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На основу члана  119. Став 1. тачка 2. Закона о основама система образовања и  

васпитања  (''Службени гласник РС'' бр. 88/2017 ,27/2018 10/2019) и члана  49. став 1. 
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I УСЛOВИ РAДA ШКОЛE 

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

у школском дворишту површине 17273м2. 

У циљу ствaрaњa штo бoљих услoвa рaдa у шкoли, у тoку шкoлскe 2020/2021. 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. Савет родитеља учествује у 

финансирању дневног обезбеђења ученика. 

- Сарадња са МУП-ом је редовна и задовољавајућа. Школски полицајац 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. 

- Школа је у потпуности поступала по протоколима за спровођење безбедносних и 

епидемиолошких мера на основу Упутства о мерама заштите здравља ученика и 

запослених за основне и средње школе. 

- Здрaвствeнa зaштитa ученика континуирано сe oдвиjaлa прeкo Дома здравља 

Звездара, систeмaтским прeглeдимa ученика.  

- 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 два 

ученика наше школе који раде по ИОП2. 

 

II КАДРОВИ 

 
Преглед квалификационе  структуре 

Квалификациона структура радника у школи задовољава прописани норматив 

и настава је у потпуности стручно заступљена. 

Радници изван наставе испуњавају потребне услове, па школа нема кадровских 

проблема. 

У школи је укупно запослено 70,83 радника, од тога у настави 50,83 . Изван 

наставе запослено је 20 радника. 

 

 

Број извршилаца 

 

 
Члaн  54.   

 

У школској 2020/2021.години у Школи је сходно Стручном упутству Министарства просвете о 

формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за школску 2020/2021.годину и 

Правилнику о критеријумима и стандардима за финансирање установа која обавља делатност основног 

образовања и васпитања  утврђен следећи број извршилаца: 
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Радна места Број извршиоца 

Наставника разредне наставе 16 

Наставник у продуженом боравку 6 

Наставник предметне наставе: 

Српски језик 3.80 

Немачки језик 1.78 

Енглески језик 3.40 

Ликовна култура 1 

Музичка култура 1 

Техничко и информатичко образовање  

Техника и технологија 3,10 

Историја  1,40 

Географија 1.40 

Математика 3,55 

Биологија 1.60 

Физика 1,20 

Хемија 0,80 

Физичко васпитање  

Физичко и задравствено васпитање 2,40 

Изабрани спорт  

Цртање, сликање, вајање  

Хор   
 

Верска настава 1 

Грађанско васпитање 0,70 

Информатика и рачунарство 1,35 

       Директор  школе 1 

Помоћник директора 0,50 

Стручни сарадник - Педагог 1 

Стручни сарадник - Психолог 1 

Педагошки асистент 1 

Секретар установе 1 

Дипломирани економиста за финансијске и рачуноводсвтвене 

послове 

1 

Референт за правне, административне и кадровске послове 0,50 

Благајник 0,50 

 Домар/мајстор одржавања 1 

       Библиотекар 1 

Кафе куварица/Сервирка 0,50 

Чистачице 9,95 
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III OРГAНИЗAЦИJA РAДA У ШKOЛИ 

 
БРOJНO СTAЊE УЧEНИKA 

На почетку школске године укупно је било 32 одељење од првог до осмог разреда и 

укупно 803 ученика (392 девојчицe и 411 дечака). 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. На крају школске године било је 800  ученика . 

 

OРГAНИЗAЦИJA РAДA 

 
Педагошки  колегијум  и Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе донео је  предлог 

за организацију  рада у школској 2020/2021. години који је усвојило Наставничко веће: 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ПО ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ ЗА РАД У УСЛОВИМА 

ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА Covid-19  

1. НАСТАВА се остварује са две паралелне групе током дана (група А и група Б) - сва одељења 

првог циклуса . 

2. Настава се остварује са смењивањем група током седмице (група А и група Б) – сва одељења 

другог циклуса. 

3. Назив платформе која ће се користити као допунска подршка ученицима у учењу: ГУГЛ учионица. 

 

4.Сатница: 

Млађи разреди: 

Час Време   

1. 08:00 – 08:30   

2. 08:35 – 09:05   

 велики одмор  

15 минута 

  

3. 09:20 – 09:50   

4. 09:55 – 10:25   

 ПАУЗА 20 мин   

1. 10:45 – 11:15   

2. 11:20 – 11:50   

 велики одмор  

15 минута 

  

3. 12:05 – 12:35   

 12:35 – 13:15   

 

Старији разреди: 

Час Време   

1. 13:15 – 13:45   

2. 13:50 – 14:20   

3. 14:25 – 14:55   

 велики одмор 

 15 минута 

  

4. 15:10 – 15:40   

5. 15:45 – 16:15   

6. 16:20 – 16:50   
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5. Додатни начини пружања подршке ученицима у складу са специфичним потребама и у односу на 

породични контекст: 

- На редовној настави , током часова за ученике од првог до осмог разреда и часовима планираним за 

индивидуални рад, а према индивидуалном плану ученика (ИОП/1,ИОП/2)  

- Путем платформе ГУГЛ учионица (наставници предметне наставе слали су материјале прилагођене 

ученицима којима је потребна додатна подршка за вежбање и учење).  

- Материјали за преузимање су у школи били обезбеђени ученицима који немају могућности да 

наставу прате онлајн или путем РТС. 

7.  Начин праћења остваривања оперативног плана активности  

Директор, помоћник директора  и стручни сарадници пратили су континуирано рад продуженог 

боравка, адаптацију првог и петог разреда, присуствовали часовима редовне наставе, пратили 

реализацију наставе која се одвија онлајн, као и начине додатне подршке коју су наставници пружали 

ученицима којима је то потребно.Увидом у ес дневник пратио се начин праћења, оцењивања и 

напредовања ученика. Редовно праћење реализације наставе и распореда часова и дежурства.   

 

 

Организација рада боравка 

На недељном нивоу продужени боравак је радио од понедељка до петка од 07:00 до 17:30 . 

План рада и сатница активности у продуженом боравку на дневном нивоу 

 

Распоред рада продуженог боравка 

 

Б група  

 

7:00- 8:30 пријем деце и слободне активности 

8:30-10:00 индивидуани рад – израда домаћих задатака 

10:00- 10:30 –Слободно време  

10:30 – 10:40 - припрема за одлазак на наставу 

10:45- почиње настава Б гупе , свака група у својој учионици  

 

А група 

 

10:30 – 10:40 припрема за рад у боравку 

10:45- 11:15 слободне активности на отвореном простору или гледање едукативних садржаја 

11:15-12:35 – индивидуани рад – израда домаћих задатака 

12:35- 13:30-  слободне активности 

13:30- 14:30 -  индивидуални рад ( вежбање, учење) 

14:30- 16:00 – стваралачки рад  

16:00 – 17:00  -      слободно време 

17:00- 17:30 одлазак  

Ручак ће се одвијати у периоду од 11:30 до 14:30 , сукцесивно по групама не већим од 15 ученика. 

  

 

 

 

 

 

         

 

Оперативни план активности у продуженом  боравку: 
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-  Свакодневно  се одвија интерактивна настава, ученик- учитељ. Ученици самостално израђују 

домаће задатаке. Наставници редовно прате и надгледају рад ученик. Уколико је неком 

ученику потребна помоћ приликом рада, наставник му помаже, објашњава и даје упутства. 

- Након обавезног индивидуалног рада ученика, следи стваралачки рад који се огледа кроз 

слободно време и слободне активности. 

- У складу са наставним планом и  интересовању ученика могућност је да ученици бирају 

активности (теме, области), како из градива по плану и програму, тако и из понуђених 

ваннаставних материјала, књига, часописа, сликовница. Наставник осмишља активности , даје  

јасна упутства, пружа подршку, активно учествује у раду са учеником, свакодневно прати 

напредовање и анганжовање ученика угрупи. 

-  Наставник води рачуна о хигијени и поштовању епидемиолошких препорука и односу  

ученика према школским обавезама. 

Укупан број група продуженог боравка: 8 

 Укупан број ученика који су се изјаснили за похађање продуженог боравка: 150 

 

 

 

IV ИЗВЕШТАЈ РУKOВOДEЋИХ И СТРУЧНИХ 

OРГAНА ШKOЛE 

 
ДИРEKTOР 

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

Школског одбора. 

 

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 
 

                       ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

                                             ОД 1.9.2020.ДО 31.8.2021. 

 
1.РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ 

 
Развој културе учења 
 

• У току периода обухваћеног  овим извештајем  извршена је подела бесплатних уџбеника које 

је обезбедило Министарство просвете у оквиру  пројекта -  Бесплатни уџбеници(уџбеници 

подељени 28.6.на дан поделе сведочанстава) 

• Обезбеђена су наставна  средства и литература неопходне за рад наставника; 

• Обезбеђено је стручно  усавршавање  наставникапраћењем  реализације плана стручног 

усавршавања свих запослених и систематским праћењем  резултата рада у сарадњи са Тимом 

за стручно усавршавање и Педагошким колегијумом; 

• Организовано је општинско такмичење из физике у школи(фебруар, 2021) 

• Организован је „рад на даљину“ преко дигиталних платформи Гугл учионица, Едмодо и 

вајбер. Због ситуације изазване пандемијом ковид 19 и увођења ванредног стања, школа је 

један део школске године наставу изводила електронским поутем(новембар,децембар,2020, 

март, 2021) 

• Међународна сарадња- посета словеначкој школи „Сладки Врх“, изостала је због новонастале 

ситуације. 
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• Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика 

 

           Упознавање  са планом рада и активно учешће у Тиму за заштиту деце од насиља                      

(организација посебних родитељских састанака по потреби). 

• Јачање  Спољне заштитне мреже, упознавање са планом рада кроз заједничке састанке и 

редовном сарадњом са ДЗ Звездара, Центром за социјални рад, Црвеним крстом Србије  и 

Министарством унутрашњих послова. 

• Oрганизација дежурства наставника са посебним акцентом на епидемиолошку ситуацију која 

се спроводила током наставе у првом полугодишту, израда распореда дежурних наставника. 

• Праћење примене новог Правилника о примени Протокола о заштити ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања  

• Програм „Основи безбедности деце“ уведен је у школе од септембра,2017, на основу 

Протокола о сарадњи Министарства просвете и Министарства унутрашњих послова није се 

изводио токо школскегодине  због постојеће епидемиолошке ситуације. 

• Ангажовање личних пратилаца .Сарадња са организацијом "Дечје срце" и праћење рада 

личних пратилаца. 

•  Редовни послови: Проверавање исправности и сигурности спортских реквизита ; евиденција о 

исправности и хигијени тоалета, свлачионица и целокупног простора школе и школског 

дворишта у сарадњи са помоћно- техничким особљем. С обзиром на епидемиолошку 

ситуацију , ови послови су свакодневно праћени. 

• Обављање посла задужене особе за спровођење епидемиолошких мера у школи( ношење 

маски и осталих мера заштите и хигијене) 

• Недељно извештавање у Доситеју о броју ученика који су на онлајн настави, у изолацији, или 

КОВИД позитивни 

 

Развој и осигурање квалитета наставног и васпитног процеса у школи 

 

• Редовно праћење  и упознавање  Наставничког већа са свим новинама и изменама Закона и 

правилника .  

• Редовно праћење  рад  ментора -наставника и приправника.  

• Подстицање  наставника за напредовање у струци и стицање звања . 

• Праћење  укључивања ученика у неке од  слободних активности, конституисање ученичких 

организација и заједница: 

• Подстицање  и праћење  припреме за  такмичења, конкурсе и смотре у организацији 

Министарства просвете. 

• Посебно праћење рада у формираним Гугл учионицама,посебно  у последње три недеље првог 

полугодишта,и у марту (у другом полугодишту) 

• Организација пробног(9.и 10.4) и завршног испита(23,24,25.6) 

 

Обезбеђење инклузивног приступа у образовно-васпитном процесу 

 

• Обезбеђени су просторни и технички услови за рад са децом са посебним потребама,у 

сарадњи са родитељима и другим институцијама. Посебно се пратио рад на Гугл учионици са 

овом децом јер је велики број изабрао наставу на даљину од почетка школске године 
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• Праћење редовне  израде  педагошких профила ученика, израде се  ИОП-и, који се усвајају на 

Педагошком колегијуму и прати  се њихова реализација. 

• Редовно праћење  примене индивидуализације и диференцијације у настави. 

• Сарадња са мобилним тимом ОШ "Бошко Буха " кроз редован рад дефектолога, логопеда и 

специјалног педагога. 

• Израда Плана транзиције за прелазак ученика из 4. у 5. разред  

        

Праћење и подстицање постигнућа ученика 

 

• Редовно праћење  реализацију редовне, допунске, додатне наставе и секција у току школске 

године. 

• На Педагошком колегијуму  разматрани су  резултати  иницијалног тестирања и усвајен је 

предлог мера за побољшање резултата ученика. 

• На Педагошком колегијуму  и Наставничком већу разматрани су  резултати  завршног  испита  

и усвајен је предлог мера за побољшање резултата ученика 

• Сачињен је план писмених задатака и контролних вежби , а родитеља и ученици су упознати  

са распоредом писмених провера знања (доступност на сајту и огласној табли). 

• Успеси  ученика на такмичењима, конкурсима и смотрама се представљају  на Наставничком 

већу, Савету родитеља, Школском одбору, сајту школе,а  промовисање најуспешнијих 

ученика на паноима школе, путем Књиге обавештења , на сајту школе и у  школском часопису  

"Синђа « 

• Добри резултати рада школе промовишу се у  локалној заједници, медијима... 

 

2.ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

 

У наведеном периоду који је обухваћен овим извештајем организоване су и праћене 

целокупне активности које су дефинисане Годишњим планом рада школе: 

 

Планирање рада установе 

 

• Донет  и усвојен Плана рада школе за нову школску 2020/21. годину (септембар 2020); 

• Израђен Годишњи план рада школе и Полугодишњи извештај о раду школе  

• Израђен програм и плана рада помоћника директора; 

• Израђен  анекс за  нове Школске програме; 

 
Организација установе 

 

• Организација рада заснива се  на основу правилника о систематизацији радних места. 

• Упознавање свих запослених са структуром и организацијом рада установе ( распоред часова, 

распоред ваннаставних активности, распоред отворених врата, дежурство наставника, ритам 

рада школе, обележавање учионица, списак одељењских старешина и предметних 

наставника...). 

•  Постављени су   сви распореди на сајт школе и огласну таблу. 

• Запослени су распоређени  у Тимове и организације у складу са својим компетенцијама, 

интересовањима, доприносу, ангагажовањем у школи и законским обавезама. 
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• Одржавају се редовни састанци са координаторима тимова и организација ради праћења 

реализације планираних активности, подршке и помоћи у реализацији предвиђених 

активности. 

• Редовно обавештавам  запослене о свим предстојећим активностима (путем огласне табле и е-

поште). 

• Планирам  реализацију Тематских дана (два до три на нивоу школе), у сарадњи са стручним 

већима 

 

Сазивање и руковођење седницама Наставничког већа и Педагошког колегијума 

 

• У току периода који обухвата овај извештај помогла сам у припремању  11  седница 

Наставничког већа    у циљу праћења и  унапређивања наставе. Све теме, дискусије и одлуке 

могу се прочитати у записницима са ових састанака, које сам водила. 

• Седнице Наставничког већа употпуњавају стручна излагања директора,  наставника и 

стручних сарадника на различите теме, у циљу едукације и побољшања наставе. 

• Члан сам Педагошког  колегијума који  се  бави свим актуелним питањима и проблемима у 

настави. 

• Координисала сам рад свих стручних, одељењских већа и тимова; присуствовала њиховим 

састанцима; учествовала у раду и доношењу одлука. 

 

Контрола рада установе 

 

• Запосленима су дата  јасна правила о томе како се поступа на дежурству, приликом 

одсуствовања са посла, присуствовању Наставничком већу и састанцима тимова. 

• Редовно се сачињава  план  посете часовима , посећујем часове у сарадњи са стручном 

службом, а после часова се врши евалуација и разговор са наставницима у циљу побољшања 

наставе:                  ( рационалност и организација часа, комуникација и сарадња, корелација и 

примена знања, начин учења, подстицање ученика). 

• Редовно сам пратила рад приправника у сарадњи са педагогом и психологом испроводила 

поступак за испит за лиценцу. 

• Бавила се организацијом и праћењем  менторског рада . 

• Остваривала сам редован увид у дневнике рада (ес-дневник). 

• Редовно пратим  израду месечних планова. 

• Пратим  динамику и начин оцењивања у складу са правилником о оцењивању. 

• Припремам и контролишем полугодишње извештаје тимова, стручних већа, разредних већа  и 

ђачких организација. 

• Заједнички анализирамо  резултате и планирамо предузимање мера за побољшање успеха. 

• Координисање  и контрола  рада  стручних служби (психолошко-педагошка служба,  правно-

техничка служба, рачуноводство, помоћно-техничко особље,мобилни тим) су редовни 

послови у току школске године 

 

Управљање информационим системом установе 

 

• Врши се редовно попуњавања информационог система установе  "Доситеј "у складу са 

Законом и упуствима Министарства просвете и Школске управе. 

• Од другог полугодишта учествовала сам у попуњавању новог система ЈИСП 
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• Спроводи се редовно информисање радника и ученика школе путем информација на сајту 

школе. 

• Комуникација са наставницима обавља се и електронском поштом. 

• Формиране су  гугл учионице Наставничко веће , Педагошки колегијум, Стручна већа, 

Разредна већа и Тимови, као  и вајбер група Педагошки колегијум и Наставничко веће: преко 

ових платформи ова тела су остварила ефикасну комуникацију, за рад електронским путем.  

 

Управљање системом обезбеђења квалитета у установи 

 

• У септембру извршена анализа резултата Завршног испита на основу статистике Завода за 

вредновање (на седницама Стручних већа, Педагошком колегијуму и Наставничком већу) 

ради унапређења рада школе. 

• Анализирање резултата  иницијалног тестирања, и презентовање (на седницама Стручних 

већа, Педагошком колегијуму и Наставничком већу) ради унапређења рада школе 

 

 

 

 

3.ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 

 

 

Планирање, селекција и пријем запослених обухвата редовне послове праћења: 

 

• Програм увођења  приправника у посао као саставни део Годишњег плана рада; 

• План посете часовима усклађен са стручним сарадницима. 

 

 

Професионални развој запослених: 

 

• Запослени су упознати  са  Правилником о сталном стручном усавршавању и напредовању и 

Каталогом о стручном усавршавању и евентуалним изменама. 

• Стручно усавршавање је усклађено са Годишњим планом стручног усавршавања као и са 

финансијским могућностима установе. 

• Наставници и стручни сарадници којима недостаје број сати стручног усавршавања, шаљу се 

на појединачне семинаре у сладу са Правилником. 

• На седницама Наставничког већа или Стручних већа редовно се представљају  сазнања са 

стручног усавршавања и омогућена  је доступност материјала и литературе са семинара свим 

запосленим. 

• Тим за  Стручно усавршавање наставника прати и евидентира остваривање стручног 

усавршавања унутар установе и ван ње . Извештаји се редовно подносе директору школе и 

Педагошком колегијуму. Сви наставници и стручни сарадници имају школске досијее о 

стручном усавршавању и поседују личну евиденцију о оствареном и планираном стручном 

усавршавању .На основу извештаја издају се интерни сертификати за стручно усавршавање 

унутар школе. 

• Током овог периода  семинаре и стручне скупове су посећивали наставници, стручни 

сарадници, административно особље. (Све податке о стручном усавршавању прикупља и чува 



ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ  О ОСТВАРЕНОСТИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020-2021. 
 

13  

Тим за стручно усавршавање и секретаријат школе). Семинари су , због новонастале 

ситуације, одржавани електронским путем.  

 

Унапређивање међуљудских односа: 

 

• Лично залагање и стручно усавршавање као пример свим запосленим. 

• Дајем  подршку тимском раду, пружам  помоћ новозапосленима да се укључе у рад школе. 

• Подела задужења и обавеза усклађена  са указивањем поверења у запослене и њихове 

могућности и способности. 

• Мотивација и јавна похвала на свим нивоима 

Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених: 

 

• Упознавање са Правилником о награђивању. 

• Јавна похвала на Наставничком већу и подршка у унапређењу наставног процеса. 

• Мотивација и подршка у примени иновација. 

 

4.РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА, ОРГАНОМ УПРАВЉАЊА, 

РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТОМ И ШИРОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

 
Сарадња са родитељима/старатељима 

 

• Родитељи су упућени  у живот и рад школе кроз упознавање са њиховим правима и обавезама. 

• Родитељи имају могућност да се упознају са свим активностима у школи путем сајта школе, 

родитељских састанака, на отвореним вратима. 

• Редовно су  информисани  о резултатима и напредовањима деце на родитељским састанцима 

и отвореним вратима. 

• Родитељи су укључени  у спортске активности, турнире, изложбе, заједничка дружења у 

организацији школе. 

• Ангажовање родитеља у оквиру пројекта Професионална оријентација-родитељ презентује 

своје занимање. 

• Родитељи су иницијатори и учесници  у хуманитарним акцијама. 

 
Управљање административним процесима  

 
 

• Поштовање и примена процедура рада установе и вођење прописане документације. 

• Обезбеђивање  ажурног и тачног вођења административне документације и њено систематско 

архивирање, у складу са законом. 

