 4.разреда Април, 2018. 

Сида Ученици 8.разреда децембар 

Сајбер насеље Ученици 8. разреда децембар 

Различити,а једнаки Ирена Грбић април 
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Куда после основне школе?'-разговори са 

ученицима 

Чланови већа Октобар 

Припрема и реализација  завршног  испита за 

упис у средње школе 

Чланови већа Мај 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГЛЕДНИХ ЧАСОВА 

НАЗИВ ЧАСА РАЗРЕД И 

ОДЕЉЕЊЕ 

РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

 

Stunt doubles - обрада 

 

 

        7/3 

 

ДраганаТијанић 

Борић 

 

23.10.2017. 

 

Sprechubung: Personenbeschreiben/raten – 

увежбавање 

 

 

        7/1 

 

Сандра 

Кнежевић 

 

30.3.2018. 

 

Das Perfekt - обрада 

 

 

        6/4 

 

Радмила 

Свитлица 

 

12.4.2018. 

Recordbreakers:Comparison of adjectives- 

увежбавање 

 

        5/4 

 

Ирена Грбић 

 

1.6.2018. 

Међусобно деловање два тела – силе 

акције и реакције, Трећи Њутнов закон. 

Примери. 

 

 7.разред 

Саша 

Шуњеварић 

 Новембар 

2017. 

Магнетно поље сталних магнета и 

проводника са струјом 

8. разред Саша 

Шуњеварић 

Април 2018. 

Хидростатички притисак и спојени 

судови 

6. разред Саша 

Шуњеварић 

Мај 2018 

Површина правилне шестостране 

призме 

   8/1 Александра 

Медић 

Децембар 

2017. 

Површина паралелограма 6/4 Огњен Нинчић Мај 2018. 
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Обим круга, број  7/3 Сања Николић Мај 2018. 

„Основни биоми на Земљи. Биосфера“ 8/4 Јелка Вујић 30.10.2017. 

„Шкољке и главоношци“ замењен је 

темом „Скелтни и мишићни систем“ 

корелација физичког васпитања и 

биологије 

7/1 Весна Сретић 1.12.2017. 

Сеоба Срба VII/3 Владан 

Миљковић 

Децембар 

Србија у доба Немањића  IV/2 Радмила 

Јагличић 

Фебруар 

Стене: магматске, седиментне, 

метаморфне и фосили 

V/4 Стеван 

Роксандић 

Фебруар 

Уставобранитељски режим  Владан 

Миљковић 

Април 

Руска Федерација VI/4 Jован 

Драгићевић 

Јун 

Израда пројекта. VIII-3 Стефан Поповић Март 

Материјали-Погонски материјали VII-1 Дејан Радоњић 21.11.2017. 

Угледни час-Врсте линија у техничком 

цртању  

 

V-2 

Радиславка 

Лакићевић  

Копања 

 

26.10.2017. 

Пројектна настава V-4 Станика 

Брашњевић 

16.04.2018. 

КОШТАНО-МИШИЋНИ 

СИСТЕМ,ВЕЖБЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ 

ДЕФОРМИТЕТА 

7/1 КРИСТИНА 

ПАВЛОВИЋ-

РАЈКОВИЋ 

1.12.2017. 

ГОД,7.ЧАС 

„Такт 6/8 у народним песмама“ 5/2 Милош 

Петровић 

10. 5. 2018. 

(2. час) 

„Руковети Стевана Стојановића 

Мокрањца“ 

4-1/2/3/4 Милош 

Петровић 

децембар 

2017.  

Орнамент-Розета 5-3 Наталија 

Вакањац 

Мај 2018 

Српски језик 3/3 Татјана 13.9.2017. 
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Управни говор - обрада Трипковић 

Природа и друштво 

Рељеф Србије-утврђив. 

4/4 Александра 

Горановић 

18.9.2017. 

Свет око нас 

Биљке у мојој околини 

Обрада 

2/3 Оливера  

Стаматовић 

18.9.2017. 

Српски језик 

Потврдни и одрични облик реченице 

Обрада 

2/4 Јасмина Туловић 27.9.2017. 

Ликовна култура 

,,На морском дну“ 

Обрада 

4/3 Татјана 

Лончаревић 

Нитић 

12.10.2017. 

Српски језик 

,,Никад два добра“ обрада 

3/1 Биљана 

Капелети 

27.10.2017. 

Свет око нас 

Како настају облак, магла и падавине 

Обрада 

2/1 Весна Мирић 13.11.2017. 

Математика 

Множење- обрада 

2/2 Марина 

Максимовић 

5.12.2017. 

Ликовна култура 

Новогодишња честитка 

3/2 Јадранка 

Данојлић 

19.12.2017. 

Природа и друштво 

Обновљиви извори енергије и њихова 

искоришћеност 

 

4/1 

 

Сања Лончар 

 

14.3.2018.  

Физичко васпитање 

Штафетне и елементарне игре лоптом 

1/1 Ивана Солдо 29.3.2018. 

Ликовна култура 

Сликовница природних материјала- 

шумска сликовница 

 

1/3 

 

Славица Сретић 

 

30.4.2018. 

Свет око нас 

Разлике и сличности међу животињама 

1/2 Јасмина 

Радиновић 

4.5.2018. 
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Лукић 

Природа и друштво  

Живот Срба у доба Немањића 

4/2 Софија 

Милановић 

10.5.2018. 

Математика 

Сабирање и одузимање 

Бројева прве стотине 

 

1/4 

 

Горица 

Мијаиловић 

 

28.5.2018. 

Језик, граматика: Падежи за означавање 

различитих месних значења 

7. разред Биљана Пуповић  октобар 

Књижевност-Урош и Мрњавчевићи-

народна песма 

5. разред Татјана Бањеглав новембар 

Језик, граматика: Развој српског језика 8. разред Јована 

Кастратовић 

септембар 

Књижевност: Небеска река, Гроздана 

Олујић 

5. разред Весна Петровић 

Зечевић 

март 

  

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ АКТИВНОСТИМА 

СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

У току школске 2017/18. године, Стручни актив за развојно планирање састао се шест 

пута. У току последњег састанка Актив је евалуирао реализоване активности и 

идентификовао планиране активности које нису реализоване.   Такође, Актив је сачинио 

предлог Извештаја о реализованим активностима, предвиђених Планом рада за школску 

2017/2018 годину, а овај извештај ће након усвајања бити саставни део Годишњег извештаја.  

Чланови Актива усагласили су предлоге за План рада за 2018/2019. школску годину, а 

планиране активности биће саставни део новог Школског програма за период од 2018-2022. 

године и Годишњег плана за 2018/2019. годину.   

Правилник о заштити и безбедности ученика у школи је урађен у складу са 

смерницама из законског оквира, а потом усвојен од стране Педагошког колегијума, 

Наставничког већа, Савета родитеља и Школског одбора. Педагошко- психолошка служба је 

континуирано током године радила на промоцији поштовања права ученика на заштиту и 
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безбедност у школи. Педагог и психолог су пратиле смернице реаговања у циљу смањења 

насиља свих нивоа, у складу са пројектом „Школа без насиља“. У циљу лакшег праћења, 

наставници су попуњавали чек листе за евиденцију насилног понашања ученика и уредно 

водили педагошке свеске. Такође, педагошко- психолошка служба, директор и помоћник 

директора, Тим за заштиту ученика од насиља као и одељењске старешине, бавили су се 

едукацијом наставника, ученика и родитеља о начинима заштите од насиља и поступања у 

таквим ситуацијама. Такође, за повећање безбедности школских просторија, школа се 

побринула уградњом алармног система. 

Промоција школе реализована је путем предавања за предшколце, посетама вртићима 

и доласком предшколаца у нашу школу када су организовани „тематски дани“. Такође, у 

току тематске недеље „Различити а једнаки“, школу су посетиле екипе РТС-а и СТБ, које су 

снимиле и емитовале прилоге о реализованим активностима у школи као примерима добре 

праксе у примени инклузије у школама. Промоцију школе реализовали су педагог, психолог, 

директор школе, помоћник директора и одређени наставници разредне и предметне наставе. 

Важна ставка промоције је и одличан рад сајта школе и задужених колега за његово редовно 

ажурирање. То је у директној вези са промоцијом школе, јер је доступност информација које 

говоре о успешном раду школе односно њених ученика, један од најважнијих облика 

промоције школе. 

На основу разматрања о бодовима целог колектива стечених на основу стручног 

усавршавања, констатовано је да преко 50% чланова колектива има довољан број бодова. 

Појединци са недовољним бројем бодова самостално су се организовали око похађања 

семинара, како би прикупили довољан број бодова. Такође, доста је нових наставника у 

колективу, тако да је реализован рад са новим наставницима и приправницима како би се 

унапредиле њихове стручне компетенције. Овај рад са приправницима подразумева да је 

подељено менторство, да су одржане стручне теме увођења у посао наставника, као и то да 

су реализоване посете часовима ових наставника, како би они добили повратну информацију 

о свом раду и његовом унапређењу. Реализоване су и редовне посете часовима наставника, 

са циљем унапређивања  квалитета укупног наставног рада у школи. Стручну тему 

„Планирање и програмирање у настави“ одржао је педагог у новембру. 