• Писање извештаја који обухватају све аспекте живота установе и презентовање надлежним 

органима установе и шире заједнице. 

 

 

 

 

6. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ 
Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа 
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• Праћење свих измена релевантних закона и подзаконских аката у области образовања, радних 

односа и управног поступка. 

• Примена законских захтева у процесу управљања и руковођења. 

• Праћење стратегије образовања у Републици Србији. 

 
 
Израда општих аката и документације установе 

 
 

• Планирање припреме општих аката школе. 

• Обезбеђивање  услова да општи акти и документација установе буду законити, потпуни и 

јасни онима којима су намењени. 

• Обезбеђивање доступности свих општих аката и документације установе онима којима су 

намењени и другим заинтересованим лицима, у складу са законом. 

 
Примена општих аката и документације установе 

 

• Обезбеђење услова за поштовање прописа, општих аката установе и вођење установљене 

документације. 

• Инспекцијски надзори и извештаји о спроведеним мерама.  

• Израда планова за унапређење рада и израда извештаја о спровођењу тражених мера. 

 

          7.  МАНИФЕСТАЦИЈЕ У ОКВИРУ ШКОЛЕ И САРАДЊА СА 

                ПРЕДШКОЛСКИМ   УСТАНОВАМА 

У току периода који је предмет извештаја у школи  се нису одвијале  манифестације 

збогепидемиолошке ситуације у земљи. Где год је било могуће активности су се 

одвијале онлајн. Дечја недеља је обележена ликовним и литерарним конкурсима чији 

резултати су били видљиви у холу школе. У октобру и децембру је обављена садња 

дрвећа у школском дворишту. Саднице су биле донација радника школе и општине.  

Прослава школске славе организована је у оквиру одељења , у мањим групама. 

Због постојеће ситуације Дан школе је обележен само на сајту, кроз литерарне саставе и 

дечје ликовне радове. 

Свечана додела Вукове дипломе и награђивање ђака генерације уприличено је 28.6. 

Приредба није организована. 

У школи је 1.7.организовано матурско вече. 

 

НАПОМЕНА:  

             Настава се , због пандемије вируса ковид 19, током новембра, децембра 2020,  као и током      

             марта 2021.одвијала се  на даљину. За то време , као помоћник директора, заједно са       

             директором школе координисала сам у изради свих послова који су се тицали наставе  и     

             остваривала увид у процес наставе на платформама. 

              Јул, 2021.                                                                               помоћник директора  школе 

Биљана Пуповић 
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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 

радиле на: 

Изради Годишњег плана рада школе, активностима Развојног плана и Извештаја о раду 

школе за прошлу школску годину. Планиран је и осмишљен Програм заштите ученика 

од насиља, Програм Професионалне оријентације, Програм унапређења васпитног рада, 

Програм корективно васпитног рада и Програм додатне подршке ученицима у оквиру 

рада Тима за инклузију.. 

Педагог се активно бавила планирањем начина увођења различитих облика и метода рада у 

настави, а активности су планиране у сарадњи са стручним већима. Психолог је у области 

бриге и подршке ученицима планирала активности којима би се појачала партиципација 

ученика у наставном процесу кроз различите видове сарадње са наставницима. Стручни 

сарадници су у сарадњи са Тимом за развојно планирање,учествовале у планирању 

активности развоја сарадње са другим школама по питању инклузије и размене искустава, 

као и раду на новим пројектима . 

Припремљени су лични годишњи планови рада, а током сваког месеца педагог и психолог 

израђивале су своје оперативне планове и усклађивале их међусобно, али и са актуелним 

дешавањима у школи. 

Педагог и психолог су стални чланови Тима за развојно планирање, Тима за самовредновање, 

Тима за инклузију , Тима за заштиту деце од насиља и Тима за професионалну оријентацију, 

Актива за развој школског програма, Тима за стручно усавршавање Тима за обезбеђивање 

квалитета рада школе и Тима за међупредметне компетенције. 
 

Психолог је водила Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања, а педагог 

Стручни  Актив за развој школског програма и Стручни актив за развојно планирање. 

У оквиру рада Тима за инклузију продужен је уговор са Основном школом „Бошко Буха“, 

те је и ове школске године нашој школи додељен 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 ИОП-а 1 и ИОП-а 2. Психолог је председник ИРК комисије ГО 

Звездаре. 

Пред почетак школске године формирана су четири одељења првог разреда, уписано је 103 

ученика . 

 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

Педагог води евиденцију о плановима рада наставника, редовности предаје и оствареност 

оперативних планова. Сада је сва документација на гугл учионици, све је транспарентно и 

прегледно. Комуникација је прецизнија и јаснија. 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, 
непосредно и онлајн и користиле већ готове батерије инструмената за вредновање рада  
наставника. 

Прегледани су сви дневници рада. 

Посећено је  преко  60  часова редовне, допунске , наставе и секција,праћена је онлајн настава, а 
након посете часовима, обављени су саветодавно-инструктивни разговори са наставницима. 
Присуствовали смо реализацији 10  угледних часова и 2 часа за савладавање програма за испит 
за лиценцу.  
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РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

Током септембра месеца одржани су састанци са одељенским старешинама првог и петог 

разреда, разговарано је о структури одељења и индивидуалним карактеристикама ученика. 

Сарадња са наставницима , учитељима, члановима тима за додатну подршку 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 године обављено је око 60 индивидуалних разговора са ученицима.Доста времена су 

ученици наставу похађали онлајн , у школу су ишли по групама од 15, тако да је ове године 

ѕнатно мање било проблема међу ученицима, што се јасно види у анализи владања .  

Подршка је пружена ученицима на личном плану, породичном плану, у 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. У пројекту професионалне оријентације, пружана је индивидуална и групна 

подршка ученицима осмог разреда, највише онлајн преко одељењских старешина ( послати 

су линкови и материјали), 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.  

Током године, праћени су новоуписани ученици, њихова адаптација и постигнућа. 

За ученике који нередовно похађају наставу, педагог је послала све податке Центру и 

добила одговор са којим је упознала одељењске старешине и директора школе 

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

Сарадња са родитељима школе огледала се кроз индивидуалне разговоре са родитељима 

о успеху и владању ученика и односима у породици.  

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. Заједно са директорком школе , психолог је одржала 2 

родитељска састанка  за родитеље осмог разреда. 

 

 

 

 

 

 

 

РАД СА ДИРЕКТОРОМ, ПОМОЋНИКОМ ДИРЕКТОРА,СТРУЧНИМ 

САРАДНИЦИМА, 

ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И ЛИЧНИМ ПРАТИОЦЕМ ДЕТЕТА, ОДНОСНО 

УЧЕНИКА 

 

У сарадњи са директором, педагог и психолог су осмислиле презентацију за сајт, за упис нових 

ученика у први разред, као и промотивни материјал у сарадњи са учитељима и наставником 

информатике.  
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        У сарадњи са директором и помоћником директора, припремане су све седнице Наставничког 

већа и              Савета родитеља. Посећени су часови редовне и изборне наставе, праћена је настава и 

онлајн. 

Најужа сарадња огледала се у свакодневним актуелним ситуацијама, разговорима са 

родитељима, ученицима и сарадњи са наставницима. Праћен је рад тимова и стручних већа. 

Највише рада је било на припреми целокупне документације за почетак школске године у 

отежавајучим околностима због ковида 19. Направљен је Оперативни план рада школе у складу са 

упутствима из Министарства просвете, организоване активности за спровођење епидемиолошких 

мера и обавештавање свих запослених, ученика и родитеља о свему што је било од значаја за поћетак 

школске године. Сачињено је неколико Анекса школских програма и Годишњег плана рада школе. 

Целокупна логистика и осмишљавање организације за почетак школске године био је врло захтеван 

процес, а рок јако кратак. Успели смо да све профункционише како треба, настава се одвијала 

несметано по плану, онлајн настава је била на високом нивоу реализована.  

 

 Праћени су ученици са којима је педагошки  асистент радио на часовима индивидуално, а 

највише на тему социјалног развоја ученика, редовности похађања наставе и ситуације у 

породице. 

Са личним пратиоцима ученика успостављена је сарадња у реализацији и праћењу ИОП-а. 

 

РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА ШКОЛЕ 

Педагог и психолог учествовале су у припреми и раду седница Наставничког већа и седница 

Савета родитеља. Активно су учествовале у раду стручних и одељенских већа и Педагошког 

колегијума. Педагог је координирала Стручним активом за развој школског програма и 

Стручним активом за развојно планирање, а психолог Тимом за заштиту ученика од насиља. 

 

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И 

ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Са одељењем за друштвене делатности Општине Звездара сарадња је била континуирана по 

питањима организације разних манифестација и конкурса, хуманитарних акција и 

пројеката. 

 

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. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ  О РАДУ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 
 

 

     У другој половини августа сређена је картотека ученика и наставника за ову школску годину. 

 

     Први бесплатни уџбеници стигли су у другој недељи септембра и до краја недеље су 

дистрибуирани разредним старешинама зато што ове године због пандемије кора вируса није 

дозвољен улазак родитеља у школску зграду. 

      

     Од колегинице Ирене Грбић добили смо 27 књига белетристике, за одрасле и за децу. Од 18.09. до 

23.09. све књиге су обрађене и уведене у књигу инвентара и спремне су за изнајмљивање.  

 

     24.09.2020. стигао је уџбеник енглеског језика и дистрибуиран је разредним старешинама. 
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     У оквиру дечје недеље од 05. до 09. октобра одржан је час у библиотеци за све прваке – свих осам 

група! 

 

     09. октобра су однети спискови првака у огранак градске библиотеке „Јефимија“, да би добили 

бесплатне чланске карте. Након недељу дана сви прваци су добили бесплатне чланске карте. 

 

     15.10. попуњени су сви подаци тражени у бази података за градску билбиотеку и послати. 

 

     До краја октобра уписана су сва четири одељења првака у школску библиотеку. 

 

     09. новембра одржани су часови у библиотеци за I/2 и I/4, а 10. новембра за  I/1 и I/3. Часови су 

одржани по групама уз поштовање свих мера физичке дистанце. Ученицима је објашњен начин 

позајмљивања књига из библиотеке. Разговарали смо зашто је важно научити добро да читамо као и 

зашто је важно разумети оно што читамо. На крају смо прочитали басну „Лисица и рода“ и 

драматизовали је. 

 

     Прваци су у великом броју у првом полугодишту долазили по сликовнице. 

 

     27.11. библиотекарка је била присутна на угледном часу ликовног, код Сање Лончар. Наставна 

јединица пројектна настава: Разгледница нашег краја. 

 

     Због пандемије корона вируса изостале су друге активности у библиотеци. 

 

 

     На почетку другуг полугодишта стигли су промотивни уџбеници издавачке куће Едука, за четврти 

и осми разред. Сви уџбеници су дистрибуирани предметним наставницима као и учитељима који 

сада предају трећем разреду. 

 

     26.01.2021. стигли су промотивни уџбеници издавачке куће Вулкан и исти су дистрибуирани 

наставницима и учитељима. 

 

     26.01.2021. одржан је час за IV/3 у библиотеци, наставна јединица – Библиотека нам препоручује. 

Овог часа смо разговарали о књигама ван лектире, шта је занимљиво за читање за узраст четвртог 

разреда и зашто је важно да се много чита. Било је речи о Хајди – Ј.Ш., Барон Минхаузен – Г.А.Б., 

Петар Пан – Џ.М.Б., Леси се враћа кући – Е.Н... 

 

     28. јануара добили смо 40 књига за нову лектиру од Министарства просвете. До првог фебруара 

су све књиге инвентарисане, обрађене и спремне за изнајмљивање. 

 

     18. фебруара добили смо неколико промотивних уџбеника за осми разред од издавачке куће Бигз. 

Сви уџбеници су одмах подељени предметним наставницима. 

 

     22.02.2021. Дан матерњег језика који је био 21. фебруара није обележен у библиотеци као до сада 

због епидемиолошке ситуације у земљи. Основни подаци о Дану матерњег језика стављени су на сајт 

школе. Такође, у холу школе су постављена два пригодна паноа. 

 

      26.02. поводом обележавања Националног дана књиге, који је 28.02. организовано је гласно 

читање на часу српског језика у учионицама од првог до осмог разреда у свим групама. Неколико 

група је фотографисало децу за сајт школе. 

 

     Поводом Светског Дана дечије књиге који је 02. априла и Светског Дана књиге који се обележава 

23. априла одржан је угледни час 05.04., у IV/1 и IV/3 одељењу. 06. априла 2021. одржан је угледни 

час са истом наставном јединицом у IV/2 и IV/4. 
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     20.04.2021. стигао је званичан допис из Библиотеке града Београда да ће бити извршен надзор у 

нашој библиотеци. Све информације по УДК систему које су биле поцепане, замењене су и 

направљен је ред где је требало. 

 

     12.05.2021. извршен је надзор овлашћеног лица Марине Неђић из Градске библиотеке. Утврђено 

је да је фонд библиотеке оптерећен и да је потребно отписати бар 3000 до 4000 дотрајалих јединица. 

Исто тако закључена је и књига инвентара у папирном облику и речено је да од сада треба водити 

књигу инвентара у електронском облику.  

 

     17. маја почета је ревизија са пописивањем свих дотрајалих јединица. Садашње стварно стање 

фонда пре ревизије је 11234 публикације. У програм за библиотечко пословање Gowi унето је 5655 

библиотечких записа за монографске публикације. 

 

     Због епидемиолошке ситуације било је мање ученика који су користили библиотечки простор за 

истраживање, учење, писање реферата и остале активности. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      Библиотекар 

Оливера Танкосић 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ  О РАДУ ПЕДАГОШКОГ АСИСТЕНТА 

 
 

           Педагошки асистент за децу којима је потребна додатна 

           подршка у образовању пружа помоћ и додатну подршку групи деце и ученика у установи и 

           помоћ и подршку наставницима, васпитачима и стручним сарадницима, у наставним и 

          ваннаставним активностима, у циљу унапређивања њиховог рада са децом и ученицима 

          ромске националности којима је потребна додатна подршка у процесу образовања. 

          Рад са нижим разeрдима од 1 до 4 - пет дана у радној недељи. 

           Рад са вишим разредима од 5 до 8-по потреби ученика. 

          Број ученика Ромске  националности 2020/21 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СAВETА РOДИTEЉA 

У току школске 2020-2021. године одржано је 5 седницa Савета родитеља. Од 5 седница, једна је редовно 

одржана, а 4 седнице су биле онлајн због епидемиолошке ситуације у земљи. Седнице је водио председник 

Савета родитеља Срђан Радивојевић. Родитељи су се седницама одазивали редовно, одговорно и савесно 

потврђивали пријем мејлова и материјала, а на седницама су разматрана следећа питања: 

- Извештај о остварености  рада школе за школску 2019-20. 

- Годишњи план рада школе за школску 2020-21. 

- Осигурање ученика 

- Обезбеђење ученика 

- Дестинације за излете, екскурзије и наставу у природи 

- Извештај о самовредновању, квартално и на крају школске године 

- Спровођење ИОП-а и предлагање облика сарадње у области инклузије 

- Активности представника Савета у Општинском савету родитеља 

- Активности предвиђене Развојним планом школе 

- Резултати са такмичења 

- Сарадња са школом и локалном заједницом у организацији трибина 

- Анализа успеха и владање ученика на крajу сваког клaсификaциoнoг пeриoдa 

- Матурско вече ученика 8. разреда 

- Изборни предмети 

- Професионална оријентација 

- Завршни испит 

- Безбедност ученика у школи 

                            -     Хуманитарни родитељски фонд и разне акције 

- Анекс школског програма  за 2, 4 и 8.разред за 2021-2022. Годину 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 

У школској 2020/2021. години Школски одбор је одржао  13 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 2021 . 

2. Донео план стручног усавршавања запослених у школској 2020/2021. 

3. Донео годишњи план рада за школску 2020/2021 . 

4. Усвојио извештај о раду школе и извештај о раду директора у претходној школској години 
као и извештај о самовредновању рада школе у школској 2019/2020. 

5. Донео следећа акта : Заштита и безбедност на раду (Правилник о безбедности здравља на 

раду ;акт о процени рзика на радном месту и радној околини); Правилник о јкавним 

набавкама ; Правилник заштите од пожара  

6. Разматрао финансијско пословање у претходном периоду и усвојио годишњи обрачун за 
2020. годину. 

7. Разматрао извештаје о успеху ученика на сваком тромесечју ,полугодишту и на крају 
школске године . 

8. Именовао чланове за Стручни актив за школско развојно планирање . 

9. Усвојио извештај о попису за 2020. годину 

10. Усвојио извештај о раду директора упрвом полугодишту шк. 2020/21. 

11. Усвојио Анексе Годишњег плана рада и Школског програм  за 2,4,8 разред 

                                           Дао сагласност на избор уџбеника за школску 2020/21. 

12.Донео одлуке о набавци опреме за неке учионице . 
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13.Дао сагланост на предлог за организацију матурске вечери у школи. 

14.Донео одлуку о расписивању конкурса за избор директора школе  и дао предлог за избор   

кандидата  на ову функцију.  

15.Разматрао и усвојио извештаје о раду тима за заштиту ученика од насиља , о реализацији пројекта 

професионалне оријентације , извештаја о раду ученичког парламентa
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НAСTAВНИЧKOГ ВEЋА 

 
 

       Седнице Наставничког већа као најважнијег стручног органа школе водила је и припремала директорка 

школе у      

      договору са помоћником директора, психологом и педагогом школе. У току  овог полугодишта  било је 11  

седница ,    

      с тим што су  3  одржане онлајн. 

 

                   СЕПТЕМБАР 

 

Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора у школској 2019/20.години 

Разматрање  и усвајање Извештаја о остварености Годишњег плана рада у школској 

2019/20. години 

Разматрање  и  усвајање Извештаја о остварености Развојног плана школе у школској 

2019/20. години. 

 Разматрање и усвајање Годишњег плана рада школе за 2020/21. 

Акциони план Стручног актива за развојно планирање и имплементација саржаја из новог 

Развојног плана донетог 1.7. за период од 5 година у сву школску документацију. 

Разматрање Анекса Годишњег плана рада школе за 2020/21. 

Разматрање Анекса Школског програма који се односи на Посебне програме образовања и 

васпитања за школску 2020/21. 

Разматрање Анекса школских програма за 1,3,7 и 8.разред који су донети на седници и 

усаглашавање са новим упутствима министарства 

Разматрање и усвајање Извештаја о самовредновању за школску 2019/20. 

Разматрање и усвајање Плана рада Тима за самовредновање за школску 2020/21. 

Разматрање и усвајање коначног извештаја о стручном усавршавању запослених унутар 

школе и ван ње за 2019/20. 

Доношење Плана стручног усавршавања за школску 2020/21. 

Разматрање и усвајање предлога Педагошког колегијума , а на предлог Тима за инклузију о 

реализацији свих ИОП-а и потребне додатне подршке ученицима (логопед, дефектолог, 

специјални педагог) 

Сређивање педагошке документације , записника стручних већа, тимова, дневника, 

матичних књига, предаја глобалних и оперативних планова 

Избор члана Наставничког већа као представника у Школски одбор 
 

 

 

НОВЕМБАР 

 

Анализа успеха, изостанака и владања ученика на крају класификационог периода и предлог мера 

за унапређење 

Евалуација наставе на даљину  

Праћење реализације, праћење и вредновање циљева ИОП-а и сарадња са мобилним тимом 

Праћење реализација редовне, допунске и додатне наставе, слободних наставних активности и 

секција   

Реализација часова предметних наставника  у 4.разреду    

Професионална оријентација    

 Самовредновање  рада школе – планиране активности 

 Развојно планирање-извештај и план будућих активности 

Представљање новог  Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање 
            

                 ДЕЦЕМБАР 

 

         Усвајање успеха и владања ученика на крају 1. полугодишта школске. 2020/21. 

         Сређивање педагошке документације  за 1. полугодиште шк.2020/21. 
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                 ЈАНУАР 

 

       Подела задужења за Светог Саву (прослава школске славе); 

       Разматрање и усвајање  полугодишњег Извештаја о остварености Годишњег плана рада   

       школе: 

       Разматрање  и усвајање полугодишњег- Извештаја о раду директора 

       Разматрање и усвајање  полугодишњег Извештаја о реализованим активностима   

       предвиђеним Развојним планом школе 

       Разматрање и усвајање  полугодишњег Извештаја Тима за инклузију 

       Разматрање  и усвајање полугодишњег извештаја Тима за самовредновање 

       Разматрање  и усвајање полугодишњег извештаја Тима за стручно усавршавање 

       Сређивање педагошке документације 

 

МАРТ 

 
       Анализа успеха и владања на крају класификационог периода. 

       Израда анекса Школског програма(2.4. и 8. разред). 

       Активности предвиђене процесом самовредновања. 

       Извештавање о раду  Тима за стручно усавршавање и измене у раду тима. 

       Извештавање о раду  Тима за инклузију: Праћење и евалуација ИОПа. 

       Реализација Развојног плана школе. 

       Доношење одлуке о   избору  уџбеника за 4. и 8. разред. 

       Праћење постигнућа ученика на такмичењима. 

       Педагошка документација-редовни инспекцијски надзор. 

       Стручна тема „Услови и поступак напредовања и стицања знања“, Вера Љубисављевић 

 

                 ЈУН 

 

       Анализа успеха и дисциплине ученика осмог разреда и утврђивање коначног     

        успеха 

       Избор за Ђака генерације и носиоци Вукове и Посебних диплома 

 Утврђивање броја ученика који излазе на завршни испит 

Организација завршног испита 

Доношење одлука о изборним предмети за 1.и 5. ( грађанско васпитање и верска настава) и одабраним  

слободним активностима за 5,6,7.и 8.разред  на основу резултата анкета  

      Доношење одлука о дестинацијама за екскурзије и наставу у природи 

      Разматрање Анекса  школског програма за 2,4,и 8. разред 

      Подношење извештаја инспекцијског надзора 

      Анализа  и утврђивање успеха и владања ученика 1-7.р на крају другог полугодишта 

      Организација разредних испита, датуми припремне наставе и датуми полагања, формирање   

      комисија 

      Утврђивање реализације наставног плана и програма, редовне и изборне  наставе  и осталих    

     облика образовно – васпитног рада 

      Разматрање Извештаја Тима за развојно планирање 2020/21 

      Разматрање Извештаја Тима за самовредновање за 2020/21. 

      Разматрање Извештаја Тима за инклузију за 2020/21. 

      Анализа резултата такмичења у школској 2020/21. 

     Доношење мишљења  Наставничког  већа о   кандидату за  избор  директора  школе    

       Извештавање одељењских старешина о одржаним разредним испитима 

     Извештање о раду стручних и разредних већа 

     Избор руководилаца стручних већа за 2021/22. годину 

     Избор руководилаца разредних већа за 2021/22. годину 

     Извештаји о раду тимова и актива 

     Избор руководилаца тимова за 2021/22.годину 

    Именовање одељењских старешина за први и пети разред 

    Нацрт   Годишњег плана рада школе – задужења, планови 

    Анализа завршног испита  

    Распоред  учионица по одељењима и разредима 

    Извештај о обављеном завршном испиту и утврђивање броја ученика који су завршили       
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     основно образовање 2020/21. 

    Предлог поделе часова на одељења и остала задужења у оквиру четрдесеточасовне радне     

      недеље  

    Извештај о стручном усавршавању запослених у установи и ван ње 

     Упознавање са школским календаром за наредну школску годину 

 

     АВГУСТ 

 

    

    Организација разредних испита, припремне наставе и поправног испита 

    Предлози за Годишњи план рада школе 

   Анализиран је успех и владање ученика 1-8.разреда на крају школске 2020/21.год. 

   Усвојање  распореда за 2021/22. 

   Усвојање  40-часовна радне недеље и подела задужења 

   Усвојање Плана стручног усавршавања на предлог Педагошког колегијума 

   Усвајање предлога Плана рада школе  за школску 2021/22. 

 
  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 
 

 

У школској 2020/2021. години одржано је дванаест састанака Педагошког колегијума. 

Теме којима се колегијум бавио су следеће: 

1. Педагошки колегијум је усвојио  план и програм рада Педагошког колегијума. 

2. Колегијум је предложио  и усвајио  приоритетне задатке рада школе у 2020/2021.шк.год.на 

основу ГПРШ. 

3. Педагшки колегијум и Тим за обезбеђивање квалитета установе  је одлучио о моделу рада на 

даљину и платформи за учење (Гугл учионица), доносе предлог  за Наставничко веће за 

организацију  рада у школској 2020/2021. години и Оперативни план основне школе за 

организацију и реализацију образовно-васпитног рада по поаебном програму за рад у 

условима пандемије вируса ковид 19. Као и Измену оперативног рада школе за организацију и 

реализацију образовно-васпитног рада по посебном програму за рад у условима пандемије 

вируса Ковид 19 од 30.11.до 18.12.2020.год. 

4. Анализирали смо резултате завршног испита и предложене су мере за побољшање резултата. 

5. Педагошки колегијум се бавио доношењем  Плана стручног усавршавања за 2020/2021. 

Колегијум је пратио остваривање Плана стручног усавршавања, који Тим за стручно 

усавршавање подноси квартално. Колегијум једногласно усвојио извештај Тима за школску 

2020/2021.годину. 

6. 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. Колегијум једногласно усвојио извештај Тима за школску 2020/2021.годину. 

7. Колегијум је пратио реализацију Развојног плана школе. Састанцима колегијума присуствују 

редовно и чланови Тима за Развојно планирање, који детаљно извештавају о остваривању 

акционог плана Развојног тима. Колегијум једногласно усвојио извештај Тима за школску 

2020/2021.годину. 

8. Педагошки колегијум је пратио и анализирао  рад Тима за професионални развој школе и 

Тима за самовредновање. Усвојени извештаји ових тимова за школску 2020/2021.годину. 

9.  Анализирани су се извештаји о посећеним часовима у овом периоду и донете су препоруке за    

унапређење квалитета наставе у односу на анализу посећених часова. 

10. Анализирани су  резултати иницијалног тестирања који су стручним већима служили за даље 

планирање . 
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11. Разматрани су годишњи  извештаји свих стручних, разредних већа и тимова. Закључено је да 

су све планиране активности реализоване. 

12. Педагошки колегијум је усвојио предлог   стручних тема за седнице наставничког већа. 

13. Редовно упознавање Педагошког колегијума са Извештајем о стручно-педагошком  и 

инспекцијском надзору . 

14. Колегијум је ефикасно радио током периода рада „на даљину“, одржани су састанци на 

платформама гугл учионице и преко вајбер групе. Комуникација и одлучивање обављани су 

електронским путем. 

15. Дневни ред и реализација сваког састанка Педагошког колегијума је заведен и чува се у 

документацији школе. 

 

                                                                                     директор школе  

                                                                                    Биљана Нешковић 
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V   ИЗВЕШТАЈ  О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 

 
ПРВИ РАЗРЕД 

 

РАЗРЕД                  ПРВИ                     

НАСТАВНИ ПЕРИОД  ШКОЛСКА 2020/2021       

РУКОВОДИЛАЦ           ВЕСНА МИРИЋ                       

  

 

БРОЈ САСТАНАКА 

СТРУЧНОГ ОРГАНА 

 

ПЛАНИРАНО 

10 

РЕАЛИЗОВАНО 

10 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 

 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

 

Дигиталн свет(презентација новог 

предмета) 

Весна Мирић 

Марина Максимовић 

Јована Миљковић 

Оливера Лазаревић-

Јовановић 

Новембар-

онлајн 

 

 

  

 

 

  

 

ПРЕДАВАЊА ЗА РОДИТЕЉЕ и УЧЕНИКЕ 

 

ТЕМА РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

 

Одржавање личне хигијене  у 

сврху очувања здравља и 

превенција заразе. 

Весна Мирић 

Марина Максимовић 

Јована Миљковић 

Оливера Лазаревић-

Јовановић 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

фебруар 

   

 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Укључивање у акцију организације 

“Пријатељи деце” поводом Дечије недеље 

 

Весна Мирић 

Марина Максимовић 

Јована Миљковић 

Оливера Лазаревић-

Јовановић 

октобар 

Постајемо чланови школске библиотеке Оливера Танкосић-

библиотекар 

10.11.2020 

Јесења изложба у оквиру манифестације 

,,Јесењи карневал“ 

 

Весна Мирић 

Марина Максимовић 

Јована Миљковић 

Оливера Лазаревић-

Јовановић 

октобар 
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Организовање “Пролећне изложбе” Јована Миљковић март 

Активности у оквиру програма „Поздрава 

пролећу“  

Марина Максимовић април 

Учешће у обележавању Дана школе 

Мирић Весна и 

Оливера Лазаревић 

Јовановић 

мај 

 

 

 

ЗНАЧАЈНА ЗАПАЖАЊА ЗА РАД: 

 

 Школску 2020./21 године  похађало је 96 ученика распоређених у четири одељења 1. разреда . На 

крају шклске године , сви ученици су показали напредовање у складу са својим могућностима и 

постигли одличне резултате у савладавању наставних садржаја. Вредни су, радни и заинтересовани 

за наставу . Ова генерација има добар потенцијал.Два ученика 1/1 су од септембра радила са 

логопедом,као и три ученика 1/3. Током године имали смо одличну сарадњу са асистентом 

Мухамедом. Сви ученици имају примерно владање. 

1 ученик ради по ИОП-1 програму,  1/4  ученица ТМ .Она напредују сходно својим могућностима и 

са њом ће се радити и у наредном периоду.  

Током године спроводили смо  мера за побољшање успеха ученика који доста изостају са наставе 

због болести или из других разлога. Слали смо им материјале за рад и организовали додатне часове 

допунске наставе. 

 

Сви часови редовне наставе, допунске и слободних активности су реализовани по утврђеном плану. 

 

Четири часа одељењске заједнице била су посвећена  тренутној епидемиолошкој ситуацији и деци су 

одржана предавања о мерама превенције.  

 

Реализованјее програм ,,Покренимо нашу децу''кроз различите активности на часовима 

одељенске заједнице и физичког и здравственог  васпитања.  

Реализована је и стручна тема за остале наставнике разредне наставе:,,Дигитални свет“,где су 

наставници упознати са новим предметом у првом разреду.Предавање одржано онлајн. 

 

Излети и настава у природи нису реализовани. 

 

 Сви родитељски састанци реализовани у овој школској години онлајн,због епидемиолошке 

ситуације. 

 

Родитељски састанак и подела кљижица  обављенје  28.06.2021. уз поштовање свих епидемиолошких 

мера. 

 

 

                                                                                                              Руководилац већа 

                                                                                                                  Весна Мирић 
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ДРУГИ РАЗРЕД 

 
РАЗРЕД                 ДРУГИ                     

НАСТАВНИ ПЕРИОД  ШКОЛСКА 2020/2021       

РУКОВОДИЛАЦ           ДАНОЈЛИЋ ЈАДРАНКА                       

  

 

БРОЈ САСТАНАКА 

СТРУЧНОГ ОРГАНА 

 

ПЛАНИРАНО 

5 

РЕАЛИЗОВАНО 

5 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 

 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

 

Дељење докумената са googledrive 

Јовица Јовановић Фебруар-онлајн 

 

 

  

 

 

  

 

ПРЕДАВАЊА ЗА РОДИТЕЉЕ и УЧЕНИКЕ 

 

ТЕМА РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

 

Одржавање личне хигијене  у 

сврху очувања здравља и 

превенција заразе. 

Данојлић Јадранка, 

Капелети Биљана, 

Трипковић Татјана, Јовица 

Јовановић 

септембар, 

октобар, 

новембар, 

фебруар 

„Црвени кружић“- деца и 

опасности на интернету 

Данојлић Јадранка, 

Капелети Биљана, 

Трипковић Татјана, Јовица 

Јовановић 

мај 

 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Укључивање у акцију организације 

“Пријатељи деце” поводом Дечије недеље 

 

Данојлић Јадранка, 

Капелети Биљана, 

Трипковић Татјана, 

Јовица Јовановић 

октобар 

Посећујемо школску библиотеку Оливера Танкосић-

библиотекар 

05.03.2021 

“Контрасти“- ликовна изложба 

 

 Данојлић Јадранка, 

Капелети Биљана, 

Трипковић Татјана, 

Јовица Јовановић 

фебруар 

Организовање “Пролећне изложбе” 

Данојлић Јадранка, 

Капелети Биљана, 

Трипковић Татјана, 

Јовица Јовановић 

март 
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Учешће у обележавању Дана школе- 

одељенски рецитал 

Данојлић Јадранка, 

Капелети Биљана, 

Трипковић Татјана, 

Јовица Јовановић 

мај 

Драматизовање текста „Бајка о рибару и 

рибици“ 

Данојлић Јадранка, 

Капелети Биљана, 

Трипковић Татјана, 

Јовица Јовановић 

јун 

 

ЗНАЧАЈНА ЗАПАЖАЊА ЗА РАД: 

 Школску 2020./21 године  похађало је 110 ученика распоређених у четири одељења 2. разреда . На 

крају шклске године, сви ученици су показали напредовање у складу са својим могућностима и 

постигли одличне резултате у савладавању наставних садржаја. Вредни су, радни и заинтересовани 

за наставу . Ова генерација има добар потенцијал. 

 

Сви часови редовне наставе, допунске наставе и секција су реализовани по утврђеном плану 

Излети и настава у природи нису реализовани. 

Родитељски састанак и подела кљижица ће се обавити од 28.06.2021. уз поштовање свих 

епидемиолошких мера. 

 

Утврђено је бројно стање ученика у одељењима који похађају у школи и онлајн и према томе 

формиране по две групе у сваком одељењу. Идентификовани су ученици којима је потребна додатна 

подршка у настави. Настава је у школи реализована наизменично, по групама од по пола одељења, 

обе групе су имале наставу сваки дан. Комуникација у оквиру већа је била на даљину, различитим 

средствима комуникације (мејл, вајбер групе). 

Комуникација наставника са родитељима је била уз поштовање свих мера превенције. 

Нису организована „отворена врата“ у складу са препорукама у условима 

пандемије. Родитељски састанци на тромесечјима су одржавани онлајн, док је 

поделе ђачких књижица на полугодишту и крају школске године реализована у просторијама школе 

уз поштовање мера превенције COVID 19. 

Анализа успеха и владања, реализација часова редовне, допунске и додатне 

наставе и слободних активности и евалуација ИОП-а је рађена квартално 

(записници Разредног већа у е-дневнику. 

 

                                                                                                              Руководилац већа 

                                                                                                              Јадранка Данојлић 
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ТРЕЋИ РАЗРЕД 

 
 

РАЗРЕД                        ______трећи______                         

НАСТАВНИ ПЕРИОД  ______септембар 2020 – јун 2021. год.______ 

 

РУКОВОДИЛАЦ ______Татјана Лончаревић Нитић_____                          

  

 

БРОЈ САСТАНАКА 

СТРУЧНОГ ОРГАНА 

ПЛАНИРАНО 

6 

РЕАЛИЗОВАНО 

6 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 

 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ 

 

РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

Како живети са корона вирусом Чланови већа 7. септембар 

2020. 

Недоумице у вези са спровођењем ИОП-

а. Учешће у малим тимовима за рад на 

ИОП-у 

Татјана Лончаревић Нитић,Сања 

Лончар, Софија Милановић, 

Александра Горановић 

 

октобар 

Одржавање личне хигијене  у сврху 

очувања здравља и превенција заразе. 

Татјана Лончаревић Нитић,Сања 

Лончар, Софија Милановић, 

Александра Горановић 

 

октобар 

 

ПРЕДАВАЊА ЗА РОДИТЕЉЕ и УЧЕНИКЕ 

 

ТЕМА 

 

РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Одржавање личне хигијене  у сврху 

очувања здравља и превенција заразе. 

Татјана Лончаревић 

Нитић,Сања Лончар,  

Софија Милановић,  

Александра Горановић 

септембар 

Свакодневне активности у школи у циљу 

превенције, спречавање ширења заразе међу 

ученицима. 

Татјана Лончаревић 

Нитић,Сања Лончар,  

Софија Милановић,  

Александра Горановић 

октобар 

 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (учешће, присуство или организација разних манифестација – културних, 

уметничких, музичких, спортских у школи, посете, излети, обиласци музеја и сл.) 

 

АКТИВНОСТИ 

 
УЧЕСНИЦИ 

ВРЕМЕ 

Дечја недеља – на часу ЧОС у складу са тренутном  

пандемијом - Упознавање ученика са јединственом 

организцијом „Радост Европе“ 

Сви ученици трећег 

разреда. 

Прва недеља 

октобра 2020. 

Учешће на  Ђачким песничким сусретањима 

 

Чланови већа октобар 2020. 

Светски дан детета 

 

Чланови већа новембар 2020. 

„Пишимо Деда Мразу“ Пошта Србије 

 

Чланови већа децембар 2020. 
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Реализација излета, екскурзија 

 

 

Излети и екскурзије нису одржане због тренутне епидемије корона вируса. 

 

 

ЗНАЧАЈНА ЗАПАЖАЊА ЗА РАД: 

(важне тачке дневног реда које су реализоване, а које сматрате да треба истаћи)  

 

  

Сваког месеца на часовима Одељенске заједнице у говорило се о значају хигијене и начинима 

превенције ширења вируса.  

Ученицима се свакодневнно скретала пажња на најзначајније аспекте очувања здравља у 

тренутној ситуацији. 

Родитељски састанци су реаизовани он- лајн, индивидуални разговори са родитељима обављани 

су телефонски, а родитељима који су имали потребу да лично разговарају са наставником то је 

омогућено уз претходни договор, уз одређивање тачног времена састанка и све мере 

предострожности. 

 

Утврђено је бројно стање ученика у одељењима који похађају у школи и онлајн и према томе 

формиране по две групе у сваком одељењу. Идентификовани су ученици којима је потребна додатна 

подршка у настави. Настава је у школи реализована наизменично, по групама од по пола одељења, 

обе групе су имале наставу сваки дан. Комуникација у оквиру већа је била на даљину, различитим 

средствима комуникације (мејл, вајбер групе). 

Комуникација наставника са родитељима је била уз поштовање свих мера превенције. 

Нису организована „отворена врата“ у складу са препорукама у условима пандемије.  

Родитељски састанци на тромесечјима су одржавани онлајн, док је подела ђачких књижица на 

полугодишту и крају школске године реализована у просторијама школе уз поштовање мера 

превенције COVID 19. 

Анализа успеха и владања, реализација часова редовне, допунске и додатне 

наставе и слободних активности и евалуација ИОП-а је рађена квартално 

(записници Разредног већа у е-дневнику). 

У јуну месцу је организован разредни испит за три ученика четвртог разреда. Ученици нису 

приступили испиту. 

„Типуј на знање, здравље је у игри“-  

општина Звездара 

Чланови већа децембар 2020. 

Изложба радова „Свети Сава“ Чланови већа јануар  2021. 

Ученичка солидарност на делу Чланови већа фебруар  2021. 

Национални дан књиге Чланови већа фебруар  2021. 

Аутопортрет ученика 3-3 Т. Л. Нитић 29.03.2021. 

Хуманитарна акција Срце Синђелића Чланови већа 02.04.2021. 

„Поздрава пролећу“, ликовна изложба Чланови већа април  2021. 

Дан дечије националне књиге Чланови већа април  2021. 

Међуодељенско спортско такмичење Чланови већа мај  2021. 

 Пројекат : „Од рециклаже до играчке“  

-  школска изложба 

Чланови већа мај  2021.  
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-Учешће у литерарном конкурсу Поште Србије на тему „Пишиимо Деда Мразу“, послато 5 радова,  а 

израђена 23 одлична рада. 

-Направљен велики број занимљивиш и маштовитих новогодишњих украса. Украшене учионице.  

- Одржано неколико међуодељенских изложби ликовних радова. 

- Одржано међуодељенско спортско такмичење  на полигону спретности и брзине.   
 

 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

 
РАЗРЕД                        ЧЕТВРТИ                      

НАСТАВНИ ПЕРИОД  Септембар 2020.- Јун 2021. 

 

РУКОВОДИЛАЦ Славица Сретић                          

  

 

БРОЈ САСТАНАКА 

СТРУЧНОГ ОРГАНА 

 

ПЛАНИРАНО 

6 

РЕАЛИЗОВАНО 

6 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 

 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

Онлине учионица-google classroom, 

реализована у оквиру разредног већа 

Горица Мијајловић Септембар 

2020. 
У тиму за свакога има места Славица Сретић 16.05.2021. 

ПРЕДАВАЊА ЗА РОДИТЕЉЕ и УЧЕНИКЕ 

 

ТЕМА РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Како живети са корона вирусом Чланови већа 11.09.2020. 

Понашање у складу са 

епидемиолошком ситуацијом 

Чланови већа 27.11.2020. 

Како у пети разред, адаптација Чланови већа 26.03.2021. 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ  

 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Дечија недеља-подељена срећа је два пута 

већа 

Чланови већа 5.10.2020. 

Хероји природе и окружења Чланови већа 13.10.2020. 

Дечија песничка штафета Чланови већа 19.11.2020. 

Мој град, моја општина Чланови већа 17.12.2020. 

Дрво лепих жеља Чланови већа 18.12.2020. 

Израда новогодишњих украса Чланови већа 18.12.2020. 

Ученичка солидарност на делу Чланови већа 17.02.2021. 

Национални дан књиге Чланови већа 26.02.2021. 

Мини концерт класичне музике Славица Сретић 23.03.2021. 

Аутопортрет ученика 3-3 Славица Сретић 29.03.2021. 

Хуманитарна акција Срце Синђелића Чланови већа 02.04.2021. 

Дан дечије националне кљиге Чланови већа 05.04.2021. 

Поздрав Ђолету Славица Сретић 17.05.2021. 

Припрема и реализација завршне приредбе Чланови већа 21.06.2021. 
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Утврђено је бројно стање ученика у одељењима који похађају у школи и онлајн и према томе 

формиране по две групе у сваком одељењу. Идентификовани су ученици којима је потребна додатна 

подршка у настави. Настава је у школи реализована наизменично, по групама од по пола одељења, 

обе групе су имале наставу сваки дан. Комуникација у оквиру већа је била на даљину, различитим 

средствима комуникације (мејл, вајбер групе). 

Комуникација наставника са родитељима је била уз поштовање свих мера превенције. 

Нису организована „отворена врата“ у складу са препорукама у условима 

пандемије. Родитељски састанци на тромесечјима су одржавани онлајн, док је 

поделе ђачких књижица на полугодишту и крају школске године реализована у просторијама школе 

уз поштовање мера превенције COVID 19. 