Пројекат „МИНД УП“ који је реализован у школи укључује континуирану сарадњу са 

Фондацијом Новак Ђоковић и „ХАВН“ фондацијом из Енглеске. У циљу праћења 

реализације пројекта, 17.01.2018. године реализован је састанак са представницима 

поменутих фондација. Они су посетили часове наставника предметне наставе (Оливера 
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Стаматовић, Јован Јовановић и Јасмина) који су прошли обуку за рад са децом. Након посета 

часовима одржан је састанак на коме су учесници заједнички евалуирали посећене часове. 

С обзиром на то да је јако важна корелација између предмета, јер унапређује квалитет 

наставе, у школи је у првом полугодишту, 01.12.2017. г. организован дан 

интердисциплинарне наставе на одређену тему. Тема је била „Кретање“, а Јелка Вујић, Јован 

Драгићевић, Станика Брашњевић, Саша Шуњеварић и Кристина Павловић су у оквиру 

својих часова (биологија, географија, техничко образовање, физика, физичко васпитање) 

обрадили ову тему. На крају дана интердисциплинарне наставе,  наставница Јелка Вујић је 

организовала евалуацију претходно реализованих активности, тако да су деца евалуирала рад  

наставника. Резултати евалуације показали су да деца позитивно оцењују тематски приступ у 

настави, који води квалитетнијем усвајању знања. Такође, у другом полугодишту, 28.03.2018. 

године, организован је дан интердисциплинарне наставе на тему „Вода“. Тема је обрађена у 

оквиру пет наставних предмета (биологија, енглески језик, географија, музичка култура и 

физичко васпитање) а наставници Весна Сретић, Драгана Тијанић Борић, Јован Драгићевић, 

Милош Петровић и Кристина Павловић су успешно реализовали планиране активности. 

У периоду од септембра до јуна, реализоване су следеће активности: 

- Стручне теме предвиђене Годишњим планом рада школе на нивоу: стручних 

већа, Наставничког већа и предавања за родитеље; 

- Организовани су „Отворени дани школе“ једном месечно и индивидуалне 

консултације сваке недеље; 

- Родитељима је омогућено да присуствују образовно-васпитном раду, тако да су 

родитељи и у протеклом периоду посећивали часове своје деце. 

- Неке од примљених донација су: видео надзор, клима уређај, 8 компјутера 

(Телеком Србија) и 12 компјутера (Град Београд), итд. 

-Промоција школе- посете вртића нашој школи, током организованих 

манифестација „Јесењи карневал“, „Дан јабука“. 

- Тим за стручно усавршавање направио је анализу ко треба ове године да похађа 

семинаре и из које области; 

- Педагог прати рад приправника кроз посете часовима, 

- Реализован је пројекат „Оснаживање породице“; 
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- Реализована је хуманитарна акција Парламента за децу из Звечанске у виду 

одеће, обуће, прибора и играчака; 

-Приоритет школе је поштовање процедуре у идентификацији и заштити ученика 

од насиља, што је и у овом периоду континуирано реализовано; 

-Педагог, психолог и директорка обишле су вртиће током новембра и децембра и 

реализовале стручну тему „Зрелост детета за полазак у школу“, са циљем даље промоције 

школе.  

-Педагог је у новембру месецу реализовала стручну тему „Планирање и 

програмирање у настави“ за нове наставнике и приправнике; 

-Психолог и педагог су у новембру месецу реализовале предавање за родитеље 

ученика првог разреда под називом „Стварање радних навика код деце“; 

-У оквиру професионалне оријентације ученика осмог разреда, као резултат 

дугогодишње успешне примене искустава из реализације пројекта „Жива библотека“, 

20.12.2017. је организована је дебата на тему „Упознавање са професијама родитеља ученика 

наше школе- економска, правна и електротехничка струка“. Водитељ дебате била је 

наставница Јелка Вујић, а дебати је присуствовала и директорка школе. Шесторо родитеља 

одазвало се позиву да представи своју професију деци, а присуствовало је 25 ученика осмог 

разреда. Дебата је успешно реализована, деца су показала интересовање за ове професије и  

постављала питања родитељима. Такође, у мају месецу организована је још једна дебата, а 

овог пута учествовали су родитељи чија су занимања из области медицине и стоматологије.   

-Организација и реализација припремне наставе ученика за завршни испит, као и 

завршног испита, успешно је протекла. Завршни испит трајао је три дана, од 18-20.06.2018. 

године. 

-Купљена је једна интерактивна табла 

-Реализована је хуманитарна акција Ученичког парламента поводом прославе 

Светог Саве у школи, за једног ученика наше школе у виду новчаних средстава. 

-На предлог Тима за инклузију организована је тематска недеља „Различити а 

једнаки“ (07.05-11.05.2018.). Циљ ове тематске недеље је подстицање поштовања 

различитости, толеранције и емпатије, са посебним акцентом на сензибилизацији ученика за 

тешкоће њихових другара којима је потребна додатна подршка. Сви чланови колектива су 

били укључени у планирање и реализацију ове тематске недеље. Неке од активности ове 
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недеље биле су обрада ове теме у оквиру часова редовне наставе, а посебно у оквиру часова 

одељењског старешине, као и активности Ученичког парламента. Ученички парламент је 

заједно са наставницом Грађанског васпитања активно промовисао изложбени материјал у 

холу школе који су припремили ученици и наставници, одређени ученици из парламента су 

свакога дана у холу школе водили госте и ученике и презентовали изложене радове, а поред 

тога поново су реализовали хуманитарну акцију „Срце Синђелића“, са циљем да се од 

прикупљеног новца обезбеде бољи услови за живот и рад ученика којима је потребна 

додатна подршка у овој школи. Путем пројектора у холу школе емитовани су видео спотови 

музичара који су успели да превазиђу препреке са којима су живели и постали изванредни 

музичари, а на паноима су представљени научници, уметници и спортисти који су такође 

упркос препрекама постали изванредни у својим професијама. Деца су се упознала са 

знаковним језиком у сликама, као и уџбеницима на Брајевом реду са којима их је упознао 

ученик који их користи. Гости школе у овој недељи били су екипе РТС и СТБ, које су 

снимиле прилог о овој манифестацији у школи и на тај начин допринели промоцији школе. 

Педагог школе је била њихов водич и саговорник.  

-Акција „Чеп за хендикеп“ континуирано траје и успешно се реализује. 

-У оквиру међународне сарадње са Основном школом „Сладки врх“ из Словеније, 

реализована је посета представника наше школе Словенији, крајем марта 2018. год.  

-Реализовано је истраживање везано за рад  продуженог боравка наше школе. 

Анкетирано је 58 (педесет осам) родитеља, 44 (четрдесет четири) родитеља ученика првог 

разреда а 14 (четрнаест) родитеља ученика другог разреда. Родитељи истичу као предност 

рада продуженог боравка наше школе залагање учитељица које раде са децом (највише се 

раде домаћи задаци, цртају, праве ствари од папира, итд). Одређени број родитеља наводи да 

су бука и галама ометајући фактори у раду, као и уништавање имовине у боравку. Такође, 

одређени број родитеља сматра да би требало унапредити уређење просторија продуженог 

боравка, које подразумева уређење паноа са радовима, распоред намештаја, итд. Предлог за 

унапређивање рада је укључивање пантомиме, глуме и плеса у свакодневне активности 

ученика у продуженом боравку. 

Од предвиђених активности развојним планом школе за 2017/18 годину, нису 

реализоване следеће активности:  
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-Сређивање просторија продуженог боравка, које је планирано за школску 2018-

2019. годину као и унапређивање рада у продуженом боравку на основу резултата 

реализованог истраживања у коме су учествовали родитељи наших ученика; 

-Планирана активност формирање „Базе знања“ биће реализована у школској 

2018-2019 години. „База знања“ ће бити доступна свим наставницима у виду фолдера у 

компјутерима у зборници, у којима ће се налазити примери добре праксе у раду наставника, 

што ће помоћи наставницима приправницима и свим наставницима у унапређивању рада и 

личних компетенција. 

 

ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 

ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

Током школске 2017/2018. године, сарадња са родитељима је веома успешно 

остварена и све планирано, Тим за сарадњу са породицом је и остварио. Током ове школске 

године, одржано је седам састанака. 

Родитељски сасатанци су одржавани редовно током школске године, према утврђеном 

распореду.  

Континуирано током целе школске године, одржаване су и индивидуалне 

консултације родитеља са наставницима, према распореду сваког наставника. Пружана је и 

посебна подршка родитељима у раду са ученицима са тешкоћама у раду, учењу, проблемима 

у понашању. Реализована је и сарадња са родитељима чија деца раде по прилагођеном или 

измењеном програму. 

Дани отворених врата су одржавани према утврђеном распореду. У првом 

полугодишту 17.10.2017, 14.12.2017, 16.1.2018, а у другом полугодишту 21.3. и 16.5.2018. 

Тада су родитељи имали могућност да посете наставнике који предају њиховом детету и да 

поразговарају о његовом напредовању. 

Састанци Савета родитеља и Школског одбора су током школске године одржавани 

према утврђеном плану. У првом полугодишту, сасатанци Савета родитеља су одржани 14.9, 

14.11.2017, а у другом полугодишту 19.4, 10.5 и 28.6. 2018. Школски одбор је своје састанке 

реализовао у првом полугодишту 5.9, 14.9, 17.10, 14.11. и 29.12. 2017, а  у другом 22.2, 23.3, 

19.4. и 28.6.2018. 