Анализа успеха и владања, реализација часова редовне, допунске и додатне 

наставе и слободних активности и евалуација ИОП-а је рађена квартално 

(записници Разредног већа у е-дневнику). 

У јуну месцу је организован разредни испит за три ученика четвртог разреда. Ученици нису 

приступили испиту. 

 

Реализација излета, екскурзија 

Због тренутне епидемиолошке ситуације излети и екскурзије су одложени. 

 

ЗНАЧАЈНА ЗАПАЖАЊА ЗА РАД: 

-Учешће у ликовном конкурсу на слободну тему «Мој град, моја општина» послато 5 радова а 

израђена 83 одлична рада. 

-Направљен велики број занимљивиш и маштовитих новогодишњих украса. Одржана међуодељенска 

изложба радова. 

 

Посете предметних наставника 

16.03.2021. Физика- Магнетузам- Саша Шуњеварић 

31.03.2021. Српски језик-Упознавање са предметом- Биљана Пуповић 

16.04.2021. Историја-Живот у средњем веку- Владан Миљковић 

31.05.2021. Биологија- Упознавање са предметом- Весна Сретић 

22.06.2021. Математика- упознавање са разредним старешином- Александра Медић 

 

 

ПЕТИ РАЗРЕД 

 
РАЗРЕД        5                        

РУКОВОДИЛАЦ   

Станика Брашњевић 

 

БРОЈ САСТАНАКА 

СТРУЧНОГ ОРГАНА 

 

ПЛАНИРАНО 

6 

РЕАЛИЗОВАНО 

6 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 

 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

 

Одржавање личне хигијене  у сврху 

очувања здравља и превенција заразе. 

Кристина Павловић 

Биљана Пуповић  

Станика Брашњевић 

Весна Сретић 

септебар 

Здрава и избалансирана исхрана у 

периоду вируса 

 

Кристина Павловић 

Биљана Пуповић  

Станика Брашњевић 

Весна Сретић 

Октобар 
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ПРЕДАВАЊА ЗА РОДИТЕЉЕ и УЧЕНИКЕ 

 

ТЕМА РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Одржавање личне хигијене  у 

сврху очувања здравља и 

превенција заразе. 

Кристина Павловић 

Биљана Пуповић  

Станика Брашњевић 

Весна Сретић 

септембар 

Здрава и избалансирана исхрана у 

периоду вируса 

 

Кристина Павловић Октобар 

 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (учешће, присуство или организација разних манифестација – културних, 

уметничких, музичких, спортских у школи, посете, излети, обиласци музеја и сл.) 

 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

 

Садња дрвећа 

Ученици5/1,2,3,4 септембар 

 

Фестивал науке 

5/1,2,3,4 децемба(онлајн) 

" Типуј на знање у игри ".Конкурс  

Учешће на ликовном конкурсу поводом 

Дечје недеље 

 

5/1,2,3,4 

5/1,2,3,4 

децембар(онлајн) 

Учешће на  Ђачким песничким 

сусретањима 

5/1,2,3,4 октобар 

 

Учешће на наградном конкурсу. Типуј 

на здравље 

5/1,2,3,4 децембар 

 

Међународни фестивал зелене културе 

,Греен Фест 

5/1,2,3,4 септембар 

Светски дан борбе против сиде 5/1,2,3,4 децембар 

Светски дан детена 5/1,2,3,4 новембар 

Резултати разредног већа на крају школске године  
1.Анализа успеха и владања 
2. Реализација допунске наставе, додатне и секција  
3. Евоализација иопа 
4.Родитељски састанци. 

5.Дестинација за излет за  ову и наредну школску годину је утврђена на нивоу школе. 

Ескурија за ову школску годину није реализована због корона вируса. 

1.Анализа успеха и дисциплине ученика на крају школске године 

У петом разреду на крају школске године има 109 ученика. 108 ученика је завршило разред са 

позитивним успехом и један ученик је остао са једном негативном оценом из енглеског језика( 

А.С).Одличан успех има 78. ученика. Врлодобар 17. ученика . Добар 13. ученика.Средња оцена 

успеха је (4.48).Укупан број изостанака у петом разреду је 4.305. Оправданих 4.213 и 
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неоправданих 92. 

2.Сви часови редовне наставе, додатне, допунске и слободних активности су реализовани у 

потпуности.Предметни наставници су реализовали све активности по утврђеном плану. 

Сви ученици који су освојили место на такмичењу се награђују књигом. Одличне ученике са 

свим петицама похваљује наставничко веће и све одличне ученике похваљује одељенско 

веће. 

У 5/1 Андреа Мировић освојила прво место из математике на општинском такмичењу. Лена 

Ерор 1.место на ликовном конкурсу Мали Пјер. 

 На поправни испит се упућује Андрија Станковић из 5/1 из енглеског језика. 

3.Евоализација иопа 

У 5/1 по иопу 1 ради (Х.Ч) из енглеског и индовидуализација (К.П) 
У 5/2. Л.К. иоп 1. (математика, српски језик и књижевност, енглески језик) 
Иоп 2 И.Т ( (математика, српски језик и књижевност, енглески језик) 
5/3. Иоп 1 А.П. ( (математика, српски језик и књижевност, енглески језик) 

5/4. Иоп 2. Д.К. ( (математика, српски језик и књижевност, биологија). 
Договорено је да се прате ученици и у наредној школској години и ако буде требало ревидирати иопе. 
Пратити рад Андрије Станковића у првом полугођу и ако буде неопходно предложити да ради по иопу 1. 
Сви ученици који раде по иупу су предложенида и наредне школске године раде по иопу. 

 

4. Родитељски састанци су одржани 28.6.2021.  уз поштовање свих епидемиолошких 

мера.Родитељима  су уручена сведочанства.Родитељи који се нису појавили на родитељском 

састанку сведочанства ће бити уручена у септембру на првом родитељском састанку. Родитељи 

су информисани о изборним предметимаза наредну школску годину,о успеху ученикана нивоу 

одељења,почетку наредне школске године. Родитељ ученика који иде на поправни испит је 

обавештен о датуму доласка у школу у августу и обавезама коле му предстоје. 

 

 

6. ЗНАЧАЈНА ЗАПАЖАЊА ЗА РАД: 

(важне тачке дневног реда које су реализоване, а које сматрате да треба истаћи)  

6. Настава на даљину је реализована успешно.Није било веђих здравствених проблема код ученика и 

наставника.  

 

Руководилац већа  

Станика Брашњевић. 
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ШЕСТИ РАЗРЕД 

 
РАЗРЕД    6                    ____________                         

НАСТАВНИ ПЕРИОД  2020/21 

 

РУКОВОДИЛАЦ Владан Миљковић                         

  

 

БРОЈ САСТАНАКА 

СТРУЧНОГ ОРГАНА 
 

ПЛАНИРАНО 

6 

РЕАЛИЗОВАНО 

6 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 
 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

 

Професионална оријентација 

март Одељењско веће, 

Тим за 

професионалну 

оријентацију 

Платформа Неарпод,могућности за рад са 

ученицима 

 

фебруар В.Миљковић 

 

 

  

 

ПРЕДАВАЊА ЗА РОДИТЕЉЕ и УЧЕНИКЕ 
 

ТЕМА РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

/ / / 

/ / / 

 
Због мера заштите од вируса COVID-19 које је прописала Влада Републике Србије није било ових активности. 

 

 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (учешће, присуство или организација разних манифестација – културних, 

уметничких, музичких, спортских у школи, посете, излети, обиласци музеја и сл.) 

 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Посета Фестивалу науке 

 

Ученици 6.разреда Децембар 

2020. 

Народни музеј Ниш 

 

Ученици 6.разреда Мај 2021. 

Дечја недеља 6/1,2,3,4 онлајн 

Хуманитарна акција – сакупљање истрошених 

паклица цигарета за помоћ људима са посебним 

потребама који од њих праве папир 

6/1,2,3,4 октобар 

новембар 

Учествовање у хуманитарној акцији НУРДОР-а  6/1,2,3,4 фебруар 

Хуманитарна акција – сакупљање новчане 

помоћи ученику који је остао без мајке. 

6/1,2,3,4 април 
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Реализација излета, екскурзија 

 

 

Нису реализоване због пандемије, 

Реализоване су виртуелне посете наведеним догађајима. 

 

 

ЗНАЧАЈНА ЗАПАЖАЊА ЗА РАД: 

(важне тачке дневног реда које су реализоване, а које сматрате да треба истаћи)  

 

На седници одржаној 31.8.2020. формирано је веће и усвојен план рада за школску 2020/21.годину. Утврђена 

је и постављена на сајт листа уџбеника који ће се користити у школској 2020/21. години. Утврђено је бројно 

стање ученика у одељењима који похажају у школи и онлајн и према томе формиране по две групе у сваком 

одељењу.  

Идентификовани су ученици којима је потребна додатна подршка у настави. 

 

Настава је у школи реализована наизменично, по групама од по пола одељења, осим у два наврата када је 

реализована онлајн - у периоду од 30.11.-18.12. и од  

15.3.-16.4. Комуникација у оквиру већа је била на даљину, различитим средствима комуникације (мејл, вајбер 

групе). 

 

Комуникација предметних наставника са родитељима је у периоду онлајн наставе је била преко одељењских 

старешина, а када се настава одвијала у школи, родитељи су могли то чинити и непосредно, на 

индивидуалним консултацијама.  

 

У складу са препорукама у условима пандемије нису организвана отворена врата. Родитељски састанци на 

тромесечјима су одржавани онлајн, док је подела ђачких књижица на полугодишту и сведочанстава, уверења 

и диплома на крају школске године реализована у просторијама школе уз поштовање мера превенције COVID 

19. 

 

Анализа успеха и владања, реализација часова редовне, допунске и додатне наставе Зимски распуст је 

продужен, а самим тим и школска година (до 22.6.). 

 

Није било  

потребе за и слободних активности и евалуација ИОП-а је рађена квартално (записници Разредног већа у е-

дневнику). 

 

 

организацијом поправних и разредних испита јер су сви ученици положили разред са позитивним успехом. 

Одељењске старешине су испратиле све уписне активности ученика. 

 

Излети и екскурзије нису реализовани. 

Сви часови редовне наставе, допунске, додатне и слободних активности су реализовани по утврђеном плану. 

Спроводе  се  мере за побољшање успеха ученика који доста изостају са наставе због болести или из других 

разлога. 

 

 

Настава на даљину је реализована успешно. Највећи део наставе реализован је преко Гугл мита . Сви часови 

су се одржавали у реалном времену. Већина ученика седмог разреда је била укључени у рад на платформи , 

пратили су  наставу  и радили редовно задатке. 

  

 

 Велики број такмичења је отказан, тако да део ученика није имао прилику да се такмичи из жељених 

предмета.  

 

Додела сведочанства одржана је у школи 28. јуна за сва одељења 6. разреда 
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СЕДМИ РАЗРЕД 

 

 
РАЗРЕД                        7.                         

НАСТАВНИ ПЕРИОД : Друго полугодиште 

 

РУКОВОДИЛАЦ: Стеван Роксандић 

 

Чланови већа: 

- Радисавка Копања Лакићевић 

- Сандра Кнежевић 

- Стефан Поповић 

- Стеван Роксандић                       

  

 

 

 

БРОЈ САСТАНАКА 

СТРУЧНОГ ОРГАНА: 6 
 

ПЛАНИРАНО: 6 РЕАЛИЗОВАНО: 6 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 
 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

 

Међународни дан људских права Стеван Роксандић децембар 

Због мера заштите од вируса COVID-19 које је прописала Влада Републике Србије нису се одржале све 

планиране активности. 

 
 

 

 

ПРЕДАВАЊА ЗА РОДИТЕЉЕ и УЧЕНИКЕ 
 

ТЕМА РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

 
Због мера заштите од вируса COVID-19 које је прописала Влада Републике Србије није било ових активности. 

 

 

 

 

 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (учешће, присуство или организација разних манифестација – културних, 

уметничких, музичких, спортских у школи, посете, излети, обиласци музеја и сл.) 

 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Фестивал науке 

 

7/1,2,3,4 онлајн 

Дечја недеља 7/1,2,3,4 онлајн 

Хуманитарна акција – сакупљање истрошених 

паклица цигарета за помоћ људима са посебним 

потребама који од њих праве папир 

7/1,2,3,4 октобар 

новембар 

Учествовање у хуманитарној акцији НУРДОР-а  7/1,2,3,4 фебруар 
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Хуманитарна акција – сакупљање новчане 

помоћи ученику који је остао без мајке. 

7/1,2,3,4 април 

Израда рељефне карте Света као подршку учењу 

ученику који је слеп. 

7/2 мај 

јун 

 

Због мера заштите од вируса COVID-19 које је прописала Влада Републике Србије нису се одржале све 

планиране активности. 

 

Реализација излета, екскурзија 

Због мера заштите од вируса COVID-19 које је прописала Влада Републике Србије није било ових активности. 

- Није реализована планирана посета Музеју ваздухопловства 

- Није реализована посета Сајму спорта – Сајам спорта није одржан. 

- Није реализована планирана посета биоскопу 

- Није реализован планирани једнодневни излетекскурзија ученика на релацији Београд – Ресавска пећина – 

Манастир Манасија – Водопад Лисине - Београд 

 

ЗНАЧАЈНА ЗАПАЖАЊА ЗА РАД: 

(важне тачке дневног реда које су реализоване, а које сматрате да треба истаћи)  

 

 

На седници одржаној 31.8.2020. формирано је веће и усвојен план рада за школску 2020/21.годину. Утврђена 

је и постављена на сајт листа уџбеника који ће се користити у школској 2020/21. години. Утврђено је бројно 

стање ученика у одељењима који похажају у школи и онлајн и према томе формиране по две групе у сваком 

одељењу.  

Идентификовани су ученици којима је потребна додатна подршка у настави. 

 

Настава је у школи реализована наизменично, по групама од по пола одељења, осим у два наврата када је 

реализована онлајн - у периоду од 30.11.-18.12. и од  

15.3.-16.4. Комуникација у оквиру већа је била на даљину, различитим средствима комуникације (мејл, вајбер 

групе). 

 

Комуникација предметних наставника са родитељима је у периоду онлајн наставе је била преко одељењских 

старешина, а када се настава одвијала у школи, родитељи су могли то чинити и непосредно, на 

индивидуалним консултацијама.  

 

У складу са препорукама у условима пандемије нису организвана отворена врата. Родитељски састанци на 

тромесечјима су одржавани онлајн, док је подела ђачких књижица на полугодишту и сведочанстава, уверења 

и диплома на крају школске године реализована у просторијама школе уз поштовање мера превенције COVID 

19. 

 

Анализа успеха и владања, реализација часова редовне, допунске и додатне наставе и слободних активности и 

евалуација ИОП-а је рађена квартално (записници Разредног већа у е-дневнику). 

 

 

Зимски распуст је продужен, а самим тим и школска година (до 22.6.). 

 

Није било потребе за организацијом поправних и разредних испита јер су сви ученици положили разред са 

позитивним успехом. 

Одељењске старешине су испратиле све уписне активности ученика. 

 

Излети и екскурзије нису реализовани. 

Сви часови редовне наставе, допунске, додатне и слободних активности су реализовани по утврђеном плану. 

Спроводе  се  мере за побољшање успеха ученика који доста изостају са наставе због болести или из других 

разлога. 

 

 

Настава на даљину је реализована успешно. Највећи део наставе реализован је преко Гугл мита . Сви часови 

су се одржавали у реалном времену. Већина ученика седмог разреда је била укључени у рад на платформи , 

пратили су  наставу  и радили редовно задатке. 
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 Велики број такмичења је отказан, тако да део ученика није имао прилику да се такмичи из жељених 

предмета.  

Награде на такмичењима освојили су следећи ученици 7. разреда: 

- Анастастија Перовић и Кристина Бањац 7/2 – ликовна култура – општинско такмичење 

- Павле Божовић, Миа Живојиновић и Лена Николић 7/3 – хемија – 3. место на општинском такмичењу 

- Матија Андона 7/3 – ликовна култура – 1. место на општинском такмичењу 

- Денис Хаџић 7/4 – физика – 2. место на општинском такмичењу 

 

Додела сведочанства одржана је у школи 28. јуна за сва одељења 7. разреда 

 

 

ОСМИ РАЗРЕД 

 
РАЗРЕД                                              осми                         

НАСТАВНИ ПЕРИОД                    школска 2020/21.година 

РУКОВОДИЛАЦ                             Ирена Грбић 

 

БРОЈ САСТАНАКА 

СТРУЧНОГ ОРГАНА 
 

ПЛАНИРАНО 

5 

РЕАЛИЗОВАНО 

5 

 

ПРЕДАВАЊА ЗА РОДИТЕЉЕ и УЧЕНИКЕ 
 

ТЕМА РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Едукација ученика о мерама 

заштите здравља у условима 

пандемије COVID -19 

Одељењске старешине септембар-јун 

Реч педагога – професионална 

оријентација 

Педагог фебруар 

Дигитално насиље-превенција и 

реаговање 

Одељењске старешине фебруар 

Упутства за полагање завршног 

испита и уписне активности 

Директорка, помоћница 

директорке 

јун 

 
 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (учешће, присуство или организација разних манифестација – културних, 

уметничких, музичких, спортских у школи, посете, излети, обиласци музеја и сл.) 

 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Реализација радионица професионалне 

оријентације на часовима одељењске заједнице 

и вођење портфолиа ученика 

Одељењске старешине, 

ученици 

октобар-мај 

Учешће у хуманитарној акцији „Срце 

Синђелића“ 

Одељењске старешине, 

ученици 

март 

Организација прославе „Мале матуре“ Одељењске старешине, 

ученици 

јун 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА: 

 

Планиране посете, излети и екскурзије нису реализовани услед пандемије COVID -19. 

 

ЗНАЧАЈНА ЗАПАЖАЊА ЗА РАД: 

На седници одржаној 31.8.2020. формирано је веће и усвојен план рада за школску 2020/21.годину. 

Утврђена је и постављена на сајт листа уџбеника који ће се користити у школској 2020/21. години. Утврђено 

је бројно стање ученика у одељењима који похажају у школи и онлајн и према томе формиране по две групе у 
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сваком одељењу. Идентификовани су ученици којима је потребна додатна подршка у настави. 

Настава је у школи реализована наизменично, по групама од по пола одељења, осим у два наврата када је 

реализована онлајн - у периоду од 30.11.-18.12. и од  

15.3.-16.4. Комуникација у оквиру већа је била на даљину, различитим средствима комуникације (мејл, вајбер 

групе). 

Комуникација предметних наставника са родитељима је у периоду онлајн наставе је била преко одељењских 

старешина, а када се настава одвијала у школи, родитељи су могли то чинити и непосредно, на 

индивидуалним консултацијама. Нису организована „отворена врата“ у складу са препорукама у условима 

пандемије. Родитељски састанци на тромесечјима су одржавани онлајн, док је подела ђачких књижица на 

полугодишту и сведочанстава, уверења и диплома на крају школске године реализована у просторијама 

школе уз поштовање мера превенције COVID 19. 

Анализа успеха и владања, реализација часова редовне, допунске и додатне наставе и слободних активности 

и евалуација ИОП-а је рађена квартално (записници Разредног већа у е-дневнику). 

Пробни завршни испит је организован у школи, 9.и 10. априла. 

Зимски распуст је продужен, а самим тим и школска година (до 8.6.). 

На седници већа, одржаној 9.6.2021. предложени су носиоци Вукових и посебних диплома, као и кандидати за 

ђака генерације, у коју сврху је формирана и комисија. Није било потребе за организацијом поправних и 

разредних испита јер су сви ученици положили разред са позитивним успехом. 

Припремна настава за завршни испит је одржавана онлајн или у школи, зависно од броја заинтересованих 

ученика. 

Завршни испит је протекао без проблема, од 23-25.6. Свих 96 ученика је приступило тестовима. 

Одељењске старешине су испратиле све уписне активности ученика.
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VI СТРУЧНА ВЕЋА 

 
СТРУЧНО ВЕЋЕ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 

 
НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА:  УЧИТЕЉА 

НАСТАВНИ ПЕРИОД школска 2020/21. 

РУКОВОДИЛАЦ:     Ивана Солдо 

 

Број састанака стручног већа 

ПЛАНИРАНО РЕАЛИЗОВАНО 

9 9 

 

РЕАЛИЗОВАНЕ  СТРУЧНЕ ТЕМЕ: 

 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

Дељење докумената са googledrive 
Јовица Јовановић 

2.разред 

Фебруар-онлајн 
 

Дигиталн свет (презентација новог 

предмета) 

Весна Мирић 

Марина Максимовић 

Јована Миљковић 

Оливера Лазаревић-

Јовановић 

1. разред 

Новембар-   

2021. онлајн 

У тиму има места за свакога 
Славића Сретић 

 4.разред 
16.5.2021. 

Онлине учионица-google classroom, 
Горица Мијаиловић 

4.разред 
Септембар – 2020. 

   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА 

 

НАЗИВ ЧАСА 
РАЗРЕД И 

ОДЕЉЕЊЕ 
РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

,, Меење и мере“, СОН, 

обрада 
2/4 Ј.Јовановић    7. 6. 2021. 

„Шаренорепа“, српски 

језик, обрада 
2/1 Б.Капелети    24.05.2021. 

„Одређивање 

непознатог делиоца“, 

математика, обрада 

2/3 Т.Трипковић    12.05. 2021. 

,, Писмо“, ликовна 

култура, практични рад 
2/2 Ј.Данојлић       111. 5. 2021. 

,,Плакат, реклама, 

билборд“ликовна 
3/4 А.Горановић         22.01.2021. 
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култура,обрада 

,,Једначине са 

сабирањем“,математика 
3/4 А.Горановић         02.03.2021. 

,,Неједначине.  

Скуп решења 

неједначина“,математика 

3/1 С.Лончар        05.03.2021. 

Глас и писано слово Жж 

 
1/3 Ј.Миљковић 

30.303                      

30. 30.03.2021. 

Први српски устанак 4/3 С.Сретић 
30000д.          

.14.14.5.202120.д 
 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

Име и презиме наставника 
Назив семинара 

и број сати 
Организатор Време одржавања 

Јована Миљковић 

 Из наше 

учионице 

*Читање – 

изазов 

савременог 

доба  1бод 

  Из наше 

учионице 

*Платформа 

Microsoft 

Teams  1бод 

Из наше 

учионице 

*Најбоље 

радим у 5 до 

12 1бод 

Из наше 

учионице 

*У 

виртуелном 

свету 1бод 

*Кроз акцију 

и интеракцију 

подстакните 

ученику  

мотивацију 

1бод 

*Значај 

циљане 

комуникације 

у савременој 

педагогији 

1бод 

*Инклузија у 

школи  место 

1бод 

*Израда и 

примена 

СУРС ЗУОВ 

 

 
   

Вебинар 
       9. 2. 2021. 

 

       

. 
 

 

       Вебинар 
      11. 2. 2021. 

 

 

 

         Вебинар 

        17.2.2021 
 

   

 

          Вебинар 

        19.2.2021 
 

 

 

          Вебинар 

        23.2.2021 
 

 

 

 

 

 

 

         Вебинар 

        24.2.2021 
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ИОП-а 1 бод 

*Напредак је 

лак кад  ђак 

има пројекат 

1бод 

 
 

Ивана Солдо,Јасмина 

Радиновић Лукић,Славица 

Сретић,Горица 

Мијаиловић,Марима 

Максимовић,Оливера 

Лазаревић Јовановић 

Програм 

обуке у 

образовању 

Дигитална 

учионица/ди

гитално 

компентента

н наставник 

– увођење 

електронски

х уџбеника и 

дигиталних 

материјала 

19,5 бодова 

 

 

 

 

 

 

          ЗУОВ 
Онлајн учешће 

19.4.2021. 

Ивана Солдо,Јасмина 

Радиновић Лукић,Славица 

Сретић,Горица 

Мијаиловић,Марима 

Максимови,Јована 

Миљковић,ВеснаМирић.О

ливера 

Лазаревић,ТатјанаТрипков

ић,Биљана 

Капелети,Софија 

Милановић,Сања 

Лончар,Татјана 

Лончаревић,Александр 

Горановић 

Обука за 

дежурне 

наставнике 

на завршном 

испиту 8 

бодова 

Министарство 

просвете и ЗУОВ 

Програм се 

реализује електро- 

нским путем 

    17.6.2021. 

Сања Лончар 

* Дигитални 

алати и 

занати 1бод 

* Кроз акцију 

и интеракцију 

подстакните 

ученичку 

мотивацију 1 

бод 

 
 

ЗУОВ 
Вебинар 

29.1.2021 

Ивана Солдо, Јасмина 

Радиновић Лукић,Славица 

Сретић,Горица 

Мијаиловић,Марима 

Максимови,Јована 

Миљковић,ВеснаМирић.О

ливера 

Лазаревић,ТатјанаТрипков

Корак по корак 

до 

интерактивног 

часа и 

евиденције 16 

бодова 

ЗУОВ 

ОШ,,Стеван 

Синђелић 

20.8-21.8.2020. 
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ић,Биљана 

Капелети,Јадранка 

Данојлић 

 

 

 

 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ: (учешће, присуство или организација разних манифестација – културних, 

уметничких, музичких, спортских у школи и посете, излети, обиласци музеја и сл.) 

 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕСНИЦИ 

ВРЕМЕ 

 

            “Контрасти“- ликовна изложба 

 

Учитељи 2.разреда фебруар 

                  Национални дан књиге 
Учитељи 4.разреда фебруар 

Активности у оквиру програма                 

„Поздрав пролећу“ 

        Сви учитељи  март 

Хуманитарна акција,, Срце Синђелића“          Сви учитељи  април 

Дан дечије националне књиге  Учитељи 4.разреда април 

Учешће у обележавању Дана школе           Сви учитељи мај 

Припрема и реализација завршне приредбе Учитељи 4.разреда јун 

 

 

СЕКЦИЈЕ:  

 

Име секције 
Име и презиме 

наставника 

Број 

реализованих 

часова 

Број 

ученика 

који 

похађају 

секцију 

Запажања 

Народна 

традиција 

са 

елементима 

фолклора 

Весна Мирић 

, Оливера 

Лазаревић-

Јовановић и 

Јовица 

Јовановић 

36 20  

Литерарно-

рецитаторска 

секција. 
 

Јована 

Миљковић , 

Марина 

максимовић и 

Татјана 

36 22  
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Трипковиц 

Ликовна 
секција 

 

Биљана 

Капелети и 

Јадранка 

Данојлић   

36 17  

 

Додатна запажања за секције:  

 

УСПЕХ НА ТАКМИЧЕЊИМА: 

 

Предмет 
Име и презиме 

наставника 

Број ученика на одређеним нивоима такмичења - учешће 

школско општинско окружно републичко 

  Математика Ивана Солдо 3 1 1  

Математика 
Горица 

Мијаиловић 
3 1   

Математика Славица Сретић 3 1   

Математика 

Јасмина 

Радиновић 

Лукић 

3 1   

Математика 
Софија 

Милановић 
3 2   

Математика 
Александра 

Горановић 
3 1   

Математика Сања Лончар 3    

Математика 
Татјана 

Лончаревић 
3    

      

 

 

НАГРАДЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА: 

 

Предмет 

Име и 

презиме 

ученика 

Име и презиме 

наставника 

Успех на такмичењу – уписати награду 

општинско окружно републичко 

Математика Уна Арсић Ивана Солдо 1.место   

      

 

 

ЗНАЧАЈНА ЗАПАЖАЊА ЗА РАД:  

 

(важне тачке дневног реда Годишњег програма рада стручног већа које су реализоване, а које сматрате да 

треба истаћи; образложити )   

На крају овог полугодишта, у млађим разредима има 408 ученика, распоређених у 16 

одељења.  Од укупног броја ученика, позитиван успех остварило је њих 231, врло добар 

успех 61 ученик, добар успех 17 ученика и 4 ученика су неоцењена и  позивају се на 

разредни испит у јуну.  Просечна оцена од другог до четвртог разреда је 4,64. 

Примерно владање има 403 ученика, 1 ученик врло добар и 4 ученика неоцењена. 

У раду са ученицима којима је потребна додатна подршка реализује се 6 ИОП-а 1, 2 

 ИОП-а 2  На седницама Одељењских већа и Наставничког већа  евалуиран је рад 
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са овим ученицима и донете су препоруке за даљи рад. Чланови мобилног тима, 

дефектолог и логопед, континуирано прате рад са овим ученицима у школи и пружају 

подршку свим учесницима у реализацији.  

 

Укупан број изостанака од првог до  четвртог разреда је 17040, од тога је оправданих 

изостанака  17017, а неоправданих изостанака је 23, док је нерегулисаних 3210, 4 ученика 

четвртог разреда који нису похађали наставу. Ове изостанке је било немогуће 

идентификовати јер родитељи у току године нису сарађивали 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.Један ученик 3. 

разреда има укор одељенског старешине. 

Предметни наставници су одржали час по одређеном распореду ученицима 4.разреда. 

Због тренутне епидемиолошке ситуације излети,ексурзије и настава у природи нису 

реализовани. 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ 

 
НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА Стручно веће наставника у продуженом боравку 
НАСТАВНИ ПЕРИОД 01.09.2020.- 28.06.2021. године 
РУКОВОДИЛАЦ Драгана Јовановић 
БРОЈ САСТАНАКА 
СТРУЧНОГ ОРГАНА 
ПЛАНИРАНО 
7 
РЕАЛИЗОВАНО 
7 
РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 
НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 
РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ АКТИВНОСТИ 
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 
И ТИП ЧАСА 
РАЗРЕД РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 
Дан бака и дека I 3, I 2 Оливера Стаматовић, 
Драгана Максимовић 
01.10.2020 
Такмичарске игре I 4, I 1 Александра Богдановић, 
Драгана Јовановић 
14.10.2020. 
Јесење играрије II 2, II 4, 
II 1, II 3 
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Невена Манојловић, 
Марија Радишић 
18.11.2020. 
Новогодишњи украси- 
ликовна радионица 
I 1, I 4 Драгана Јовановић, 
Александра Богдановић 
17.12.2020. 
Новогодишњи вашар I - IV Актив учитеља Није реализовано 
због 
епидемиолошких 
мера. 
Свети Сава - ликовна 
радионица 
I 2, I 3 Драгана Максимовић, 
Оливера Стаматовић 
25.01.2021. 
Дан борбе против 
вршњачког насиља 
II 2, II 4, 
II 1, II 3 
Марија Радишић, Невена 
Манојловић 
24. 2. 2021. 
Дан жена I 2, I 3 Драгана Максимовић, 
Оливера Стаматовић 
05.03.2021. 
Писање сугласника Ј 
Час за лиценцу 

IV2 Оливера Стаматовић, 
ментор 
Александра Богдановић 
29.3.2021. 

Светски дан среће I 3, I 2 Оливера Стаматовић, 
Драгана Максимовић 
31.03.2021. 
Светски дан планете Земље II 2, II 4, 
II 1, II 3 
Невена Манојловић, 
Марија Радишић 
22. 4. 2021. 
У сусрет Ускрсу - ликовна 
радионица 
I 1, I 4 Драгана Јовановић 
Александра Богдановић, 
26.04.2021. 
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Танго свуда и уз све II 2, II 4, 
II 1, II 3 
Невена Манојловић, 
Марија Радишић 
31. 5. 2021. 
Плесна радионица I 4, I 1 Александра Богдановић, 
Драгана Јовановић 
18.06.2021. 
Дан заштите животне 
средине 
II 2, II 4, 
II 1, II 3 
Невена Манојловић, 
Марија Радишић 
7. 6. 2021. 
Штафетне игре I 1, I 4 Драгана Јовановић, 
Александра Богдановић 
11.0.2021. 
Спортске игре II 2, II 4, 
II 1, II 3 
Марија Радишић, Невена 
Манојловић 
04.06.2021. 
ПРЕДАВАЊА, СТРУЧНЕ ТЕМЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ НА НИВОУ СТР. ВЕЋА 
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 
АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 
Пријем првака Чланови Актива и 
ученици 
Свечани пријем првака није 
уприличен. 
Дечија недеља Чланови Актива и 
ученици 
Друга недеља октобра 
Изложба цвећа; Мој љубимац Чланови Актива и 
ученици 
Није реализовано због 
актуелне епидемиолошке 
ситуације. 
Спортске игре Чланови Актива и 
ученици 
Није реализовано због 
актуелне епидемиолошке 
ситуације. 
Јесењи карневал Чланови Актива и 
ученици 
Није реализовано због 
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актуелне епидемиолошке 
ситуације. 
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН ШКОЛЕ НАСТАВНИКА У ПРОДУЖЕНОМ 
БОРАВКУ 
Наставник Назив семинара и број сати Организатор Време 
одржавања 
1. Драгана 
Јовановић 
2. Драгана 
Максимовић 
Корак по корак до 
интерактивног часа и евиденције 
портфолиа 
16 бодова 
ЗУОВ 
21.08.2020. 
Драгана Јовановић „Проговори да видим ко си- 
култура говора и усмено 
изражавање“, вебинар 
1 бод 
ЗУОВ 29.08.2020. 
1. Драгана 
Јовановић 
2. Драгана 
Максимовић 
3. Оливера 
Стаматовић 
„Лет кроз Дигитални свет“, 
вебинар 1 бод 
ЗУОВ 07.10.2020. 
Марија Радишић „Ванредно стање психе-како 
сачувати себе у ванредним 
околностима“ 
вебинар 1 бод 
Klett група Србија 08.12.2020. 
Марија Радишић „Типови интеракција-наставник 
као медијатор комуникација“ 
вебинар 1 бод 
Klett група Србија 12.12.2020. 
Марија Радишић „Од плана, преко ефикасне 
евиденције до најбољих 
резултата и у време пандемије“ 
вебинар 1 бод 
Klett група Србија 17.12.2020. 
1. Драгана 
Јовановић 
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2. Драгана 
Максимовић 
3. Марија Радишић 
„Из наше учионице: Читање- 
изазов савременог доба“ 
вебинар 1 бод 
СУРС 09.02.2021. 
Онлајн, 
вебинар 
1. Драгана 
Јовановић 
2. Марија Радишић 
„Између две ватре- како 
посредовати у ученичком 
конфликту“ вебинар 1 бод 
KLETT друштво за 
развој образовања, 
Београд 
10.02.2021. 
Онлајн, 
вебинар 
1. Драгана 
Јовановић 
2. Драгана 
Максимовић 
3. Марија Радишић 
„Из наше учионице-Платформа 
Microsoft Theams-ризница 
креативности, организације и 
стваралаштва“ вебинар 1 бод 
СУРС 11.02.2021. 
Онлајн, 
вебинар 
1. Драгана 
Јовановић 
2. Драгана 
Максимовић 
3. Марија Радишић 
„Из наше учионице: најбоље 
радимо у 5 до 12“ вебинар 1 бод 
СУРС 17.02.2021. 
Онлајн, 
вебинар 
1. Драгана „Из наше учионице- у виртуелни СУРС 19.02.2021. 
Јовановић 
2. Драгана 
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Максимовић 
3. Марија Радишић 
свет“ вебинар 1 бод Онлајн, 
вебинар 
1. Драгана 
Јовановић 
2. Драгана 
Максимовић 
3. Оливера 
Стаматовић 
4. Марија Радишић 
„Значај циљане комуникације у 
савременој педагогији-како да 
боље разумете ученике и они 
вас“ 
вебинар 1 бод 
СУРС 24.02.2021. 
Онлајн, 
вебинар 
1. Драгана 
Јовановић 
2. Драгана 
Максимовић 
3. Марија Радишић 
„Из наше учионице: инклузија у 
школи- место спајања, а не 
раздвајања“ вебинар 1 бод 
СУРС 26.02.2021. 
Онлајн, 
вебинар 
1. Драгана 
Јовановић 
„Савремени уџбенички комплет 
–за ученике и наставнике“ 
вебинар 1 бод 
СУРС 09.03.2021. 
вебинар 
1. Драгана 
Јовановић 
2. Марија Радишић 
„Израда и примена ИОП-а 
примери добре праксе у 
разредној настави“ 
вебинар 1 бод 
KLETT друштво за 
развој образовања, 
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Београд 
19.03.2021. 
Онлајн, 
вебинар 
1. Драгана 
Јовановић 
„Напредак је лак кад ђак има 
пројекат“ 
вебинар 1 бод 
KLETT друштво за 
развој образовања, 
Београд 
25.03.2021. 
Онлајн, 
вебинар 
1. Драгана 
Јовановић 
2. Драгана 
Максимовић 
„Математика у млађим 
разредима- практични примери и 
подршка реализацији“ вебинар 1 
бод 
СУРС 18.05.2021. 
Онлајн, 
вебинар 
1. Драгана 
Јовановић 
Програмирање је лако, научити 
га може свако- обука 8 бодова 
Друштво учитеља 
Београда 
24.04.2021. 
1. Драгана 
Јовановић 
2. Оливера 
Стаматовић 
3. Драгана 
Максимовић 
Српски језик у млађим 
разредима – практични примери 
и подршка реализацији вебинар 
1 бод 
ЗУОВ 08.06.2021. 
1. Марија Радишић 
2. Драгана 
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Максимовић 
Кроз акцију и интеракцију 
подстакните ученичку 
мотивацију 
Klett друштво за 
развој образовања, 
Београд 
23. 2. 2021. 
онлајн 
Невена 
Манојловић 
Стратегије у раду са ученицима 
који показују проблеме у 
понашању 
Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја 
20.02.2021. 
Невена 
Манојловић 
Развој животних вредности код 
ученика и партнерских односа са 
њиховим родитељима- стручни 
скуп 1 бод 
KLETT друштво за 
развој образовања 
13.04.2021. 
Невена 
Манојловић 
Обука за запослене- породично 
насиље – обука 16 бодова 
Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја 
13.04.2021. 
Марија Радишић Здрави стилови живота и због 
чега су важни- обука 16 бодова 
Klett друштво за 
развој образовања, 
Београд 
2. 3. 2021. 
онлајн 
Оливера 
Стаматовић 
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„Лет кроз Дигитални свет“, 
вебинар 1 бод 
ЗУОВ 07.10.2020. 
Марија Радишић „Ванредно стање психе-како 
сачувати себе у ванредним 
околностима“ 
вебинар 1 бод 
Klett група Србија 08.12.2020. 
Марија Радишић „Типови интеракција-наставник 
као медијатор комуникација“ 
вебинар 1 бод 
Klett група Србија 12.12.2020. 
Марија Радишић „Од плана, преко ефикасне 
евиденције до најбољих 
резултата и у време пандемије“ 
вебинар 1 бод 
Klett група Србија 17.12.2020. 
ПРОЈЕКАТ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ( ) РАЗРЕД 
ТЕМА: 
ЦИЉ ПРОЈЕКТА ПРЕДМЕТИ 
РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА ИСХОДИ И ПРОДУКТИ 
ЗНАЧАЈНА ЗАПАЖАЊА ЗА РАД: 
(важне тачке дневног реда Годишњег програма рада стручног већа које су реализоване, а 
које сматрате да треба истаћи; образложити ) 
У току ове школске године одржано је 7 састанака Стручног већа наставника 
продуженог боравка. Због актуелне епидемиолошке ситуације неке активности нису 
реализована у протеклом периоду. 
- Свечани пријем првака није уприличен. Разредне старешине и наставници продуженог 
боравка су се 31.08. упознале са децом у мањим групама у току преподнева. 
- Дечија недеља је обележена изложбом радова ученика продуженог боравка у холу 
школе 
под слоганом „Подељена срећа је два пута већа“. 
- Стручно веће наставника у продуженом боравку, организовало је украшавање школског 
хола мотивима зиме, чиме је простор оплемењен и створена пријатна атмосфера. 
- У свим групама продуженог боравка се редовно су се одржавала едукативна предавања 
на тему правилног прања руку и значају одржавања хигијене у циљу спречавања појаве и 
ширења епидемије вирусом Ковид-19. 
- У току другог полугодишта реализоване су бројне планиране активности, уз поштовање 
свих епидемиолошких мера. 
-Ученици боравка су учествовали у три хуманитарне акције које су се организовале у 
школи („НУРДОР“ , као и „Срце Синђелића“ прикупљање новчаних средстава за ученика 
осмог разреда коме је преминула мајка, као и акв+ција „Чеп у џеп“ којој се радо 
одазивају 
сви ученици боравка). 
- Стручно веће наставника у продуженом боравку, организовало је украшавање школског 
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хола мотивима пролећа, чиме је простор оплемењен и створена пријатна атмосфера. 
- Сви ученици који похађају боравак успешно савладали све предвиђене садржаје. 
Дисциплина ученика је задовољавајућа. 
- На последњем састанку наставника продуженог боравка изабрана је Оливера 
Сатамотовић за руководиоца за наредну школску годину. 
28.06.2021. 
Руководилац 

 
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

 
НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА:  Стручно веће наставника српског језика и књижевности 

НАСТАВНИ ПЕРИОД: школска 2020/21. 

РУКОВОДИЛАЦ:    Милена Јекић  

 

Број састанака стручног већа 

ПЛАНИРАНО РЕАЛИЗОВАНО 

11 13 

 

РЕАЛИЗОВАНЕ  СТРУЧНЕ ТЕМЕ: 

 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

Усаглашавање критеријума оцењивања  Татјана Бањеглав септембар 

Однос наставник - ученик  Биљана Пуповић октобар 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА 

 

НАЗИВ ЧАСА 
РАЗРЕД И 

ОДЕЉЕЊЕ 
РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

„Поход на Мјесец“, 
Бранко Ћопић 

5/1 Татјана Бањеглав септембар 

„Женидба Милића 
барјактара“, епско-лирска 
песма 

8/2 Весна Петровић Зечевић септембар 

Инструментал 5/3 Биљана Пуповић октобар 
„Песма о керуши“, С. 

Јесењин 
6/2 Јована Нинчић новембар 

„Избирачица“, Коста 

Трифковић 
6/1 Милена Јекић мај 

 

 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

Име и презиме 

наставника 

Назив семинара и број сати 
Организатор 

Време 

одржавања 

Биљана Пуповић 

 

/ 

 

/ / 

Број сати стручног усавршавања у установи: 108 
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Број сати стручног усавршавања ван установе:  / 

Татјана Бањеглав 

 

Корак по корак до 

интерактивног часа и 

евиденције портфолиа 

Отворена 

просветна 

иницијатива 

27-28.8.2020. 

 Дигитална учионица ЗУОВ 25.5.2020-

1.9.2020. 
Број сати стручног усавршавања у установи: 52 

Број сати стручног усавршавања ван установе: 35,5 

Весна Петровић 
Зечевић 

Дигитална учионица ЗУОВ 25.5.2020-
1.9.2020. 