Путем огласне табле и сајта школе, родитељи су се редовно информисали о 

активностима, манифестацијама у школи. 

Многи родитељи су искористили могућност и присуствовали часовима свог детета.  

Континуирано је реализована сарадња родитеља са учитељима у продуженом 

боравку. Та сарадња је свакодневна, приликом преузимања детета из боравка. Такође, 
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учитељи у боравку су сарађивали са родитељима и на редовним родитељским састанцима, 

као и на индивидуалним консултацијама. 

 Један од врло значајних циљева сарадње са родитељима је и спречавање раног 

прекида школовања и смањење раног напуштања школе. Родитељи су са школом сарађивали 

и поводом општинског пројекта „Међусекторски механизам за спречавање прекида 

школовања и смањење раног напуштања школе у општини Звездара“. Почетком школске 

године, педагошки асистент, Нада Ђуричковић, посетила је породице ученика ромске 

националности која у том периоду нису долазила на наставу, како би утврдила разлог 

њиховог изостајања. 

17.10.2017. је наставница енглеског језика, Ирена Грбић, одржала предавање 

родитељима ученика првог разреда, на тему „Како родитељи могу помоћи деци у учењу 

страног језика?“. 

Час ликовне културе, 7.12.2017. у одељењу II3, одржала је мајка ученика тог одељења, 

Маја Тришовић. 

У оквиру професионалне оријентације ученика осмог разреда, успешно је реализована 

дебата на тему „Упознавање са професијама родитеља ученика наше школе“- економска, 

правна и електротехничка струка (20.12.2017) и медицинска струка-лекар опште праксе, 

медицинска сестра са онкологије, гинеколошко-акушерска сестра, инструментарка и 

стоматолог (9.5.2018). 

Од веома великог значаја је и сарадња педагошко-психолошке службе са родитељима. 

У месецу новембру, реализовано је предавање за родитеље ученика првог разреда под 

називом „Стварање радних навика код деце“. 

  

Родитељи су и редовни учесници школских манифестација. Дана 29.12.2017, одржан 

је Новогодишњи вашар, 27.1.2018. је пригодним програмом обележена школска слава Свети 

Сава, као и Дан школе, 1.6.2018, где су посебно учешће имали родитељи ученика који су 

учествовали у реализацији приредбе. Дана 28.3.2018, ученици II1, IV3, као и ученици I4 који 

похађају боравак,приредили су својим родитељима и осталим другарима пригодан програм, а 

средства прикупљена продајом улазница чија је цена била симболична, отишла су у 

хуманитарни фонд „Срце Синђелића“. 

Дана 6.6.2018, родитељ ученика наше школе, Наташа Јанчић, одржала је предавање о 

екологији ученицима другог разреда. 

. 

И током ове школске године су родитељи били веома ангажовани, укључени у рад 

школе, тимова и свакодневно функционисање школе. 

 

Руководилац Тима 

Јована Миљковић 
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ПРОГРАМ   ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

Ове школске 2017/2018. године  реализовали смо радионице  ПО у осмим 

разредима.  Овај  програм је имплементиран, пре две године у часове одељенских старешина 

и у часове грађанског васпитања тако  се и реализовао.  

 

У нашој школи постоји 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..) Тим је био на располагању ученицима за сва питања у вези одабира 

школе и будуће професије. 

 

На  информативној табли за Професионалну орјентацију, која је окачена на 

видном месту у школи, смењивали смо важне информације у вези уписа и различитих 

занимања. 

 Педагог школе Данијела Пејчиновић је одржала предавање о гимназијама 

(смерови, предмети).  У сваком  одељењу осмих разреда било је доста питања и великог 

интересовања ученика. У току децембра одржана је презентација „Услови уписа у средњу 

школу“ – о коришћењу сајта школе, упознавање са гимназијама и средње стручним школама 

( економским, трговачким, правно-биротекничким, 

пословним). Презентације је држала Далиборка Срдић, приправник педагог. 

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 општинама- гимназије и средње стручне). 

 20.12.2017. организовали   смо „Живу библиотеку“, дошли су родитељи 

економских занимања, инжињери, правници и врло лепо се представили а ученици су 

активно учествовали.  На захтев ученика 7. 5. 2018. организовали смо „Живу библотеку“ 

медицинских занимања. Посетили смо и Сајам образовања, које организује општина 

Звездара. 

Посећивале су нас средње стручне школе и бивши ученици који су најверније 

описивали своје утиске из прве године у средњој школи. Психолог и педагог школе су 

обављали индивидуалне разговоре са ученицима.    

                                                                             Руководилац тима за ПО 

                                                                                      Јелка Вујић                                                                

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИЈУ 

 

У току школске 2017/18. одржано је 6 састанка Школског тима за СТИО. Тим 

броји петнаест чланова, који према својим задужењима доприносе раду Тима.  

Школски тим за СТИО у школској 2017/18. је испунио све планиране активности. 
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ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈА РЕАЛИЗАТОРИ 

Именовање чланова и руководиоца 

Тима и подела задужења у оквиру 

Тима 

На 1. састанку тима, 29.8.2017. 

одређени су чланови тима и 

подељена задужења у оквиру 

тима 

Разматран је и усвојен план 

рада тима за 2017/18. 

Према постојећим решењима 

ИРК одређене су потребе 

ученика за додатном подршком 

тима дефектолога 

Процењен је и утврђен број 

ученика којима је потребна 

подршка и врсте подршке 

Биљана Нешковић, 

директор школе 

Процена потреба школе за подршком 

Тима дефектолога ОШ ”Бошко Буха” 

и договор у вези са начинима подршке 

деци и наставницима у наредном 

периоду 

Тереза Моличник, 

психолог 

Снежана Нишевић, 

дефектолог ОШ «Бошко 

Буха» 

Процена и утврђивање броја ученика 

којима је потребна подршка и врсте 

подршке,  потребе за ревизијом или 

укидањем  постојећих ИОП-а на 

основу евалуације рађене на крају 

2016/17. школске године 

Координатори тима за 

сваки разред према 

задужењу 

Сарадња са локалном заједницом у 

правовременом отклањању препрека и 

обезбећивању помоћних средстава за 

рад са ученицима са оштећеним 

видом, слухом и моторичким 

сметњама 

На иницијативу тима, распоред 

часова и учионица је 

прилагођен за ученика који 

користи колица и ученика са 

оштећеним видом који користи 

асистивну технологију  

У сарадњи са организацијом 

„Дечје срце“ обезбећени су 

лични пратиоци за ученике 

који су и до сада имали ову 

врсту подршке 

У сарадњи са издавачким 

кућама, набављени су 

прилагођени уџбеници за 

ученике са оштећеним видом и 

предати ученицима на 

коришћење у току августа и 

септембра 2017. 

Биљана Нешковић, 

директор школе 

Ирена Грбић, 

руководилац тима 

Обезбеђивање прилагођених уџбеника 

и другог наставног материјала за 

ученике којима је таква помоћ 

неопходна у сарадњи са издавачким 

кућама  

Ирена Грбић, 

руководилац тима 

Прибављање мишљења за процену 

потреба за додатном подршком од 

Интерресорне комисије  

Прибављена су мишљења 

Интерресорне комисије за 

ученике првог разреда и за 

друге ученике који до сада 

нису имали додатну подршку 

дефектолога  

Тереза Моличник, 

психолог 
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Упознавање Одељенских већа 5. 

разреда са потребама ученика који 

раде према ИОП-у и начином 

досадашњег рада у разредној настави 

На Разредном већу 5.разреда, 

одржаном 29.8.2017. 

наставници су упознати са 

потребама ученика који раде 

према ИОП-у и начином 

досадашњег рада у разредној 

настави 

Ирена Грбић, 

руководилац тима 

Учитељи 1.разреда 

Разредно веће 5. разреда 

Израда педагошких профила за 

ученике којима је потребна подршка, 

а до сада нису радили по ИОП-у 

Није било потребе за 

увођењем, укидањем или 

ревизијом досадашњих ИОП-а, 

на основу евалуације урађене 

на крају школске 2016/17. Број 

ученика остаје исти. 