Број сати стручног усавршавања у установи: 64 
Број сати стручног усавршавања ван установе: 19,5 

Јована Нинчић / / / 

Број сати стручног усавршавања у установи: 66 
Број сати стручног усавршавања ван установе: / 

Милена Јекић 
 

Корак по корак до 
интерактивног часа и 
евиденције портфолиа 

Отворена 
просветна 
иницијатива 

27-28.8.2020. 

Милена Јекић Дигитална учионица ЗУОВ 19.4.2021-
30.5.2021. 

Број сати стручног усавршавања у установи: 66 
Број сати стручног усавршавања ван установе: 35,5 

 

 

 

 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ: (учешће, присуство или организација разних манифестација – културних, 

уметничких, музичких, спортских у школи и посете, излети, обиласци музеја и сл.) 

 

 

АКТИВНОСТИ 
 

УЧЕСНИЦИ 

 

ВРЕМЕ 

Посета школској библиотеци (5.разред) Татјана Бањеглав 

Јована Нинчић 

Милена Јекић 

септембар 

Литерарни конкурс – Ђачка песничка сусретања 

(онлајн) 

Татјана Бањеглав новембар 

Прослава Светог Саве (читање биографије и 

песама и прича о Светом Сави на часовима 

одељењске заједнице) 

Татјана Бањеглав 

Весна Петровић Зечевић 

Милена Јекић 

Јована Нинчић 

Биљана Пуповић 

јануар 

Приређивање школског часописа 

“Синђа” 

 

Весна Петровић Зечевић новембар-мај 

Дан матерњег језика (пано) Татјана Бањеглав 

Весна Петровић Зечевић 

Милена Јекић 

Јована Нинчић 

Биљана Пуповић 

фебруар 
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Месец књиге: Дан дечје књижевности, 4. април и 

Међународни дан књиге, 23. април (читање 

кратких одломака из омиљених књига) 

Татјана Бањеглав 

Весна Петровић Зечевић 

Милена Јекић 

Јована Нинчић 

Биљана Пуповић 

април 

 

Запажања за рад: Од активности предвиђених Годишњим планом Стручног већа, посета ученика 

Сајму књига, припрема и реализација програма поводом прославе Светог Саве и Дана школе и 

посета позоришту нису реализоване због актуелне епидемиолошке ситуације. 
СЕКЦИЈЕ:  

 

Име секције 
Име и презиме 

наставника 

Број 

реализованих 

часова 

Број ученика 

који похађају 

секцију 

Запажања 

Литерарно-

рецитаторска 

секција 

Татјана 

Бањеглав 
33 3 

Годишњи план секције у 

потпуности остварен. Ученици 

су били високо мотивисани за 

рад. 

Новинарска 

секција 

Весна Петровић 

Зечевић 
37 17 

Годишњи план секције у 

потпуности остварен. Ученици 

су били високо мотивисани за 

рад. Прилоге за часопис 

„Синђа“ доставили су и 

ученици који нису били 

чланови новинарске секције, а 

на основу образложења 

чланова секције (уз помоћ 

наставника), чиме је остварена 

вршњачка едукација. 

 

УСПЕХ НА ТАКМИЧЕЊИМА: 

 

Предмет 
Име и презиме 

наставника 

Број ученика на одређеним нивоима такмичења - учешће 

школско општинско окружно републичко 

Српски језик 

и књижевност 

Татјана 

Бањеглав 
2 2 1 / 

Српски језик 

и књижевност 

Весна Петровић 

Зечевић 
4 4 / / 

 

 

НАГРАДЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА: 

 

Предмет 

Име и 

презиме 

ученика 

Име и презиме 

наставника 

Успех на такмичењу – уписати награду 

општинско окружно републичко 

Српски језик 

и књижевност 

Катарина 

Вукашиновић 

Татјана 

Бањеглав 
3.место 3.место / 

 

ЗНАЧАЈНА ЗАПАЖАЊА ЗА РАД:  

 

Због актуелне епидемиолошке ситуације, у овој школској години настава се одвијала као 

комбиновани модел (онлајн и непосредно у школи). Са ученицима који су наставу пратили 

искључиво онлајн додатно је рађено на платформи (Гугл учионица) и исти су, према распореду, 

долазили у школу да усмено одговарају, а оцењивани су и на основу активности онлајн (писање 
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домаћих задатака, решавање квизова, прављење ПП презентација и слично). 

Од 30.11.2020. до краја првог полугодишта (18.12.2020) и од 15.3.2021. до 19.4.2021. 

комуникација се одвијала искључиво на платформи. Ученицима се оцењивала активност на Гугл 

учионицама и израда домаћих задатака. Ученици су активно учествовали у настави на даљину и 

пратили часове у Гугл учионици, путем Гугл мита. Постављан им је и материјал за рад (ПП 

презентације, квизови, задаци...). Са ученицима који  раде по ИОП-у такође је рађено непосредно 

и онлајн, односно искључиво онлајн у наведеним периодима. И ови ученици су се оцењивали на 

основу задатака које раде и постављају у Гугл учионицу, односно непосредно у школи. 

Планови часова за све разреде, као и додатне и допунске наставе и секција у потпуности су 

реализовани. Припремна настава из српског језика за ученике осмог разреда одржавана је онлајн 

и непосредно у школи. 

 

 
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА:  физичко васпитање 

НАСТАВНИ ПЕРИОД:  школска 2020/21. 

РУКОВОДИЛАЦ:     Александар  Илић 
 

Број састанака стручног већа 

ПЛАНИРАНО РЕАЛИЗОВАНО 

11                          6 

 

РЕАЛИЗОВАНЕ  СТРУЧНЕ ТЕМЕ: 

 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

Гугл учионица Кристина Павловић-

Рајковић, Александар 

Илић 

Октобар 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА 

 

НАЗИВ ЧАСА 
РАЗРЕД И 

ОДЕЉЕЊЕ 
РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Моторичко вежбање у 

складу са 

епидемиолошким 

мерама 

6/3 Миломир Петровоћ  Новембар 2020. 

Моторичко вежбање у 

складу са 

епидемиолошким 

мерама 

7/3 Александар Илић  Новембар 2020. 

Моторичко вежбање у 

складу са 

епидемиолошким 

мерама 

6/1 Кристина Павловић Новембар 2020. 
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

Име и презиме наставника Назив семинара и број сати Организатор 
Време 

одржавања 

Александар Илић Корак по корак до 

интерактивног часа и 

евиденције портфолиа, 

16 сати 

Академија 

Филиповић 

Август 2020. 

Кристина Павловић 

Рајковић 

Програм обуке за 

запослене у 

образовању 

/Дигитална 

учионица/дигитал.ком

петентан наставник – 

увођење електронских 

уџбеника и дигиталних 

образовних 

материјала, 19,5 сати 

ЗУОВ Онлине 

19.5.2021. 

Кристина Павловић 

Рајковић 

Подршка ученицима са 

проблемима у школи и у 

дому ученика и њиховим 

родитељима 36 сати 

ОКЦ-Бор Онлајн-

5.3.2021. 

 

 

 

 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ: (учешће, присуство или организација разних манифестација – културних, 

уметничких, музичких, спортских у школи и посете, излети, обиласци музеја и сл.) 

 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕСНИЦИ 

ВРЕМЕ 

Обележен је Дан правилне исхране на часовима 

физичког и здравственог васпитања 

Миломир Петровоћ 

Александар Илић 

Кристина Павловић 

Октобар 

2020. 

 

Од активности предвиђених у овој школској години нису реализоване: Недеља спорта, Спортски 

дан и Орјентиринг због тренутне епидемиолошке ситуације. 
 

 

СЕКЦИЈЕ:  

 

Име секције 
Име и презиме 

наставника 

Број 

реализованих 

часова 

Број ученика 

који похађају 

секцију 

Запажања 

Кошаркашка 

секција 

Кристина 

Павловић 

рајковић 

           0 0 / 

Рукометна 

секција 
Александар илић 0 0 / 

Стони тенис 
Миломир 

Петровић 
0 0 / 
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Додатна запажања за секције:  

 

Према плану стручног већа физичког васпитања предвиђене су биле Кошаркашка, Стонотениска 

и Рукометна секција са по 36 часова, међутим због епидемиолошке ситуације са Ковидом 19 и 

препоруке Министарства за колективне спортове, као и само коришћење реквизита које секција 

захтева њихово одржавање ове школске 2020/2021 године није било могуће. 

 

 

УСПЕХ НА ТАКМИЧЕЊИМА: 
 

Предмет 
Име и презиме 

наставника 

Број ученика на одређеним нивоима такмичења - учешће 

школско општинско окружно републичко 

Физичко 

васпитање 

Кристина 

Павловић-

Рајковић, 

Александар 

Илић, Миломир 

Петровић 

/ / / / 

 

Због епидемиолошке ситуације са Ковидом 19 и препоруке Министарства за колективне спортове, 

као и само коришћење реквизита које такмичења захтевају њихово одржавање ове школске 

2020/2021 године није било могуће. 
 

НАГРАДЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА: 

 

Предмет 

Име и 

презиме 

ученика 

Име и презиме 

наставника 

Успех на такмичењу – уписати награду 

општинско окружно републичко 

Физичко 

васпитање 
/ / / / / 

 

 

ЗНАЧАЈНА ЗАПАЖАЊА ЗА РАД:  

 

(важне тачке дневног реда Годишњег програма рада стручног већа које су реализоване, а које сматрате да 

треба истаћи; образложити )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИОЛОГИЈА И ХЕМИЈА 
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НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА:  БИОЛОГИЈЕ И ХЕМИЈЕ 

НАСТАВНИ ПЕРИОД од 1.09.2020. до 22.06.2021. 

РУКОВОДИЛАЦ:     Весна Сретић                    
  

Број састанака стручног већа 

ПЛАНИРАНО РЕАЛИЗОВАНО 

12 13 

 

РЕАЛИЗОВАНЕ  СТРУЧНЕ ТЕМЕ: 
 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

Бирам да рециклирам, реализована у 

оквиру стручног већа 
Вера Љубисављевић 30.10.2020. 

Онлине учионица-google classroom, 

реализована у оквиру стручног већа 
Весна Сретић 25.11.2020. 

Подршка ученицима са проблемима у 

школи и у дому ученика и њиховим 

родитељима 

Весна Сретић 26.03.2021. 

„Услови и поступак напредовања и 

стицања знања“ 
Вера Љубисављевић 31.03.2021. 

„Критичко мишљење“ Јелена Николић 26.05.2021. 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА 
 

НАЗИВ ЧАСА 
РАЗРЕД И 

ОДЕЉЕЊЕ 
РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Деоба ћелије 7-4 Јелена Николић 16.09.2020. 

Разлике међу ћелијама-

обрада-дигитални час 
6-2 Весна Сретић 17.09.2020. 

Грађа атома-обрада-

дигитални час 
7-3 Вера Љубисављевић 20.10.2020. 

Карбоксилне киселине- 

номенклатура, добијање 
8-2 Вера Љубисављевић 12.03.2021. 

Значај биљака за човека 5-2 Весна Сретић 19.04.2021. 

Животне области 7-4 Јелена Николић 26.05.2021. 
 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
 

Име и презиме 

наставника 

Назив семинара и број 

сати 
Организатор 

Време 

одржавања 

Вера Љубисављевић 

Онлајн презентација 

уџбеника хемије за 

осми разред 

БИГЗ 20.11.2020. 

Презентација уџбеника 

хемије за осми разред 
Нови логос 28.11.2020. 



ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ  О ОСТВАРЕНОСТИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020-2021. 

 

65 
 

 

 
Презентација уџбеника 

хемије за осми разред 

 
Вулкан 08.12.2020. 

 
Упутство за дежурне 

наставнике 

Министарство 

просвете и 

ЗУОВ 

18.06.2021. 

Број сати стручног усавршавања у установи: 45 

Број сати стручног усавршавања ван установе: 11 

Јелена Николић 

 

Креативни рад са ученицима 

на превенцији злоупотребе 

психоактивних супстанци 

Градски завод за 

јавно здравље 
10-11.10.2020 

Употреба логаритама на 

археолошком 

налазишту.Како су ученици 

савладали математичке 

функције кроз практичан 

експеримент 

Институт за 

модерно 

образовање 

16.11.2020 

Selfie 2020-2021,session 1 

 

Европска 

комисија 

Директорат за 

образовање и 

културу 

17.11.2020 

Подршка ученицима са 

проблемима у школи и у 

дому ученика и њиховим 

родитељима 

 

Образовно 

креативни 

центар-Бор 

08.02.2021-

13.03.2021 

Сарадничко учење, учење за 

савремени живот 

Центар за 

промоцију науке 

30.11-

31.12.2020 

Између две ватре-како 

посредовати у ученичком 

конфликту 

Клеттт друштво 

за развој 

образовања, 

Београд 

10.02.2021 

Методе и технике учења у 

настави 
ДАТА статус 09.02.2021 

Упутство за дежурне 

наставнике 

Министарство 

просвете и ЗУОВ 
18.06.2021. 

Број сати стручног усавршавања у установи: 99 

Број сати стручног усавршавања ван установе: 106 

Весна Сретић 

 

Дигитална учионица 

Завод за 

вредновање 

квалитета 

образовања и 

васпитања 

Јун 2020. 

„Дигитални алати и занати“ 

Група Клет 

Србија, Жолт 

Коња 

30.01.2021. 
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„Између две ватре-како 

посредовати у ученичком 

конфликту“ 

Клеттт друштво 

за развој 

образовања, 

Београд 

10.02.2021 

„Здрави стилови живота и 

зашто су они важни“ 

Група Клет 

Србија, др Олга 

Хаџић 

02.03.2021. 

Подршка ученицима са 

проблемима у школи и у 

дому ученика и њиховим 

родитељима  

Образовно 

креативни 

центар, Бор 

08.02.2021-

13.03.2021 

Како ефикасно прилагодити 

наставу 

Група Клет 

Србија, Ивана 

Ковачевић 

19.3.2021. 

Комуникација телом и 

гласом 

Група Клет 

Србија, Марко 

Стојановић 

15.5.2021. 

Умеће комуникације – 

вредност слушања са 

разумевањем 

Група Клет 

Србија, Ирена 

Лободок 

Штулић 

27.05.2021. 

Упутство за дежурне 

наставнике 

Министарство 

просвете и ЗУОВ 
18.06.2021. 

Број сати стручног усавршавања у установи: 96 

Број сати стручног усавршавања ван установе: 69,5 
 

 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ: (учешће, присуство или организација разних манифестација – 

културних,  

уметничких, музичких, спортских у школи и посете, излети, обиласци музеја и сл.) 

 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕСНИЦИ 

ВРЕМЕ 

Обележен је међународни Дан очувања озонског 

омотача 

Чланови већа 16.09.2020. 

Презентацијом на биолошкој секцији обележен је 

Дан чистих планина.  

Чланови већа 26.09.2020. 

Обележен је Дан животиња причом и 

презентација са ученицима 6. разреда 

 

Чланови већа 8.10.2020. 

Обележен је Дан правилне исхране на часовима 

домаћинства и на биолошкој секцији 

Чланови већа 16.10.2019. 

Обележавање дана борбе против СИДЕ, 

вршњачка предавања  

Весна Сретић, ученици 

осмог разреда 

1.12.2019. 

Обележен је Дан вода причом и презентација са 

ученицима 6. разреда 

 

Чланови већа 22.03.2021. 

https://www.okcseminari.rs/course/view.php?id=580
https://www.okcseminari.rs/course/view.php?id=580
https://www.okcseminari.rs/course/view.php?id=580
https://www.okcseminari.rs/course/view.php?id=580
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Обележена је светска акција „Сат за планету 

Земљу“ видео материјалима  

Чланови већа 27.03.2021. 

Обележен Дан планете  Чланови већа 22.04.2021. 

Обележен Светски дан породице Чланови већа 15.05.2021 

Обележен дан биодиверзитета Јелена Николић и 

Стеван Роксандић 

22.05.2021. 

Обележен Дан заштите животне средине  Чланови већа 05.06.2021. 

Од активности предвиђених Планом у првом полугодишту нису реализоване: Сарадња са 

Црвеним крстом, припреме за фестивал науке и студијска посета Петници као и посете 

ботаничкој башти и зоолошком врту због тренутне епидемиолошке ситуације. Остале активности 

су прилагођене и остварене у складу са епидемиолошком ситуацијом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЈЕ:  

 

Име секције 

Име и 

презиме 

наставника 

Број 

реализован

их часова 

Број 

ученика 

који 

похађају 

секцију 

Запажања 

Биолошка 

секција 
Весна Сретић 35 43 

Ученици су са 

предметним наставником 

обележили значајне 

датуме, док планирани 

излети нису реализовани 

због епидемиолошке 

ситуације 
 

Пројекат „Сајам туризма“ презентација пројекта у установи, на састанку стручног већа, 

реализатор пројекта Јелена Николић у сарадњи са угоститељко-туристичком школом из 

Београда. Због тренутне епидемиолошке ситуације овај пројекат је модификован и рађен 

је дигитално. 
 

ЗНАЧАЈНА ЗАПАЖАЊА ЗА РАД:  

 

(важне тачке дневног реда Годишњег програма рада стручног већа које су реализоване, а 

које сматрате да треба истаћи; образложити )  
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ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ: 

Израда и излагање дидактичких материјала: 

1. Модел ћелије - ученици 6.разреда 

2. Вршњачке едукације „1.децембар Светски дан борбе против сиде“ 

3.Израда дигиталних хербаријума – ученици 5.разреда 

4.Израда еколошког часописа са освртом на проблеме у крају у ком ученици живе -ученици 

5.разреда 

 

Наставнице биологије са ученицима петих и осмих разреда. 

 

-Пасађено је једно стабо јелке у школском дворишту у септембру месецу, које је поклон 

наставнице биологије Јелке Вујић. 
-У новембру месецу је наставник информатике Стефан Поповић донирао 5 стабала половније које 

су засађене у школском дворишту. 

 

 

 

ИСТОРИЈА И ГЕОГРАФИЈА 

 
НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА:  историја - географија                        
НАСТАВНИ ПЕРИОД од 1.09.2020. до 16.06.2021. 

РУКОВОДИЛАЦ:      Јован Драгићевић                   

  

Број састанака стручног већа 

ПЛАНИРАНО РЕАЛИЗОВАНО 

11 11 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА 

 

НАЗИВ ЧАСА 
РАЗРЕД И 

ОДЕЉЕЊЕ 
РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Први светски рат – ток 

рата  

 

 
 

8/2 Александра Јелић   08.12. 2020.  

11.50 – 12.35 

 

Краљевина Норвешка 
 

7/4  

Стеван Роксандић 

22.10.2020. 

13.15 – 13.45. 

Словени и њихово 

досељавање на Балкан 

5/1 Владан Миљковић   09.12.2020. 

09.50-10.35 

Оријентација у простору 
 

6/4 Јован Драгићевић   13.10.2020. 

13.50 – 14.20 
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

Име и презиме 

наставника 
Назив семинара и број сати Организатор 

Време 

одржавања 

Број сати стручног 

усавршавања у 

установи:  

 

   

Владан Миљковић 

 "Напредовање у звања" школа 31.3.2021. 

Обука за запослене-

Породично насиље 

Министарство – 

Чувам те 

2021.година 

Обука за запослене-Стратегија 

у раду са ученицима који 

показују проблеме у 

понашању 

Министарство – 

Чувам те 

2021.година 

Микробит – основни курс Британски савет 2021.година 

Виртуелна посета Народном 

музеју Ниш 

школа 2021.година 

   

   

   

Број сати стручног усавршавања ван установе: 41 

Број сати стручног усавршавања у установи: 52 

Владан Миљковић 

Савремени уџбенички 

комплет – за ученике и 

наставнике 

Друштво 

учитеља 

09.03.2021. 

 „Наши ученици у свету 
критичког мишљења и 
медијске писмености” 

ЗУОВ 12.04.2021. 

   

Број сати стручног усавршавања у установи: 19,5 

 

Јован Драгићевић 

Оријентација у простору школа учионица 3. час 

08.10.2020 

Наполеоново доба школа 2020/21 

Микробит - курс за 

програмирање 

Британски савет 2020/21 

Животне области школа 
Школа, 

26.5.2021. 

 

Напредовање у звања 

школа 

Школа, 

31.3.2020. - 

онлајн 

 
Краљевина Норвешка/Европа 

школа 
Школа, 

22.10.2020. 

Број сати стручног усавршавања ван установе: 69,5 
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ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА 

ЗАПОСЛЕНЕ У 

ОБРАЗОВАЊУ 

/ДИГИТАЛНА 

УЧИОНИЦА/ДИГИТАЛНО 

КОМПЕТЕНТАН 

НАСТАВНИК – УВОЂЕЊЕ 

ЕЛЕКТРОНСКИХ 

УЏБЕНИКА И 

ДИГИТАЛНИХ 

ОБРАЗОВНИХ 

МАТЕРИЈАЛА 
 

Британски савет онлајн 

ПРОГРАМ ОБУКЕ 

НАСТАВНИКА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ 

ОРИЈЕНТИСАНЕ 

КА ИСХОДИМА УЧЕЊА 
 

  

   

   

   

   

Број сати стручног усавршавања у установи:  

Број сати стручног усавршавања ван установе:  

 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ: (учешће, присуство или организација разних манифестација – културних, 

уметничких, музичких, спортских у школи и посете, излети, обиласци музеја и сл.) 

 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Виртуелна посета Народном музеју у Нишу Ученици 6/4 разреда 17.05.2021 

 

 

УСПЕХ НА ТАКМИЧЕЊИМА: 

 

Предмет 
Име и презиме 

наставника 

Број ученика на одређеним нивоима такмичења - учешће 

школско општинско окружно републичко 

историја 
Александра 

Јелић 
5 4 4 4 

      

      

      

      

 

НАГРАДЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА: 

 

Предмет 
Име и 

презиме 

Име и презиме 

наставника 
Успех на такмичењу – уписати награду 
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ученика општинско окружно републичко 

историја 
Николина 

Илић 

Александра 

Јелић 
3 1 - 

 
Катарина 

Вукашиновић 

Александра 

Јелић 
1 1 - 

 Маја Њубичић 
Александра 

Јелић 
1 2 - 

 
Бојана 

Карапанџић 

Александра 

Јелић 
1 1 - 

      

 

 

ЗНАЧАЈНА ЗАПАЖАЊА ЗА РАД:  

 

(важне тачке дневног реда Годишњег програма рада стручног већа које су реализоване, а које сматрате да 

треба истаћи; образложити )  

 

УМЕТНИЧКИ ПРЕДМЕТИ 

НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА: Стручно веће  уметничких предмета 

НАСТАВНИ ПЕРИОД 

 школска 2020/21. 

РУКОВОДИЛАЦ: 

Наталија Вакањац 

 

Број састанака стручног већа 

ПЛАНИРАНО РЕАЛИЗОВАНО 

                  10                          9 

 

РЕАЛИЗОВАНЕ СТРУЧНЕ ТЕМЕ: 

 
НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

Стручна тема и дискусија: „Оптимални 

садржаји и алати за реализацију 

дигиталних лекција ( презентација)“ 

Наставници   

уметничких предмета 
 

   

  Децембар 

Унапређивање квалитета рада наставе 

он лајн 

Наставници   

уметничких предмета 
 

 Децембар -   

новембар 

Стручна тема и дискусија: „Предлози који 

се тичу развојног плана школе“ 

Наставници   

уметничких предмета 
 

  Септембар 

Креирање задатака за наставу он лајн за 

ученике који похађају ИОП 

Наставници    

уметничких предмета 
 

  Септембар-  

новембар 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА 

 

НАЗИВ ЧАСА 
РАЗРЕД И 

ОДЕЉЕЊЕ 
РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

 Цртеж оптичких илузија             

           5  -2 

   Наталија Вакањац   Новембар 
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Певање песама у комбинацији са 

покретом 

 

           5-2 

   Петра Јовановић    

   Новембар 

  Производи од рециклиране 

амбалаже 

           6-4   

         ЦСВ 

    Наталија Вакањац      

   Фебруар 

  Дурска и молска лествица            5-1    Маријана Пријић    Март 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

Име и презиме наставника 
Назив 

семинара 
и број 
сати 

Организатор Време 

одржавања 

   

   Наталија Вакањац 

Корак по 

корак до 

интерактивног 

часа и 

евиденције 

16 сати 

Отворена 

просветна 

иницијатива- 

Јагодина 

  

  Септембар 

   Петра Јовановић  Корак по 

корак до 

интерактивног 

часа и 

евиденције 

16 сати 

 Отворена 

просветна 

иницијатива- 

Јагодина 

 

  Септембар 

  Наталија Вакањац  Семинар о 

микробиту-8 

сати 

 Министарство просвете 

и британски савет 

  Март 

  Маријана Пријић  Семинар о 

микробиту-8 

сати 

 Министарство просвете 

и британски савет 

  Март 

 Наталија Вакањац  Стратегије у 

раду са 

ученицима 

који показују 

проблеме у 

понашању-16 

сати 

 Министарство просвете 

    „Чувај ме“ 

   

 

  Април 

 Маријана Пријић  Стратегије у 

раду са 

ученицима 

који показују 

проблеме у 

понашању-16 

сати 

 Министарство просвете 

  „Чувај ме“  

   

    Април 

 Наталија Вакањац   

   

 Породично 

насиље-обука 

за запослене-

16 сати 

 Министарство просвете 

   „Чувај ме“ 

  Април 
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 Маријана Пријић 

Породично 

насиље-обука 

за запослене-

16 сати 

 Министарство просвете 

    „Чувај ме“ 

 Април 

 

 

 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ: (учешће, присуство или организација разних 

манифестација – културних, уметничких, музичких, спортских у школи и посете, 

излети, обиласци музеја и сл.) 
 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕСНИЦИ 

ВРЕМЕ 

Ликовни конкурс поводом Дечије недеље- 

„ У мом срцу лежи“- Пријатељи деце 

 

    

 Чланови ликовне 

секције и други 

ученици 

 

  Октобар  

2020 

Ликовни конкурс поводом ослобођења 

Београда- „ Мој Београд“- СОРАС 

Чланови ликовне 

секције и други 

ученици 

   

  Октобар  

2020 

Учешће на традиционалној изложби: "Дечији 

октобарски салон" у Музеју примењене 

уметности 

Чланови ликовне 

секције и други 

ученици 

   

  Октобар 

2020 

Учешће на ликовном конкурсу : „ Домовина 

се брани лепотом и знањем“-Дечији културни центар 

Чланови ликовне 

секције и други 

ученици 

 

  Новембар 

2020 

Ликовни конкурс: „ Светосавље и наше доба“ 

Центар за ликовно васпитање деце и омладине Војводине 

Чланови ликовне 

секције и други 

ученици 

   

  Фебруар 

2020 

 Ликовни конкурс дечије карикатуре: Мали Пјер 

  Организатор- Пријатељи деце 

Чланови ликовне 

секције и други 

ученици 

 

   Фебруар 

2020 

Ликовни конкурс : „ У сусрет Ускрсу“ 

  Организатор- Пријатељи деце 

Чланови ликовне 

секције и други 

ученици 

 

   Март 2020 

Реализација изложби : 

*Радови награђени на ликовном конкурсу 

поводом Дечије недеље 

*Вечерњи пејзаж-5.р 

*Апстрактна слика-8.р 

*Валер-"Кристали"-6.р. 

*Рециклирани ЦД-ЦСВ 

*Цртеж животиње 

*Пројекат „Свирачи“-5. и 7. р. 

*Изложбе он лајн- гугл албум 

*Изложба Поентилизам  

 

   Ученици 5, 6, 7,  и 8 

разреда  

 

  Септембар- 

   Јун 
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*Изложба : Фигура у покрету 

*Изложба: Египатски мотиви 

*Изложба : НОТАН-контраст 
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СЕКЦИЈЕ: 

 

 

 

    

 

     

      

УСПЕХ НА ТАКМИЧЕЊИМА: 
 

 

Предмет Име и 

презиме 

наставника 

Број ученика на одређеним нивоима такмичења - 

учешће 

школско општинско окружно републичко 

  Ликовна 

култура 

 Наталија 

Вакањац 

  30    20   10  5 

 

 

НАГРАДЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА: 

 

 

Предмет 
Име и 

презиме 

ученика 

Име и 

презиме 

наставника 

Успех на такмичењу – уписати 

награду 

општинско окружно републичко 

 Ликовна 

култура 

 Кристина 

Дробњаковић 

6-4 

 Наталија 

Вакањац 

      1     2  

 Ликовна 

култура 

 Бисера 

Живојиновић 

6-3 

 Наталија 

Вакањац 

      1   

 Ликовна 

култура 

 Матија 

Андона 7-3 

       1   

 Ликовна 

култура 

 Анастасија 

Перовић 7-2 

 Наталија 

Вакањац 

      1   

 Ликовна 

култура 

 Лена Ерор 5-2  Наталија 

Вакањац 

      1   

 

Име секције 
Име и 

презиме 

наставник

а 

Број 
реализован
их часова 

Број 
ученика 

који 
похађају 
секцију 

 

Запажа

ња 

  Ликовна 

секција 

 Наталија 

Вакањац 

          36            

         7 

    Часови су реализовани 

он лајн, консултације  

     су повремено обављане 

у школи. 

   Чланови секције су 

освојили награде на 

   ликовним конкурсима      

      

 Хорска 

секција 

 Петра 

Јовановић и 

 Маријана 

Пријић 

               

         36 

        

         10               

Настава секције је 

одржавана на даљину путем 

Гугл учионице због 

безбедносних мера које су 

се поштовале услед 

пандемије. 
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 Ликовна 

култура 

  Драган Савић   

6-3 

 Наталија 

Вакањац 

       1 

 Ликовна 

култура 

 Кристина 

Бањац 7-2 

 Наталија 

Вакањац 

      1  

 

 

ЗНАЧАЈНА ЗАПАЖАЊА ЗА РАД: 

 

(важне тачке дневног реда Годишњег програма рада стручног већа које су реализоване, а које 

сматрате да треба истаћи; образложити ) 

 

Запажање се не односи конкретно на Годишњи програм али сматрамо да је важно истаћи 

предност рада са мањим групама ученика. Настава је ефикаснија, без обзира што су часови 

били скраћени. Комуникација са ученицима је била много боља и постојала је већа могућност 

индивидуалног рада који је веома значајан за уметничке предмете. 

У том смислу подржавамо напоре својих колега који су се недавно обраћали министарству са 

захтевом да се број ученика у одељењима смањи и жалимо што нисмо довољно информисани 

о повременој синдикалној борби за боље услове рада. 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА И ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

 
НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА :Стручно веће_ Tехнике и технологије и Информатике и рачунарства                      

НАСТАВНИ ПЕРИОД: школска 2020/21  

РУКОВОДИЛАЦ : Радиславка Лакићевић Копања                          

  

БРОЈ САСТАНАКА 

СТРУЧНОГ ОРГАНА 
 

 

ПЛАНИРАНО 

11 

РЕАЛИЗОВАНО 

11 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 
 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

Дигитална учионица 2020 

 

Радиславка Лакићевић 

Копања 

Септембар 

Гугл учионица Стефан Поповић Октобар 

Пример добре праксе Станика Брашњевић Новембар 

Презентација  Милица Пантелић Децембар 

Презентација са семинара Дејан Радоњић Фебруар 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА 
 

НАЗИВ ЧАСА РАЗРЕД И 

ОДЕЉЕЊЕ 

РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

 Графичко представљање 

грађевинских објеката-

вежба/23-24.  

6/2               (1. 

и 2.час  

вежбање) 

Станика Брашњевић 23.11.2020. 

Формати папира и 

размера /21-22.час 

5/2                (3. 

час обрада а 4. 

час вежба) 

Радиславка Лакићевић 

Копања 

17.11.2020. 

Информатика :  

Mултимедијалне 

презентације - /12. час  

5/2  

(4.час) 

Милица Пантелић 25.11.2020. 

Информатика : Увод у 5 СТЕФАН ПОПОВИЋ Јануар 



ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ  О ОСТВАРЕНОСТИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020-2021. 

 

77 
 

програмирање  

Практичан рад   7/4 ДЕЈАН  РАДОЊИЋ Фебруар 

 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
 

Име и презиме 

наставника 

Назив семинара и број сати 
Организатор 

Време 

одржавања 

 

Станика Брашњевић 

 

 

 

 

Усаглашавање оцењивања 

ученика  

(2 бода) 

 

Графичко представљање 

грађевинских објеката-

вежба/23-24. 

(20 бодова) 

 

Обука за запослене-

породично насиље  

(16 бодова) 

 

Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме и понашању. (16 

бодова) 

 
Напредовање у знању 

(1 бод) 
 

Обавезна обука за све 

дежурне наставнике            

 (8 бодова) 

Станика 

Брашњевић 

 

 

Станика 

Брашњевић 

 

 

 

Компстер 

платформа за 

онлајн учење  

 

Компстер 

платформа за 

онлајн учење  

 

 

Вера 

Љубисављевић 

 

ЗУОВ 

 

 

Септембар, 

октобар 

 

 

23.11.2020. 

 

 

 

 

 

19.4.2021.. 

 

 

 

19.4.2021. 

 

 

 

31.3.2021 

 

 

18.6.2021 

 

 

 

  

 

1.Дигитално учење-

занимљивији час и трајније 

знање 

2. Micro:bit basics course 

Is awarded 

 

 

Онлајн 

 

 

Онлајн 

 

 

28.4.2020. 

(34) бода 

 

1.3.2021                   

(8) бодова 

 

Број сати стручног усавршавања у установи (63 ) 

Број сати стручног усавршавања ван установе  (  42 ) 



ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ  О ОСТВАРЕНОСТИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020-2021. 

 

78 
 

 

Дејан Радоњић 

 

 

 

 

 

 

 

Усаглашавање оцењивања 

ученика  

(2 бода) 

 

Практичан рад –вежба  7/4. 

(20 бодова) 

 

Стручна тема: Презентација 

са семинара 

(10 бодова) 

 

Реализација хоризонталне 

еваулације - Посета 

угледним часовима  

(10 бодова) 

 
Напредовање у знању 

(1 бод) 
 

Обавезна обука за све 

дежурне наставнике            

 (8 бодова) 

 

 

 

Дејан Радоњић 

 

 

 

Дејан Радоњић 

 

 

Дејан Радоњић 

 

 

 

Дејан Радоњић 

 

 

 

 

Вера 

Љубисављевић 

 

ЗУОВ 

 

 

 

септембар, 

октобар 

 

 

фебруар 

 

 

фебруар 

 

 

 

Септембар, 

Октобар 

новембар 

 

 

 

31.03.2021 

 

 

 

18.6.2021 

 

 Стр.тема:  Курс за micro:bit 

програмирање (8 бодова) 

 

British Council 

 

8.3.2021. 

 

Број сати стручног усавршавања у установи ( 51  ) 

Број сати стручног усавршавања ван установе  (  8 ) 

 

Радиславка 

Лакићевић  Копања 

 

 

 

 

 

Усаглашавање оцењивања 

ученика  

(2 бода) 

 

Стручна тема :„Дигитална 

учионица 2020“ (10 бодова) 

 

 

Угледни час  (техника и 

технологија) Формати 

папира и размера  (21. и 22. 

час),5/2, - 2 часа- (20 бодова) 

 

 

Реализација хоризонталне 

еваулације - Посета 

угледним часовима (2 бода) 

 

Техника и технологија 7. и 8. 

разред –вебинар-Вулкан 

знање 

(1 бод) 

 

“Школа за 21. Век“ Курс за 

micro:bit програмирање (8 

бодова) 

 

УСЛОВИ И ПОСТУПАК 

НАПРЕДОВАЊА И 

 

Актив 

 

 

 

Радиславка 

Лакићевић-

Копања 

 

 

Радиславка 

Лакићевић-

Копања 

 

 

 

 

Радиславка 

Лакићевић-

Копања 

 

 

Вулкан знање 

он лине 

 

 

 

British Council  

 

 

 

Септембар 

Октобар 

Новембар 

Децембар 

 

24.09.2020. 

. 

 

 

17.11.2020. 

 

 

 

 

 

 

20.10.2020. 

 

 

 

 

21.12.2020 

 

 

 

 

8.3.2021.. 
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СТИЦАЊА ЗВАЊА (1 бод) 

 

 

Обука за запослене-

породично насиље  

(16 бодова) 

 

Стратегије у раду са 

ученицима који показују 

проблеме и понашању. (16 

бодова) 

 

 

Обавезна обука за све 

дежурне наставнике            

 (8 бодова) 

 

Вера 

Љубисављевић 

 

 

 

 

Чувам те 

 

 

 

 Чувам те 

 

 

 

 

ЗУОВ 

 

31.03.2021. 

 

 

 

 

 

27.04.2021. 

 

 

 

27.04.2021. 

 

 

 

 

18.06.2021. 

 Дигитална 

учионица/дигитално 

компетентан наставник 

(19,5 бодова) 

 

 

ЗУОВ 

онлајн 

 

17.11.2020 

Број сати стручног усавршавања у установи      ( 84 ) 

Број сати стручног усавршавања ван установе  (  19,5) 

 

 

Стефан Поповић 

 

 

 

 

 

 

 

Усаглашавање оцењивања 

ученика  (2 бода) 

 

Стручна тема :„ Гугл 

учионица “ (10 бодова) 

 

 

Угледни час  : Увод у 

програмирање - (10 бодова) 

 

 

Реализација хоризонталне 

еваулације - Посета 

угледним часовима (6 бода) 

 

“Школа за 21. Век“ Курс за 

micro:bit програмирање (8 

бодова) 

 

УСЛОВИ И ПОСТУПАК 

НАПРЕДОВАЊА И 

СТИЦАЊА ЗВАЊА (1 бод) 

 

Обавезна обука за све 

дежурне наставнике            

 (8 бодова) 

 

 

Актив 

 

 

Стефан Поповић 

 

 

Стефан Поповић 

 

 

Стефан Поповић 

 

 

 

British Council  

 

 

Вера 

Љубисављевић 

 

 

 

 

ЗУОВ 

 

 

Септембар- 

Децембар 

 

Октобар 

. 

 

 

јануар 

 

 

 

март 

април 

мај 

 

 

 

8.3.2021.. 

 

 

 

31.03.2021. 

 

 

 

 

18.06.2021. 
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 Обука наставника 

информатике и рачунарства 

за примену уређаја 

Микробит у оквиру наставне 

теме Рачунарство у петом 

разреду основног образовања 

и васпитања 

(19 бодова) 

        

 

 

 

British Council 

 

 

 

 

 

21.5.2021. 

 

Број сати стручног усавршавања у установи      (45  ) 

Број сати стручног усавршавања ван установе  ( 19 ) 

Милица Пантелић                                                                       Усаглашавање оцењивања 

ученика(2 бода) 

 

Угледни час – ултимедијалне 

презентације (информатика) 

(10 бодова) 

 

Угледни час - Бројевни 

изрази са рационалним 

бројевима (математика) (10 

бодова) 

 

Услови и поступак 

напредовања и стицања 

звања(1 бод) 

 

 

Стратегија у раду са 

ученицима који показују 

проблеме у понашању(16 

бодова) 

 

Обука за запослене-

породично насиље(16 

бодова) 

 

Micro:bit basic 

course(8бодова) 

 

Милица 

Пантелић           

 

Милица 

Пантелић                                                                                                                                   

Септембар 

 

 

 

25.11.2020. 

  

 

Милица 

Пантелић         

 

 

 

Вера 

Љубисављевић 

     

 

 

Чувам те 

 

    

 

 

Чувам те 

 

 

British Council 

                                                        

 

 

16.12.2020 

 

 

 

 

31.03.2021. 

 

 

 

 

19.04.2021 

 

 

 

 

19.04.2021 

 

 

 

мај 2021 

 Обука наставника 

информатике и рачунарства 

за примену уређаја 

Микробит у оквиру наставне 

теме Рачунарство у петом 

разреду основног образовања 

и васпитања 

(19 бодова) 

        

 

 

 

British Council 

 

 

 

 

 

21.5.2021. 

 

Број сати стручног усавршавања у установи      (64 ) 

Број сати стручног усавршавања ван установе  ( 19 ) 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (учешће, присуство или организација разних манифестација – културних, 

уметничких, музичких, спортских у школи и посете, излети, обиласци музеја и сл.) 
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АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Фестивал науке 2020 V,VI, VII и VIII разред Децембар 

(онлајн) 
СЕКЦИЈЕ:  

 

Име секције 
Име и презиме 

наставника 

Број 

реализованих 

часова 

Број ученика 

који похађају 

секцију 

Запажања 

Саобраћајна 
 

Станика 

Брашњевић 
36 10 

Мотивисати ученике да 

се прикључе у рад секције 

наредне школске године.                                       

Ауто-

моделарство 

Радиславка 

Лакићевић 

Копања 

36 8 

 Ракетно-

моделарство 

 

Дејан 

Радоњић 36 4 

Авио-

моделарство 

 

Дејан 

Радоњић 36 4 

Роботика/Прог

рамирање 

 

Стефан 

Поповић 36 10 

 

 

НАГРАДЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА: 

 

Предмет 

Име и 

презиме 

ученика 

Име и презиме 

наставника 

Успех на такмичењу – уписати награду 

општинско окружно републичко 

Информатика 

и 

рачунарство 

 

Марко Трњак 
Стефан 

Поповић 
1   

Информатика 

и 

рачунарство 

 

Данило 

Петровић 

Стефан 

Поповић 
2 2 2 

      

 

 

ЗНАЧАЈНА ЗАПАЖАЊА ЗА РАД:  

 

(важне тачке дневног реда Годишњег програма рада стручног већа које су реализоване, а које сматрате да треба истаћи; 

образложити )  

 

 

СТРАНИ ЈЕЗИЦИ 

НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА:  Стручно веће за стране језике 

НАСТАВНИ ПЕРИОД школска 2020/21. 