Учитељи 

Предметни наставници 

Успостављање сарадње са 

родитељима ученика који су 

предложени за утврђивање права на 

ИОП 

Чланови тимова за 

додатну подршку 

ученику 

Формирање тимова за пружање 

додатне подршке ученику 

Биљана Нешковић, 

директор школе 

Ирена Грбић, 

руководилац тима 

Евидентирање ученика 1. разреда 

којима је потребна додатна подршка и 

чије је напредовање потребно пратити 

у току првог тромесечја 

Учитељи 1.разреда су упознати 

са потребама  ученика који су 

имали одложен упис у школу 

или решење ИРК за додатну 

подршку на састанку Разредног 

већа пред почетак школске 

године 

Данијела Пејчиновић, 

педагог 

Тереза Моличник, 

психолог 

учитељи 1. разреда 

Израда распореда рада дефектолога и 

педагошког асистента 

Распоред рада дефектолога, 

логопеда и специјалног 

педагога из ОШ «Бошко Буха» 

и  педагошког асистента 

утврђен је почетком септембра 

у договору са учитељима и 

одељењским старешинама 

ученика којима је потребна 

додатна подршка 

Дефектолог, логопед и 

специјални педагог из 

ОШ ”Бошко Буха 

Нада Ђуричковић, 

педагошки асистент 

Упознавање Педагошког колегијума, 

Савета родитеља и Школског одбора 

са планом рада за ову школску годину 

12.10. 2017. Педагошки 

колегијум је усвојио план рада 

школског тима за ИО и 

предлог тимова за додатну 

подршку ученику 

Ирена Грбић, 

руководилац тима 
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Савет родитеља и Школски 

одбор упознати су са планом 

рада тима за ИО 

 

 

Биљана Нешковић, 

директор школе 

Достављање предлога за израду 

нових или укидање постојећих ИОП-

а Педагошком колегијуму на 

усвајање 

Током 1. тромесечја, редовно 

се пратио успех и напредовања 

ученика, . Потреба за 

увођењем, ревизијом или 

укидањем није било 

Ирена Грбић, 

руководилац тима 

Координатори тима за 

сваки разред према 

задужењу 

Израда нових или ревизија ИОП-а за 

ученике од 2.-8. Разреда 

Чланови тимова за 

додатну подршку 

ученику 

Праћење напредовања ученика 1. 

разреда и процене потреба за 

подршком 

У току 1. тромесечја, редовно 

је вршена опсервација рада и 

напредовања ученика од страбе 

учитеља уз консултације са 

педагогом и психологом и 

примењена је 

индивидуализација у настави 

Учитељи 1.разреда 

Данијела Пејчиновић, 

педагог 

Тереза Моличник, 

психолог 

Укључивање ученика са ПП у 

активности поводом „Дечје недеље“ 

Ученици у инклузији су 

укључени у активности 

поводом „Дечје недеље“ према 

својим интересовањима и 

могућностима 

Координатори тима за 

сваки разред према 

задужењу 

Израда педагошких профила за 

ученике 1.разреда за које је 

процењена потреба за додатном 

подршкоми и успостављање сарадње 

са родитељима ученика 

На Одељењским већима 1. 

Разреда на крају 1.тромесечја, 

на основу опсервације рада и 

напредовања ученика који су 

идентификовани на почетку 

године, утврђено је да 

индивидуализација за сада даје 

резултате и да није потребно 

радити ИОП-е 

Ивана Солдо, 

координатор тима за 

СТИО у 1.разреду 

Учитељи 1.разреда 

Анализа успеха ученика који раде по 

ИОП-у на крају првог тромесечја 

На седницама Одељењских 

већа на крају 1. тромесечја, 

5.и.6.11.2017. рађена је 

евалуација ИОП-а и анализа 

успеха и напредовања ученика, 

а на основу тога су дати 

предлози за увођење нових 

ИОП-а. Потреба за ревизијом 

Координатори тима за 

сваки разред према 

задужењу 

Чланови тимова за 

додатну подршку 

ученику 
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или укидањем није било 

Праћење спровођења ИОП-а и рада 

тимова за додатну подршку ученику 

У току 1. тромесечја, праћен је 

рад тимова за додатну подршку 

ученику и спровођење ИОП-а 

кроз посете часовима увид у 

ИОП-е 

Биљана Нешковић, 

директор школе 

Данијела Пејчиновић, 

педагог 

Тереза Моличник, 

психолог 

Достављање предлога за израду 

нових или укидање постојећих ИОП-

а Педагошком колегијуму на 

усвајање 

Педагошком колегијуму је 

достављен предлог тима за 

израду ИОП-а једном ученику 

Ирена Грбић, 

руководилац тима 

Укључивање ученика са ПП у 

активности поводом Нове године 

 

Ученици у инклузији су 

укључени у активности 

поводом „Новогодишњег 

вашара“ и свечану приредбу 

поводом Дана Светог Саве 

према својим интересовањима 

и могућностима 

Координатори тима за 

сваки разред према 

задужењу Укључивање ученика са ПП у 

активности поводом Дана Светог 

Саве 

Анализа успеха ученика на крају 

првог полугодишта 

На седницама Одељењских 

већа на крају 1. полугодишта, 

1.2.2018. рађена је евалуација 

ИОП-а и анализа успеха и 

напредовања ученика. Потреба 

за израдом нових или 

ревизијом и укидањем 

постојећих ИОП-а није било 

Координатори тима за 

сваки разред према 

задужењу 

Чланови тимова за 

додатну подршку 

ученику 

Вредновање и предлози за ревизију 

ИОП-а 

Израда ИОП-а за ученике 1. разреда 

за које постоји потреба за подршком 

На седницама Одељењских 

већа 1.разреда 31.1.2018. на 

основу опсервације ученика 

током 1.полугодишта, утврђено 

је да постоји потреба за 

увођењем ИОП-а за једног 

ученика од другог 

полугодишта 

Ивана Солдо, 

координатор тима за 

СТИО у 1.разреду 

Учитељи 1.разреда 

Подношење извештаја о резултатима 

вредновања ИОП-а Педагошком 

колегијуму и доношење одлуке о 

даљој примени, изменама и допунама 

ИОП-а 

На Педагошком колегијуму, 

1.2.2018. поднет је извештај о 

раду тима за ИО и план 

активности за наредни период 

Ирена Грбић, 

руководилац тима 

Организовање радионица „Баш је Тематска недеља «Различити, а Ирена Грбић, 
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лепо што смо различити“ са циљем 

сензибилисања ученика, њихове 

емпатије и спремности да помогну 

ученицима којима је потребна 

додатна подршка  

једнаки» реализована у недељи 

од 7-11.5.2018. на нивоу школе. 

Учествовали сви ученици и 

наставници. Активност 

медијски пропраћена. 

руководилац тима 

(организатор) 

Чланови тима за СТИО 

Сви наставници и 

ученици 

Организовање радионица за ученике 

8. разреда и њихове родитеље који 

раде по ИОП-у – упознавање са 

занимањима у којима ће најбоље 

дођи до изражаја њихове 

способности 

Представљање средњих школа 

и гимназија у холу школе 

организовано 16.5.2018. 

Тим за професионалну 

оријентацију, 

дефектолози ОШ ”Бошко 

Буха” 

Вредновање и предлози за ревизију 

ИОП-а 

Није било потребе за 

увођењем, укидањем или 

ревизијом досадашњих ИОП-а, 

на основу евалуације урађене 

на крају школске 2016/17. Број 

ученика остаје исти. 

чланови Тима за СТИО 

тимови за пружање 

додатне подршке 

ученицима 

Педагошки колегијум 

Одељенска већа 

Подношење извештаја о резултатима 

вредновања ИОП-а Педагошком 

колегијуму и доношење одлуке о 

даљој примени, изменама и допунама 

ИОП-а 

Анализа успеха ученика на крају 

трећег тромесечја 

Сарадња са Интерресорном 

комисијом -  прибављање 

сагласности за добијање асистента за 

помоћ ученицима 8. разреда који 

раде по ИОП-у на пробном и 

завршном испиту 

Прибављене сагласности за 

добијање асистента за помоћ 

ученицима 8. разреда који раде 

по ИОП-у на пробном и 

завршном испиту 

 

Психолог 

Школска управа ГО 

Звездара 

Активности у школи поводом 

Светског дана Рома (изложба, 

приредба, радионице) са циљем 

бољег упознавања са културом 

ромске заједнице и социјалне 

инклузије 

Активност није реализована 

због дужег боловања 

педагошког асистента 
Педагошки асистент 

Саветодавни рад са ученицима 8. 

разреда у вези са полагањем 

завршног испита и уписа у жељену 

школу 

Психолог је током марта и 

априла, на састанцима са 

родитељима ученика који раде 

по ИОП-у 2, разговарао о 

жељама и могућностима 

ученика у вези са уписом у 

следећи ниво школовања. 

Родитељи су су упућени у 

Школску управу, где су 

Психолог 

Одељенске старешине 

Родитељи ученика 

Школска управа Звездара 
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предали листу жеља за упис у 

жељене школе, како би им се 

обезбедила помоћ при упису 

Укључивање ученика са ПП у 

активности поводом Дана школе 

Ученици у инклузији су 

укључени у активности 

поводом Дана школе, 

01.6.2018.према својим 

интересовањима и 

могућностима 

Тим за културне 

делатности 

Чланови Тима за СТИО 

Формирање и слање списка потреба 

за дефектолошком подршком 

Школској управи за наредну 

школску годину 

Послат захтев ОШ «Бошко 

Буха» и Школској управи 

Звездара за дефектолошком 

подршком у школској 

2018/19.г. 

Дефектолози ОШ 

”Бошко Буха” 

Психолог 

Руководилац тима за 

СТИО 

Анализа успеха ученика на крају 

2.полугодишта 

На одељењским већима 14. И 

15.6.2018. извршена је анализа 

успеха ученика који раде по 

ИОП-у 

Чланови тимова за подршку 

ученику су предали 

евалуационе листе за наставне 

предмете које ученици 

похађају 

На основу тога је утврђено за 

које ученике треба ревидирати 

постојеће ИОП-е 

Чланови Тима за СТИО 

Тимови за пружање 

додатне подршке 

ученицима 

Одељенска већа 

Вредновање ИОП-а и анализа рада 

тимова за додатну подршку ученику 

Спровођење анкете за родитеље о 

процени сарадње са тимом за 

додатну подршку ученику и школом 

На родитељским састанцима 

28.6.2018. родитељи су 

попунили анкете о сарадњи са 

тимом за додатну подршку 

ученику и школом 

Одељенске старешине 

Анализа рада Школског тима у 

2017/18.години и подношење 

извештаја о раду  

На састанку тима, 22.6.2018. 

извршена је анализа рада тима, 

сарадње тима са родитељима 

ученика, другим установама и 

организацијама и локалном 

самоуправом у 2017/18.години 

Извештај о раду тима је предат 

директору школе 

Направљен је план активности 

Чланови Тима за СТИО 

Анализа сарадње Школског ИО тима 

са родитељима ученика, другим 

установама и организацијама и 

локалном самоуправом  

Подношење извештаја о реализацији 

годишњег плана Тима за ИО  
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Планирање активности Тима за ИО 

за школску 2018/19. 

тима за школску 2018/19.г. 

 

 

Осим планираних активности, Тим је на другом састанку, одржаном 23.10.2017. 

упознат са „Упутством о начину пружања додатне подршке у образовању од стране 

запослених у школама за ученике са сметњама у развоју “, објављеним 15.9.2017. и новинама 

у „Закону о основама образовања и васпитања “које се тичу инклузије и по њему је даље 

поступао. 

У сарадњи са Општином Звездара, обезбећени су бесплатни оброци за 24 ученика 

који имају решења ИРК. 

                                                                   

Руководилац Тима за инклузију, 

Ирена Грбић 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД 

НАСИЉА,ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

Руководилац - психолог 

           У току школске 2017/18. Тим је реализовао 10 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 у свлачионицама након часова физичког васпитања када 

ученици нису под адзором наставника. 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.  
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 Постављање плаката с правилима понашања, саветима за ненасилну комуникацију итд. 

по учионицама и/или ходницима школе 

Организовање хуманитарних акција „Срце Синђелића“ 

 Реализација радионица у оквиру пројекта “Mind Up“ чији један од основних циљава и 

јесте превенција вршњачког насиља 

 Предавање за родитеље првог разреда о прилагођавању и правилима понашања. 

 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 

 У сарадњи са МУП одржавани су часови са представницима полиције у 4. и 6. разреду. 

 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 инкузију је организовао недељу толеранције „Различити, а једнаки“ 

 

ТИМ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Чланови тима: 

Весна Сретић/Снежана Петруновић – руководилац тима 

Стеван Роксандић – члан тима 

Славица Сретић – члан тима 

Дејан Радоњић – члан тима 

Марина Максимовић – члан тима 

Јелка Вујић – члан тима 

У првом полугодишту школске 2017-2018. године тим за заштиту животне 

средине успешно је спровео планиране акције, манифестације и обележавање значајних 

датума. 

-У августу месецу организовано је масовно прикупљање старе хартије, чишћење 

учионица и припремање за предстојећу школску годину. Стара хартија је продата градској 

чистоћи, добијено је 4080, 00 динара, а новац је намењен за куповину зимзелених биљака за 

жардињерe у дворишту.  

-15.09.2017. обележен је Међународни дан очувања озонског омотача у оквиру 

часова биологије, ученици су гледали филм „Ози Озон“. 
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-04.10.2017. обележен је дан животиња изложбом кућних љубимаца у холу школе. 

-20.10.2017. обележен је дан хране у оквиру „Дана јабука“. За ученике млађих 

разреда организоване су бројне едукативне радионице. 

-Посета Радмиловцу није реализована из финансијских разлога. 

-01.11.2017. обележен је дан Светски дан екологије. Ученици осмих разреда су се 

овом темом бавили на часовима биологије. 

-01.12.2017. обележен је Дан борбе против СИДЕ низом вршњачких предавања. 

-У току децембра месеца ученици шестих и седмих разреда бавили су се 

рециклажом направивши јелку од пластичних флаша. Јелка је красила кабинет биологије у 

току новогодишњих празника и била је замена за јелку са бусеном које ове године није 

купљена. 

У другом полугодишту настављено са планираним акцијама и обележавањем 

значајних датума. 

 -22.3.2018. обележен је Дан вода кроз предавања, радионице и ученичке 

презентације радова. 

-31.3.2018. презентацијом ученика 8.разреда ученици су се подсетили да треба да 

угасе сва светла на један сат и тако обележе међународну манифестацију Сат за планету. 

-23.4.2018. презентацијом наставника обележен је Дан планете Земље. 

-22.5.2018. обележен је Дан биодиверзитета презентацијама ученика 6.разреда о 

многобројним угроженим врстама, мерама заштите за њихово очување и значају очувања 

биодиверзитета. 

-Ученици 7.разреда су на редовном часу у својим одељењима организовали 

радионице на тему Методе контрацепције. 

-Прикупљање старе хартије и чепова настављено је и у другом полугодишту. 

-Посете и излети нису реализовани из финансијских разлога. 

-Руководилац тима за наредну школску годину није промењен. 

                                                                                                      Руководилац тима 

                                                                                                     Весна Сретић/Снежана 

Петруновић 
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ТИМ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНЕ  

ЗАШТИТЕ  

МЕСЕЦ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ 

Септембар  

Током месеца септембра, евидентирали смо укупно 78 ученика 

из социјално угрожених и сиромашних породица, 50 ученика 

ромске националности, као и 13 ученика који нередовно 

похађају наставу. Спискови ових ученика по разредима и 

одељењима су прослеђени ПП служби;  

Обезбедили смо помоћ социјално угроженој деци у виду 

школског прибора;  

Направљен је договор око реализације бесплатних оброка у 

оквиру продуженог боравка у школи; 

Учествовали смо у хуманитарној акцији „Сви за Космет“, 

прикупили смо одређени број уџбеника, лектире и школског 

прибора за децу са Косова и Метохије; 

Прослеђене су потребне информације  Интерсекторском тиму 

општине Звездаре ради сарађивања са ученицима који су 

напустила школу или су у ризику од напуштања; 

Учествовали смо у помоћи око издавања потврда за 

остваривање социјалне помоћи и дечијег додатка. 

Тим за 

социјалну 

заштиту, 

Општина 

Звездара, ПП 

служба, 

Секретар школе 

Октобар 

Обављен периодичан 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 који нередовно похађају наставу; 

У сарадњи са Ђачким парламентом организована је 

хуманитарна акција прикупљања одеће, обуће, школског 

прибора и средстава за хигијену за децу без родитељског 

старања из Звечанске улице; 

У оквиру сарадње са Црвеним крстом Звездаре, 19.10.2017. су у 

нашој школи одржане едукативне радионице за ученике 4. 

разреда под називом „Програм против трговине људима“;  

Тим за 

социјалну 

заштиту; 

Општина 

Звездара; 

Црвени крст 

Звездаре; Ђачки 

парламент 

Новембар Организоване су и одржане едукативне радионице на тему Тим за 
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толеранције и превенције насиља у оквиру свих одељења на 

часовима Одељењске заједнице; 

Организоване су и радионице на тему безбедности деце у 

саобраћају, као и предавања на тему „Превенција ХИВ 

инфекције“, коју су ученици осмих разреда одржали млађим 

ученицима наше школе (трећи и четврти разред). 

социјалну 

заштиту; 

Учитељи-

наставници 

предметне и 

разредне 

наставе, 

Ученици осмог 

разреда 

Децембар/ја

нуар 

У сарадњи са Црвеним крстом Звездаре, 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 28.12.2017., прикупљена су 

хуманитарном акцијом новчана средства намењена за 

одржавање помоћних апарата за слепе и слабовиде ученике 

наше школе; 

Током децембра спроведена је обука из прве помоћи ученика 

седмог разреда наше школе, обуку су држали волонтери 

Црвеног крста Звездаре; 

Хуманитарном  акцијом „Срце Синђелића“, 26.1. и на дан 

 прославе школске славе-Светог Саве у суботу, 27.1.2018. год. 

прикупљена су средства за два ученика наше  школе којима je, 

услед пожара у стану, изгорела соба па тако и све ствари које 

су се у њој налазиле;  

Током месеца јануара, анализиране су активности рада нашег 

тима током првог полугодишта школске 2017/18. године и 

сачињен извештај о раду тима. Извештај је прослеђен ПП 

служби у електронској форми. 

Тим за 

социјалну 

заштиту; 

Црвени крст 

Звездаре; Ђачки 

парламент; 

Ученици наше 

школе 

Фебруар 

 Није било заинтересованих ученика за учешће на ликовном и 

литерарном конкурсу под називом '' Крв живот значи''. 

Обележавање 20. фебруара - Светског дана социјалне правде. 

Ученици млађих  разреда су  донели поклон за друга из 

клупе(оловку, свеску...).  

Тим за 

социјалну 

заштиту,учитељ

и – наставници 

предметне и 

разредне 

наставе,  

Март  

Припреме наставника и ученика 4. разреда за такмичење '' Шта 

знаш о Црвеном крсту и добровољном давању крви?' 

Општинско такмичење на тему '' Шта знаш о Црвеном крсту и 

Тим за 

социјалну 

заштиту, 
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добровољном давању крви ?'' ученика 4. разреда  одржало се у 

Ош“Деспот Стефан Лазаревић“.  Учествовале су две екипе 

ученика четвртог разреда наше школе. Обе екипе су заузеле 

одлично четврто место. 

Организована је хуманитарн акција „Срце Синђелића“, која је 

овог пута имала забавни програм под називом „Синђина 

шареница“,  који су спремили ученици 1. , 2. и  4. разреда, а 

придружило  им се и фолклорно друштво „Перла“. 

Црвени крст 

општине 

Звездара 

Ученици наше 

школе са својим 

наставницима 

 

Април 

Потписана је изјава о партнерству за програм „За доброту 

сваки дан је добар дан“ између Црвеног крста општине 

Звездаре и наше школе како би се почело са реализовањем 

радионица у оквиру пројекта ''Промоција хуманих вредности''     

за ученике 2. разреда у продуженом боравку. 

Крајем априла донета је одлука о тренутном прекиду сарадње 

са Црвеним крстом Звездаре. Реализација радионица пројекта 

''Промоција хуманих вредности'' се одлаже за наредну годину. 

Ученици  седмог разреда нису ишли на такмичење из пружања 

прве помоћи и реалистичког приказа повреда и обољења јер је  

донета одлука о тренутном прекидању сарадње наше школе са 

Црвеним крстом за ову школску годину. 

Тим за 

социјалну 

заштиту, 

директор школе, 

Црвени крст 

Звездаре 

Мај 

Обележавање Светског дана Рома кроз организовање 

предавања о историји, праву и обичајима Рома није 

реализована активност због одсуства педагошког асистента 

који је носиоц ове активности. 

У оквиру тематске недеље “Различити а једнаки“, која је 

посвећена различитости и толеранцији, са посебним акцентом 

на сензибилизацији ученика за тешкоће са којима се деца са 

инвалидитетом и развојним тешкоћама суочавају у 

свакодневном функционисању и помоћи коју им могу пружити. 

Ученици су усмерени да у свакој особи траже најпре 

способности и вредности које могу бити основа за дружење, а 

не да у првом плану буде хендикеп. 

Тематска недеља је  организована  као низ активности које су 

реализоване на нивоу одељењских заједница, у оквиру наставе 

појединих предмета и на нивоу школе. 

Тим за 

социјалну 

заштиту, 

Општина 

Звездара,  

Учитељи – 

наставници 

предметне и 

разредне 

наставе, Црвени 

крст Звездаре 

Јун  

Обележавање Светског дана заштите животне средине путем 

спортских, ликовних и литерарних активности и изложба 

радова у холу школе 

Евалуација досадашњег рада Тима и праављење годишњег 

Тим за 

социјалну 

заштиту, 

Учитељи – 

наставници 
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извештаја радаТима за социјалну заштиту наше школе, као и 

годишњег извештаја сарадње нашег Тима са Црвеним крстом 

Звездара. 

предметне и 

разредне 

наставе 

МЕСЕЦ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ 

Септембар  

Током месеца септембра, евидентирали смо укупно 78 ученика 

из социјално угрожених и сиромашних породица, 50 ученика 

ромске националности, као и 13 ученика који нередовно 

похађају наставу. Спискови ових ученика по разредима и 

одељењима су прослеђени ПП служби;  

Обезбедили смо помоћ социјално угроженој деци у виду 

школског прибора;  

Направљен је договор око реализације бесплатних оброка у 

оквиру продуженог боравка у школи; 

Учествовали смо у хуманитарној акцији „Сви за Космет“, 

прикупили смо одређени број уџбеника, лектире и школског 

прибора за децу са Косова и Метохије; 

Прослеђене су потребне информације  Интерсекторском тиму 

општине Звездаре ради сарађивања са ученицима који су 

напустила школу или су у ризику од напуштања; 

Учествовали смо у помоћи око издавања потврда за 

остваривање социјалне помоћи и дечијег додатка. 

Тим за 

социјалну 

заштиту, 

Општина 

Звездара, ПП 

служба, 

Секретар школе 

Октобар 

Обављен периодичан 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 који нередовно похађају наставу; 

У сарадњи са Ђачким парламентом организована је 

хуманитарна акција прикупљања одеће, обуће, школског 

прибора и средстава за хигијену за децу без родитељског 

старања из Звечанске улице; 

У оквиру сарадње са Црвеним крстом Звездаре, 19.10.2017. су у 

нашој школи одржане едукативне радионице за ученике 4. 

разреда под називом „Програм против трговине људима“;  

Тим за 

социјалну 

заштиту; 

Општина 

Звездара; 

Црвени крст 

Звездаре; Ђачки 

парламент 

Новембар 

Организоване су и одржане едукативне радионице на тему 

толеранције и превенције насиља у оквиру свих одељења на 

часовима Одељењске заједнице; 

Организоване су и радионице на тему безбедности деце у 

Тим за 

социјалну 

заштиту; 

Учитељи-

наставници 
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саобраћају, као и предавања на тему „Превенција ХИВ 

инфекције“, коју су ученици осмих разреда одржали млађим 

ученицима наше школе (трећи и четврти разред). 

предметне и 

разредне 

наставе, 

Ученици осмог 

разреда 

Децембар/ја

нуар 

У сарадњи са Црвеним крстом Звездаре, 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 28.12.2017., прикупљена су 

хуманитарном акцијом новчана средства намењена за 

одржавање помоћних апарата за слепе и слабовиде ученике 

наше школе; 

Током децембра спроведена је обука из прве помоћи ученика 

седмог разреда наше школе, обуку су држали волонтери 

Црвеног крста Звездаре; 

Хуманитарном  акцијом „Срце Синђелића“, 26.1. и на дан 

 прославе школске славе-Светог Саве у суботу, 27.1.2018. год. 

прикупљена су средства за два ученика наше  школе којима je, 

услед пожара у стану, изгорела соба па тако и све ствари које 

су се у њој налазиле;  

Током месеца јануара, анализиране су активности рада нашег 

тима током првог полугодишта школске 2017/18. године и 

сачињен извештај о раду тима. Извештај је прослеђен ПП 

служби у електронској форми. 

Тим за 

социјалну 

заштиту; 

Црвени крст 

Звездаре; Ђачки 

парламент; 

Ученици наше 

школе 

Фебруар 

 Није било заинтересованих ученика за учешће на ликовном и 

литерарном конкурсу под називом '' Крв живот значи''. 

Обележавање 20. фебруара - Светског дана социјалне правде. 

Ученици млађих  разреда су  донели поклон за друга из 

клупе(оловку, свеску...).  

Тим за 

социјалну 

заштиту,учитељ

и – наставници 

предметне и 

разредне 

наставе,  

Март  

Припреме наставника и ученика 4. разреда за такмичење '' Шта 

знаш о Црвеном крсту и добровољном давању крви?' 

Општинско такмичење на тему '' Шта знаш о Црвеном крсту и 

добровољном давању крви ?'' ученика 4. разреда  одржало се у 

Ош“Деспот Стефан Лазаревић“.  Учествовале су две екипе 

ученика четвртог разреда наше школе. Обе екипе су заузеле 

Тим за 

социјалну 

заштиту, 

Црвени крст 

општине 

Звездара 

Ученици наше 
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одлично четврто место. 

Организована је хуманитарн акција „Срце Синђелића“, која је 

овог пута имала забавни програм под називом „Синђина 

шареница“,  који су спремили ученици 1. , 2. и  4. разреда, а 

придружило  им се и фолклорно друштво „Перла“. 

школе са својим 

наставницима 

 

Април 

Потписана је изјава о партнерству за програм „За доброту 

сваки дан је добар дан“ између Црвеног крста општине 

Звездаре и наше школе како би се почело са реализовањем 

радионица у оквиру пројекта ''Промоција хуманих вредности''     

за ученике 2. разреда у продуженом боравку. 

Крајем априла донета је одлука о тренутном прекиду сарадње 

са Црвеним крстом Звездаре. Реализација радионица пројекта 

''Промоција хуманих вредности'' се одлаже за наредну годину. 

Ученици  седмог разреда нису ишли на такмичење из пружања 

прве помоћи и реалистичког приказа повреда и обољења јер је  

донета одлука о тренутном прекидању сарадње наше школе са 

Црвеним крстом за ову школску годину. 

Тим за 

социјалну 

заштиту, 

директор школе, 

Црвени крст 

Звездаре 

Мај 

Обележавање Светског дана Рома кроз организовање 

предавања о историји, праву и обичајима Рома није 

реализована активност због одсуства педагошког асистента 

који је носиоц ове активности. 

У оквиру тематске недеље “Различити а једнаки“, која је 

посвећена различитости и толеранцији, са посебним акцентом 

на сензибилизацији ученика за тешкоће са којима се деца са 

инвалидитетом и развојним тешкоћама суочавају у 

свакодневном функционисању и помоћи коју им могу пружити. 

Ученици су усмерени да у свакој особи траже најпре 

способности и вредности које могу бити основа за дружење, а 

не да у првом плану буде хендикеп. 

Тематска недеља је  организована  као низ активности које су 

реализоване на нивоу одељењских заједница, у оквиру наставе 

појединих предмета и на нивоу школе. 

Тим за 

социјалну 

заштиту, 

Општина 

Звездара,  

Учитељи – 

наставници 

предметне и 

разредне 

наставе, Црвени 

крст Звездаре 

Јун  

Обележавање Светског дана заштите животне средине путем 

спортских, ликовних и литерарних активности и изложба 

радова у холу школе 

Евалуација досадашњег рада Тима и праављење годишњег 

извештаја радаТима за социјалну заштиту наше школе, као и 

годишњег извештаја сарадње нашег Тима са Црвеним крстом 

Звездара. 

Тим за 

социјалну 

заштиту, 

Учитељи – 

наставници 

предметне и 

разредне 

наставе 
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        У Београду, 20.06.2018. године                                                                                                                           

Руководилац тима:   Драгана Јовановић  

ТИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОГРАМА ЗА КУЛТУРНЕ И 

ЈАВНЕ ДЕЛАТНОСТИ  ШКОЛЕ 

Тим за културне делатности школе је организовао и реализовао бројне  

активности у  првом полугодишту: 

-1.9.2017.организован је свечани пријем за прваке. Пригодан програм извели су 

ученици другог разреда. 

-8.9.2017. организован је Дан писмености. Школу су посетили предшколци из 

вртића „Чигра“ и „Колибри“  које су ученици 4.разреда са својим учитељицама учили 

писању првих слова 

-2-9.10.2017.-активности поводом Дечје недеље оганизоване су и у школи и ван 

ње: 

-ликовни конкурс „ Ја и моји пријатељи свих генерација“ 

-едукативна радионица „ Потрага за благом на Кошутњаку“ 

-јавни час Музичке школе „ Владимир Ђорђевић“ 

-плес за све генерације у ОШ „ Вељко Дугошевић“ 

-песничка сусретања песника, ученика 3.и 4. разреда у школској библиотеци 

-13.10.2017. у школи је одржан Јесењи карневал у коме су учествовали ученици од 

1.до 4.разреда и предшколци из околних вртића 

-21.10.2018.у школи обележен Дан јабуке( у оквиру Дана здраве хране) 

-30.10.2017. уприличена ликовна јесења радионица  у организацији учитељица 

четвртог разреда и учитељица из боравка , а заједно са предшколцима из околних вртића 

-2.11.2108.-посета Сајму књига ; Сајам књига посетили ученици 8.разреда заједно 

са наставницима српског језика Јована Кастратовић и Љубица Стојановић 

-3.11.2018. у школи одржан Сајам књига; ангажовани ученици од 1.до 4.разреда и 

њихови учитељи; гост био песник Мирослав Кокошар, добитник „Доситејевог пера“ 

-23.11.2017.организован Дан музике , а у оквиру њега такмичење за „ 

Најраспеванију одељењску заједницу“; учествовала сва одељења четвртог разреда, а у 

гостима били предшколци из вртића 

-28.11.2017. наши ученици учествовали у Ђачким песничким сусретањима у 

библиотеци „ Бранко Миљковић“ 
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-5.12.2017. организована „Весела субота“; учествовали учитељи, наставници 

српског, енглеског, географије и историје ; манифестација организована у циљу да што боље 

представимо школу будућим првацима и њиховим родитељима 

-28.12.2017. организован Новогодишњи вашар од стране ученика нижих разреда и 

њихових учитеља 

-27.1.2018. одржана свечана прослава Светог Саве, школске славе у којој су 

учествовали бројни ученици и наставници 

-21.2.2018. обележен Дан матерњег језика 

-1.и 2.3.2018.изложба свезака ученика млађих разреда у библиотеци 

-4.3.2018.музички перформанс ученика првог разреда који иду у боравак 

-15.3.2018.промоција књига Виолете Бабић ( Креативни центар) 

-21.3.2018. хуманитарна акција „Синђина шареница“ 

-25.4.2018. у библиотеци организована Читалачка значка за ученике млађих 

разреда 

-7-11.5.2018.тематска недеља „ Различити, а једнаки“ 

-1.6.2018.одржана свечана прослава Дана школе  

Осим наведених активности, Тим за културне делатности, пропратио је бројне 

ликовне и литерарне конкурсе, изложбе ликовних радова и  посете позоришту. 

                                                                                        руководилац Тима 

                                                                                         Биљана Пуповић 

 

ТИМ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ЗДРАВСТВЕНО-

ВАСПИТНОГ РАДА УЧЕНИКА 

 

Одржано је 9 састанака тима у току школске 2017-2018. године којима је увек      

присуствовало  3 до 4 члана тима, а школски лекар као члан тима је долазио у школу по свом 

плану и програму (систематски прегледи). 

На основу Годишњег програма рада Тим за здравствено васпитање ученика је 

реализовао планиране активности. 

Септембар:  

Предавање о хигијени ученицима првог разреда одржали ученици осмог разреда 

у организацији професорке Јелке Вујић. 

Систематски преглед ученика шестог и седмог разреда одржала стоматолог Дома 

здравља Звездара 

Октобар:  

У оквиру „Дечије недеље“ обележен је „Дан јабука“ у оквиру одељенских 

заједница ученика од првог до четвртог разреда. 

Тема: Формирање ставова у погледу исхране ученицима од петог до осмог 

разреда одржао лекар из института „Батут“. 
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Предавање о репродуктивном здрављу одржали ученици осмог разреда у 

организацији проф. Јелке Вујић. 

Поводом Дана чистих руку ученици осмих разреда одржали предавање 

ученицима млађих узраста у организацији проф. Јелке Вујић. 

Тема: Противпожарна заштита; Радници МУП-а одржали предавање ученицима 

четвртог разреда. 

Новембар:  

Тема: Пубертет ученици осмог разреда одржали предавање ученицима од првог 

до четвртог разреда у одранизацији проф. Јелке Вујић. 

Тема: Озонски омотач- Предавање ученика осмог разреда ученицима млађих 

разреда у организацији проф. Јелке Вујић. 

Децембар: 

Поводом Светског дана борбе против сиде ученици осмог разреда одржали 

предавање ученицима нижих разреда у организацији проф. Јелке Вујић. 

Тема: Сексуално васпитање и контрацепција одржали ученици осмог разреда 

ученицима нижих разреда у организацији проф. Јелке Вујић. 

Извршен стоматолошки преглед ученика првог разреда који је организовала и 

реализовала др Жигић из Дома здравља Звездара.  

Извршен систематски преглед ученика трећег разреда у организацији и 

реализацији доктора Дома здравља Звездара. 

Јануар:  

Тема „Безбедност деце у саобраћају“ 

Предавање одржала радница МУП-а ученицима првог разреда. 

Тема: „ Безбедност у кући и школи“ ученицима од првог до четвртог разреда. 

Фебруар 

Тема „Лепо понашање“ 

Предавање одржали наставници на часовима одељенске заједнице. 

 

Teма ,,Односи у породици и сарадња у породици и школи“ 

Предавање одржано на часовима одељенског старешине ученицима од 1. до 

8.разреда 

Март 

Тема,,Светски дан вода“ 

Предавање одржали ученици осмог разреда,ученицима млађих разреда. 

 Тема ,, Болести зависности“ 

Предавање одржано ученицима од 5. до 8.разреда од стране стручњака. 

Ученицима је скренута пажња на опасност од болести зависности и тешке 

последице које оне доносе. 

Април 
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 Тема,,Светски дан здравља“ 

Предавање одржали наставници на часовима одељенске заједнице ученицима од 

1. до 8. разреда. 

Мај 

Тема,,Пушење,путеви ширења и мере заштите“ 

Предавање ученицима млађих разреда одржали ученици осмог разреда са својом 

професорком Јелком Вујић. 

Тема ,, Значај физичке активности“ 

Професори физичког васпитања одржали предавање ученицима млађих разреда и 

објаснили им значај физичке активности за здравље. 

Јун 

Тема,,Чување животне средине“ 

Предавање одржали наставници на часовима одељенске заједнице ученицима од 

1. до 4. разреда, тако да су ученици схватили значај  чувања животне средине како због свог 

здравља, тако и због здравља других. 

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. Долазили су стручњаци 

из МУП-a и држали предавања на тему „Наркоманија“и „Противпожарна заштита“ . 

Све ове активности су имале за циљ да ученици схвате важност очувања свог 

здравља, здравља других људи као и очување животне средине. 

 

 

 Руководилац тима   

          Марина Максимовић 

  

ИЗВЕШТАЈ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ 

ПРОГРАМА 

Стручни  актив за развој школског програма  се по плану рада састао 4 пута. 

У августу месецу, након пристиглих измена и допуна наставних планова и 

програма, рађен је Анекс школског програма за 2017-2018.годину који је донет на Школском 

одбору и усвојен на Наставничком већу. Савет родитеља упознат је са свим новинама, 

изменама и допунама. Највише новина било је у петом разреду, у предметима Техника и 

технологија, физичко васпитање – обавезне физичке активности и информатика и 

рачунарство. Такође, некадашњи изборни предмети – хор и оркестар, чувари природе и 

цртање,сликање и вајање,  постали су обавевезне слободне активности за ученике петог 

разреда. 
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Актив је континуирано пратио реализацију активности планираних школским 

програмом, имплементирао одређене садржаје у Годишњи план рада школе за 2017-2018. 

годину. 

У јануару месецу, стручни актив је разматрао нови наставни план и програм за 

први циклус основног образовања и наставни план и програм за први разред, као и нов 

програм за пети разред. Подељена су задужења у активу јер ће се у марту почети са израдом 

новог школског програма за период од четири године. 

У априлу месецу, педагог је сачинила образце за израду школског програма и на 

састанцима Педагошког колегијума, стручних већа и тимова, упознала колеге са 

активностима и релевантним Правилницима . Директорка је поделила задужења 

руководиоцима стручних већа и тимова. Колеге које ће предавати у првом разреду и педагог 

прошли су обуку за примену новог наставног програма за први разред, а колеге које ће 

предавати у петом , обуку ће проћи у јулу и августу. 

У мају месецу, чланови актива прегледали су програме предмета и тимова и у 

складу са Законом сачинили предлог Школског програма, који је у јуну разматран на 

седницама Ђачког парламента, Савета родитеља и  Наставничког већа, а донет је на 

Школском одбору 28.јуна 2018. године на период од 4 године. 

                                                                  Данијела Пејчиновић,  

руководилац стручног актива 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА САРАДЊЕ 

СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

У  школској 2017/2018. години реализовани су следећи садржаји, који су били 

планирани планом и програмом сарадње са локалном заједницом: 

1.  Септембар месец је обележен следећим активностима: 

           Дан писмености , са  предшколцима из вртића „Чигра“ и „Колибри“.  

Предавања за ученике првог на тему о безбедности у саобраћају,  и шестог 

разреда на тему         „ Насиље као негативна друштвена појава“. 

             Наука кроз забаву ,са наставницима физике и историје, ученици старијих 

разреда посетили су Српску академију науке и уметности. 

2.Октобар месец је био посвећен сарадњи са организацијом Пријатељи деце 

општине Звездара, у оквиру Дечје недеље. Остварене су следеће активности: 

 ДЕЧЈА НЕДЕЉА:    

   Ликовни конкурс поводом Дечје недеље: „ЈА И МОЈИ ПРИЈАТЕЉИ СВИХ 

ГЕНЕРАЦИЈА“ "ОДШКРИНИ ВРАТА ПРОШЛОСТИ ДА САЧУВАШ БУДУЋНОСТ" 

    Ученици првог, другог, трећег и четвртог разреда присуствовали су едукативној 

играоници „ Потрага за благом“на Кошутњаку.   

     Ученици другог разреда су присуствовали јавном часу  који  су организовали 

професори Музичке школе „ Владимир Ђорђевић“.  
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   Предавачи удружења „ Саобраћајни активизам“ученицима су одржали 

предавање на тему безбедности у саобраћају.  

   У склопу сарадње са Црвеним крстом општине Звездара одржано је предавање 

на тему  ,, Борба против трговине људима,, 

   3.У Новембру су одржане следеће активности: 

     Градско такмичење у пливању  

     Посета Сајму књига , као и Сајам књига у нашој школи 

    Одржано је такмичење за „Најраспеванију одељенску заједницу“. Такмичила су 

се сва одељења четвртог разреда. 

   Ученици 7. и 8. разреда  са својим наставницима  посетили су  Краљевски 

комплекс на Дедињу.Обишли су Бели двор,  Краљевски двор и Цркву Светог Андреја 

Првозваног. 

4. У Децембру су остварене следеће активности: Учешће на  општинском 

такмичењу „ Ђачка песничка сусретања“ 

  Ђачки парламент наше школе  учествовао је на конкурсу за „Најволонтерску 

акцију“ на општини Звездара. 

5. У Јануару су остварене активности: 

   Учешће на Државном турниру „FLL“  ( FIRST LEGO  League) сезоне 2017/2018.  

„Вода је жива “  

6.У фебруару и марту су одржана општинска такмичења из информатике,страних  

језика, хемије,математике,физике,историје, биологије, такмишење у фудбалу, ,,Златна 

сирена” 

  У прелиминарном кругу међународног такмичења HIPPO из енглеског језика, , 

учествовало је 40 ученика наше школе.  

  Одржан је родитељски састанак на ком су родитељи упознати са начином 

организовања наставе, наставним кадром , капацитетима школе, потребном документацијом 

неопходном за упис у нову школску годину 

 7.У априлу 

Традиционално радна посета ОШ „Сладки врх“, у Словенији, од 26. до 30.марта 

2018. Године 

   Одржана су општинска и окружна такмичења рецитатора, књижевности 

8. У Мају месецу организован је турнир у ОШ „Јелена Ћетковић“ у друштвеној 

игри „Пробој солунског фронта“.Учествовали су ученици основних и средњих школа 

општине Звездара. 

  Хуманитарни фонд наше школе „ Срце Синђелића“ одржао је низ хуманитарних 

акција. 

                                                  Руководилац Тима за сарадњу са  локалном заједницом 

                                                                                                Оливера Лазаревић-Јовановић 
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 РEAЛИЗAЦИJA СAРAДЊE СA ДРУШTВEНOM 

СРEДИНOM 

Toкoм шкoлскe 2017/18.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.  

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.  

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. Школа је 

учестовала у два  пројекта „Оснаживање породица“ у организацији 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. 

У школи је одржана тематска недеља '- Исти а различити, са пуно садржаја и 

програма. Педагог школе , ученици из Ученичког парламента , ђаци , дали су интервју за 

РТС и Студио Б, који су направили дивне прилоге о овој манифестацији. 
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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 4 вртића и одржали заинтересованим 

родитељима презентацију о школи.  Учитељи су са ђацима припремили 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 рад сајта као и  активно ажурирање 

података како би 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 домаћини нашој делегацији у марту 2018.године. 

ПРИMAРНИ ЗAДAЦИ УСВOJEНИ НA OСНOВУ 

AНAЛИЗE EВAЛУAЦИJE O РAДУ ШKOЛE 

У тoку шкoлскe 2017/8. 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. Ове школске године, наши ученици су на ѕавршном испиту, покаѕали склад 

иѕмеђу успеха и урађеног теста и наша школа је по реѕултатима била на трећем месту на 

Општини, што је велики успех. 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. 

ОСТВАРЕНИ  РЕЗУЛТАТИ  НА ТАКМИЧЕЊИМА 

Резултати такмичења која су одржана у систему Министарства просвете 

ученика од 5-8. разреда 
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ПРЕДМЕТ ОПШТИНСКИ РАНГ ОКРУЖНИ РАНГ РЕПУБЛИЧКИ РАНГ 

ИНФОРМАТИКА 1   

ЕНГЛЕСКИ Ј. 2 1 пласман 

НЕМАЧКИ Ј. 4   

ХЕМИЈА 6 2  

МАТЕМАТИКА 3   

МУЗИЧКА К. 6 3  

ТиИО 1   

ГЕОГРАФИЈА 4  пласман 

ФИЗИКА 9 7 пласман(3 ученика) 

СРПСКИ ЈЕЗИК 15 6 пласман 

ИСТОРИЈА 2 1 пласман 

БИОЛОГИЈА 12 3  

САОБРАЋАЈ 4   

ФИЗИЧКО 6 2 2 

УКУПНО 75 25 2 

Укупно су освојене 102 награде на разним нивоима. 

На ликовним и литерарним конкурсима  конкурсима освојено је 5 награда. 

                                 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПИЛОТ ПРОЈЕКТА „ 

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  неколико 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 
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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 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. 

Директорка ОШ „Стеван Синђелић“ Биљана Нешковић, четворо ученика и седам 

просветних радника ОШ „Драгојло Дудић“ и ОШ „Стеван Синђелић“, као и члан Већа ГО 

Звездара задужен за образовање Лазо Шеган, су боравили у радној посети ОШ „Сладки врх“, у 

Словенији, од 26. до 30.марта 2018. године. Домаћини су, већ традиционално, организовали низ 

активности које су обухватале размену примера добре педагошке праксе, посете културним и 

историјским знаменитостима, обилазак часова и вршњачка дружења. 

Уприличена је посета Општини Шентиљ која је финансирала боравак наше 

делегације. Представници локалних самоуправа су разменили информације о начину 

функционисања општинских управа, финансирања образовања и других области важних за 

развој деце и младих. Домаћини су за наше представнике организовали обилазак Куће 

експеримената и Националног музеја у Љубљани, који су на њих оставили снажан утисак. 

Такође, организована је и двосатна посета Грацу, једном од најлепших аустријских градова. 

Наставници звездарских школа су представили процес професионалног усавршавања 

у нашем образовном систему и е-платформе које користе током реализације наставних садржаја. 

Стручни сарадници су упознали колеге из Словеније на који начин се врши педагошко-

инструктивни рад са наставницима. Током посета часовима, наши наставници су се посебно 

заинтересовали за формативно праћење ученика. Ова стратегија подразумева да се ученицима 

даје ефикасна повратна информација, да су ученици активно укључени у процес учења, да се 

подучавање темељи на испитивању предзнања ученика, вештина које већ поседују, 

интересовања, стилова учења…Наглашена је улога процене наставника и начина на који се то 

чини, јер снажно утичу на мотивацију и самопоштовање, а то су два фактора од којих зависи 

учење. И, најважније, ученици се уче да самовреднују своје знање и разумеју како да га 

унапреде. 
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Биљана Пуповић    