РУКОВОДИЛАЦ: Радмила Свитлица     

 

Број састанака стручног већа 

ПЛАНИРАНО РЕАЛИЗОВАНО 

11 11 
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РЕАЛИЗОВАНЕ  СТРУЧНЕ ТЕМЕ: 

 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

Предности и мане онлајн провера знања: 

искуства из наставе на даљину 
Ирена Грбић Новембар 

Стратегије  у раду са ученицима који 

показују проблеме у понашању“ 
Актив за стране језике Април 

Обука за запослене-породично насиље“ 
Ирена Грбић,Драгана 

Миленковић 
Април 

Напредовање у звања  он лине Вера Љубисављевић Март 

Упутство за дежурне наставнике-

завршни испит на крају основног 

образовања 

Актив страних језика Јуни 

Усаглашавање и анализа контролних 

задатака за 4.разред 
Наставници енглеског 

језика 
Септембар-Јун 

Усаглашавање и анализа контролних 

задатака од 5-8 разреда 

Сандра 

Кнежевић,Радмила 

Свитлица 

Септембар-Јун 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА 

 

НАЗИВ ЧАСА 
РАЗРЕД И 

ОДЕЉЕЊЕ 
РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Давање основних 

информација о себи у 

неколико 

једноставнијих везаних 

исказа; давање и 

тражење основних 

информација о другима; 

постављање 

једноставнијих питања 

личне природе и 

одговарање на 

њих.(обрада и 

утврђивање) 

4. разред Ирена Грбић 27.10.2021 

.Monate und Jahreszeiten 

(обрада) 
6 разред Радмила Свитлица 24.11.2020 

.Unit3:Have you got a 

pet(обрада) 
4 разред 

Јована 

Љубисављевић 
19.11.2020 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

Име и презиме наставника 
Назив семинара 

и број сати 
Организатор Време одржавања 

Ирена Грбић 

Обука 

директора и 

наставника за 

пружање 

подршке 

школама у 

процесу 

самовредновањ

а 

К2, П3 

Каталошки 

број: 5251 

Министарство 28.04.2021 

Радмила Свитлица 336 Корак по Министарство 20-21.08.2020 
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корак до 

интерактивно

г часа и 

евиденције 

портфолиа 

К1, П4   

Радмила Свитлица 

Програм обуке 

за запослене у 

образовању/Ди

гитална 

учионица/ 

Министарство 17.11.2020 

Сандра Кнежевић 

336 Корак по 

корак до 

интерактивно

г часа и 

евиденције 

портфолиа 

К1, П4   

Министарство 20-21.08.2020 

Тања Ребић 

Програм обуке 
за запослене у 

образовању 
/Дигитална 

учионица/диги
тално 

компетентан 
наставник – 

увођење 
електронских 

уџбеника и 
дигиталних 
образовних 

матери 

Министарство 17.11.2020 

Ирена Станковић 

Припрема, 

извођење и 

снимање 

часова у 

септембру за 

1, 2 и 3. 

Разред које 

јеМПНТР 

емитовало на 

националној 

телевизији 

(РТС) за 

потребе 

наставе на 

даљину у 

току 

пандемије 

(https://mojask

ola.rtsplaneta.r

s/list/582/osno

vna-skola-

202021 

Министарство Септембар,2020 

Ирена Станковић 

Програм обуке 
за запослене у 

образовању 
/Дигитална 

 Април 2021 

https://mojaskola.rtsplaneta.rs/list/582/osnovna-skola-202021
https://mojaskola.rtsplaneta.rs/list/582/osnovna-skola-202021
https://mojaskola.rtsplaneta.rs/list/582/osnovna-skola-202021
https://mojaskola.rtsplaneta.rs/list/582/osnovna-skola-202021
https://mojaskola.rtsplaneta.rs/list/582/osnovna-skola-202021
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учионица/диги
тално 

компетентан 
наставник – 

увођење 
електронских 

уџбеника и 
дигиталних 
образовних 
материјала 

 

 

 

 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ: (учешће, присуство или организација разних манифестација – културних, уметничких, 

музичких, спортских у школи и посете, излети, обиласци музеја и сл.) 

 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕСНИЦИ 

ВРЕМЕ 

5. разред - My country – израда и двојезично 

обележавање макете рељефа (децембар) 

 

Пројекат је изложен у учионици за енглески језик 

Ирена Грбић Децембар 

 

СЕКЦИЈЕ:  

 

Име секције 
Име и презиме 

наставника 

Број 

реализованих 

часова 

Број ученика 

који похађају 

секцију 

Запажања 

Happy 

Classroom 
Тања Ребић 71 12 

Планирани садржаји су 

реализовани кроз 

комуникацијски 

приступ,савременим методама 

које максимално ангажују 

знања и способности ученика. 

Многи садржаји се нису могли 

реализовати због 

епидемиолошке ситуације. 

We love 

English 

Ирена 

Станковић 

Милошевић 

36 5 

Садржаји који се обрађују на 

састанцима секцијепрате теме 

које се обрађују на часовима 

редовне наставе. 

 

Додатна запажања за секције:  

 

УСПЕХ НА ТАКМИЧЕЊИМА: 

 

Предмет 
Име и презиме 

наставника 

Број ученика на одређеним нивоима такмичења - учешће 

школско општинско окружно републичко 

Немачки језик 
Сандра 

Кнежевић 
 1   

 

 

НАГРАДЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА: 

 

Предмет 

Име и 

презиме 

ученика 

Име и презиме 

наставника 

Успех на такмичењу – уписати награду 

општинско окружно републичко 

Немачки језик 
Дуња 

Мунишић 

Сандра 

Кнежевић 

Треће место-

диплома 
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ЗНАЧАЈНА ЗАПАЖАЊА ЗА РАД:  

 

(важне тачке дневног реда Годишњег програма рада стручног већа које су реализоване, а које сматрате да треба истаћи; 

образложити )  

 

Све наведене активности које су предвиђене за ову школску годину нису у потпуности реализоване због 

епидемиолошке ситуације која траје дужи период. 

Стручно веће је усагласило своје планове са плановима из Министарства. 

На већу је договорено да за наредну школску годину 2021-2022 руководилац већа буде Ирена Грбић. 

 

 

МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА 

 
НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА:  Математика и физика 

НАСТАВНИ ПЕРИОД:   школска 2020/21. 

РУКОВОДИЛАЦ:     Сања Николић 

 

 

Број састанака стручног већа 

ПЛАНИРАНО РЕАЛИЗОВАНО 

11 11 

 

РЕАЛИЗОВАНЕ  СТРУЧНЕ ТЕМЕ: 

 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

Гугл учионица и њена примена у онлајн 

настави (предности и недостаци) 

Сања Николић и 

Стефан Поповић 

23.октобар 

2020. 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА 

 

НАЗИВ ЧАСА 
РАЗРЕД И 

ОДЕЉЕЊЕ 
РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Упоређивање целих 

бројева 

6 Сања Николић Септембар 2020. 

Скупови и скуповне 

операције 

5 Александра Медић Новембар 2020. 

Преламање светлости и 

тотална рефлексија   

8 Саша Шуњеварић Октобар 2020. 

Угледни час - Бројевни 

изрази са рационалним 

бројевима (математика) 

6 Милица Пантелић Децембар 2021 

Архимедов закон и 

његова примена 

7 Саша Шуњеварић Фебруар 2021 

Хидростатички 

притисак и споједи 

судови 

6 Саша Шуњеварић Мај 2021. 

„Дужина кружног лука“ 7 Милош Нешић Мај 2021. 
 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

Име и презиме наставника 
Назив семинара 

и број сати 
Организатор Време одржавања 

 

Александра Медић 

Дигитална 

учионица 

(наставник – 

ЗУОВ Мај-октобар 

2020 
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увођење 

електронцких 

уџбеника и 

дигиталних 

образовних 

материјала) 

19,5 сати 

Сања Николић 

 Корак по 

корак до 

интерактивно

г часа и 

евиденције 

портфолиа, 

16 сати 

Отворена просветна 

иницијатива 
20-21.08.2020. 

Милица Пантелић 

Обука 

наставника 

информатике 

и рачунарства 

за примену 

уређаја 

Микробит у 

оквиру 

наставне теме 

Рачунарство 

у петом 

разреду 

основног 

образовања и 

васпитања 19 

сати 

British Council 
Онлајн платформа 

21.5.2021. 

Саша Шуњеварић 

Републички 

семинар о 

настави 

физике 

Друштво физичара 

Србије 

 

 
13.5.2021 

 

Саша Шуњеварић 

Корак по 

корак до 

интерактивно

г часа и 

евиденције 

портфолиа, 

16 сати 

Отворена просветна 

иницијатива 
20-21.08.2020. 

 

 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ: (учешће, присуство или организација разних манифестација – културних, уметничких, 

музичких, спортских у школи и посете, излети, обиласци музеја и сл.) 

 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕСНИЦИ 

ВРЕМЕ 

Израда и штампање уверења о стручном 

усавршавању унутар установе 

Милица Пантелић, 

Стефан поповић, 

Александра Медић, 

Сања Николић 

Септембар 

Обележена 181. година изучавања физике у 

Србији 

Стефан Поповић 

Саша Шуњеварић 

Октобар 
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Путем гугл учионице постављањем материјала и 

разговора на часовима обележен је Дан броја 

„Пи“ у свим одељењима од 5.-8. разреда. 

Милица Пантелић, 

Стефан поповић, 

Александра Медић, 

Сања Николић, Милош 

Нешић, Саша 

Шуњеварић 

март 

 

Од активности предвиђених планом за школску 2020/2021 годину нису реализоване: фестивал науке, 

студијска посета Петници као и факултетима, такмичење „Мислиша 2021“ због епидемиолошке 

ситуације изазване Ковидом 19.  
 

 

СЕКЦИЈЕ:  

 

Име секције 
Име и презиме 

наставника 

Број 

реализованих 

часова 

Број ученика 

који похађају 

секцију 

Запажања 

Математичка 

секција 
Милош Нешић 36 43 

Ученици су показали велико 

интересовање за судоку, 

оригами и комбинаторно 

стратегијске игре 

 

Додатна запажања за секције:  

 

УСПЕХ НА ТАКМИЧЕЊИМА: 

 

Предмет 
Име и презиме 

наставника 

Број ученика на одређеним нивоима такмичења - учешће 

школско општинско окружно републичко 

Математика Сања Николић 1 0 0 0 

Математика 
Александра 

Медић 
9 3 1 0 

Математика 
Милица 

Пантелић 
3 3 0 0 

математика Милош Нешић 3 3 0 0 

Физика 
Саша 

Шуњеварић 
10 8 1 1 

физика 
Стефан 

Поповоћ 
2 1 1 0 

 

 

НАГРАДЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА: 

 

Предмет 

Име и 

презиме 

ученика 

Име и презиме 

наставника 

Успех на такмичењу – уписати награду 

општинско окружно републичко 

математика 
Андреа 

Мировић 

Александра 

Медић 
1. /        / 

физика 
Јована 

Иванковић 

Стефан 

Поповић 
2. / / 

физика Богдан 

Кокановић 

Саша 

Шуњеварић 
1. 3. / 

физика Данило 

Петровић 

Саша 

Шуњеварић 
1. / / 

физика 
Денис Хаџић 

Саша 

Шуњеварић 
2. 

/ / 

физика Павле 

Марковић 

Саша 

Шуњеварић 
2. 

/ / 

физика Никола 

Стојановић 

Саша 

Шуњеварић 
3. 

/ / 

физика Хелена 

Петровић 

Саша 

Шуњеварић 
3. 

/ / 
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ЗНАЧАЈНА ЗАПАЖАЊА ЗА РАД:  

 

Током наставе на даљину како у првом полугодишту тако и у другом ученицима се оцењивала активност у 

Гугл учионици, израда домаћих задатака и квизова. Закључено је да су ученици активно учествовали у 

настави на даљину и пратили часове у Гугл учионици путем Гугл мита, где им је постављан  материјал за рад 

у виду ПП презентација, квизова, задатака за самосталан за домаћи рад. Чланови већа истакли су као важно да 

су се ученици добро снашли у настави на даљину, да су присуствовали часовима и радили оно што су 

наставници задавали.Као и сваке годоне актив је одржао успешну припремну наставу за коју су ученици 

показали интересовање како из једног, тако и другог предмета. 

 

 

 

VII  УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 
ЦРВЕНИ КРСТ 

 
Извештај о раду секција и ученичких организација  

за период од 01.09.2020. до 28.06.2021.  

 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ Сарадња са Црвеним Крстом 

 

РУКОВОДИЛАЦ: Драгана Јовановић 

 

Евалуација рада секције: 

     Током месеца септембра усвојен је План рада Црвеног крста општине Звездаре, договорена је даља 

сарадња, уз поштовање свих епидемиолошких мера и прописа.        У септембру је уз помоћ Тима за социјалну 

и здравствену заштиту ученика одржана хуманитарна акција прикупљања уџбеника и школског прибора. 

Као и сваке године одржана је акција сакупљања старих картона и папира. 

   Ове године због епидемиолошке ситуације нису одржана  нека предавања и радионице: „Програм против 

трговине људима“ за ученике 4. разреда (опрез при успостављању контакта са непознатим људима, опрезност 

при успостаљању контаката из непосредне околине). 

 Такође у октобру није организована акција предавања Црвеног крста на тему  „Безбедност деце у саобраћју“- 

за ученике првог разреда; као ни хуманитарна акција сакупљања одеће, обуће и школског прибора за децу 

слабијег материјалног стања, децу без родитељског старања.  Здраве и нездраве навике- како утичу дрога и 

алкохол на организам,  превенција заразних болести; обележавање 1. децембра  „Светски дан борбе против 

ХИВ-а“, у договору са волонтерима одржали су наставници на часовима ЧОС-а онлајн. Реализација 

радионице за ученике 7. разреда у оквиру пројекта: „Превенција ХИВ инфекције“ ( борба против наркоманије)  

није одржана такође због епидемиолошке ситуације. 

Због ранијег завршетка првог полугодишта ове године неће бити организована хуманитарна акција 
„Један пакетић пуно љубави“ у сарадњи са Црвеним крстом. 
Ове године нисмо учествовали у у оквиру акције „Један пакетић-много љубави“,   као ни на ликовном и 

литерарном конкурсу: „Крв живот значи“ .  

Све активности које нису реализоване свакако ће се  уврстити у план за наредну школску годину. 

Обележили смо  5. јун -Светског дана заштите животне средине путем: ликовних, литерарних активности и 

изложба радова у холу школе на тему „Здрав живот“ (Заштита и очување животне средине; Здравље уста и 

зуба; Брига о хигијени тела; Болести зависности; Спртом до здравља; Здрава храна). 

   На последњем састанку Драгана Јовановић је изабрана за координатора за сарадњу са Црвеним крстом за 

школску 2021/22. годину. 

 

 У Београду, 

28.06.2021.  

Координатор за сарадњу са Црвеним крстом  

Драгана Јовановић 

 

 

 



ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ  О ОСТВАРЕНОСТИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020-2021. 

 

89 
 

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ 
 

ЧЛАНОВИ ТИМА: 

1. Сара Јањић VII1 

2. Ана Ранђић VII1  

3. Кристина Бањац VII2 

4. Дуња Младеновић VII2 

5. Лена Николић VII3 

6. Тијана Туфегџић VII3 

7. Ленка Дедијер VII4 

8. Нађа Лабус VII4 

9. Теа Пековић VIII1 

10. Милица Петојевић VIII1 

11. Лука Бабуновић VIII2 

12. Андреа Лакета VIII2 

13. Емилија Нешковић VIII3 

14. Мила Глигоријевић VIII3 

15. Бојана Карапанџић VIII4 

16. Нина Радивојевић VIII4 

Руководилац: Милица Пантелић, наставник математике 

 

    Ученички парламент броји 16 ученика (по два из сваког одељења седмог и осмог разреда). На 

првој конститутивној седници је усвојен предлог да се ЂП састаје најмање два пута месечно. Овај 

договор није испоштован за прво полугодиште, због неуклапања распореда састанака парламента са 

данима када чкланови долазе у школу. Ученици су сваки други дан похађали наставу у школи па је 

тако мање састанака одржано у првом него у другом полугодишту када су састанци углавном 

одржавани онлајн. Одржано је укупно 13 састанака ЂП, од тога четири у првом и девет састанака у 

другом полугодишту.  

   Рад парламента ове школске године сводио се углавном на дискусије, разматрања докумената и 

анализе успеха, наставе или одређених докумената, такође. Приметно је да услови нису дозвољавали 

да парламент ради као до сада, да нису све планиране активности реализоване, као и да нису увек 

сви чланови присуствовали због разних ваншколских обавеза и распореда по ком су ишли у школу. 

   Приметно је и да мотивисаност ученика није на завидном нивоу, што се види по броју присутних 

на заседањима Парламента. Сматрам да је бесмислено и неплодотворно организовати састанке када 

ученици не похађају наставу као у оклоностима пре пандемије вируса, зато су састанци били 

одржавани углавном онлајн. Осим тога, прво полугодиште било је краће од планираног па је и 

састанака парламента било мање у односу на друго полугодиште које је из истог разлога продужено.  

    Ипак, упркос непредвиђеним околностима, успешно су реализоване бројне активности 

предвиђене планом рада ЂП, као и поједине активности које нису биле обухваћене тим планом. 

Парламентарци су успешно израдили два паноа: на тему родне неравноправности (поводом Дана 

жена) и на тему Чувајмо наше здравље (поводом Светског дана здравља и корона вируса). 

    Чланове ЂП ваља посебно похвалити за организацију хуманитарне акције током ове школске 

године. То је акција наше школе под називом Срце Синђелића, која за циљ има скупљање новца за 

најугроженије ученике наше школе. Скупљена је велика новчана помоћ за једног ученика наше 

школе. 

    Чланови парламента анализирали су реализовану наставу на даљину и изнели своја мишљења о 

томе како побољшати онлајн наставу. Вођене су дискусије и разматрања о односу и сарадњи 

наставника и ученика и закључак је да је у нашој школи та сарадња врло успешна.  

    Размотрени су и главни школски анекси, као и избор уџбеника за наредну школску годину. Такође, 

ученици су изнели свој предлог за избор ђака генерације који се поклопио са коначним избором 

школе. Чланови Ученичког парламента су једногласно подржали предлог да ученица Катарина 
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Вукашиновић (8/3) буде кандидат за ђака генерације. На наставничком већу 10.6. тај предлог је и 

усвојен. 

    Одређен број активности предвиђених планом рада ЂП није реализован (разне трибине, 

предавања и презентације, контакт са ученицима ЂП друге школе) из разлога што углавном није 

било могуће сазвати састанак више од два пута месечно из већ поменутих разлога. Парламентарци 

су сагласни да је идуће школске године неопходно посветити посебну пажњу вршњачком и 

електронском насиљу.  

     Чланови ЂП су још истакли да им се допада метода анкетирања ученика, која је спроведена на 

тему онлајн наставе. Ученици сматрају да би се анкетирање могло користити и у многим другим 

ситуацијама, као један од извора сазнања како деца размишљају, шта их мучи или шта они виде као 

проблем/решење неког проблема.  

     

 

У Београду                                                                        Потпис руководиоца ЂП 

22.6.2021.                                                                     ___________________________ 

 
 

 

 

 
 

VIII СЕКЦИЈЕ 

 
Рукометна секција 

 

Годишњи извештај Рукометне секције 

 
за  школску  2020/2021 годину 

 

 

           Према плану стручног већа физичког васпитања предвиђена је била Рукометна 

секција са 36 часова, међутим због епидемиолошке ситуације са Ковидом 19 и 

препоруке Министарства за колективне спортове, одржавање ове секције школске 

2020/2021. године није било могуће. 

 

 

 

 

         Руководилац секције:  

Александар Илић 

 

Ликовна секција (млађи) 
НАЗИВ СЕКЦИЈЕ Ликовна секција 

 

РУКОВОДИЛАЦ Јадранка Данолић 

 

 

              У одељењу II/1 је 8 ученика похађало ликовну секцију. Секција је била организована једном недељно, 

петком, после часова прве и друге групе. Укупно је одржно 36 часова.Ученици су радили по направљеном 

плану, теме су биле усклађене са годишњим добима,и  темама из наставe Српског језика и  Света око 

нас.Ученици су били веома мотивисани. Одељенске изложбе су реализоване за сваку обрађену тему а школске 
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изложбе су организоване два пута. Прва за Новогодишње празнике,  а друга за обележавање доласка пролећа 

и Ускрс. 

 Све што је било планирано је и остварено. Потешкоће у раду су биле повезане са епидемијом корона 

вируса јер групе ученика из различитих одељења нису смеле да се спајају, тако да се рад ове секције одвијао   

са децом из сопственог одељења. У раду секције је  материјал са  интернета , углавном разна уметничка дела.. 

 Потребно је за следећу школску годину, ако могућности дозвољавају, обезбедити посебан кабинет за 

ову секцију. 

Биљана Капелети 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народна традиција са елементима фолклора 

 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ    

            НАРОДНА ТРАДИЦИЈА СА ЕЛЕМЕНТИМА ФОЛКЛОРА 

 

                                             РУКОВОДИЛАЦ: Весна Мирић 
                                                                               Оливера Лазаревић -Јовановић 

                                                                                Јован Јовановић 

 

Евалуација рада секције:  

 

Секција Народна традиција са елементима фолклора окупља ученике који имају интересовања за народну 

песму и игру да трагају за значајним и занимљивим  информацијама о традицији  и култури свог народа. 

 

Фолклор и ритмика утичу на свестрани развој детета.Радили смо на развијању моторике читавог 

тела,подстицали развој велике мишићне групе одговорне за правилно држање тела.Такође смо радили и на 

јачању  карактера код деце. 

 

У народним играма изражена су најразноврснија осећања-од туге,преко смеха до озбиљности,од скромности  

и стида до ослобађања стега унутар дечијег бића и разиграности. Зато смо радили на развијању комплетне 

личности,од смисла за лепо,кроз културно опхођење према људима,поштовања,несебичности,другарства...  

 

За школску 2020/21. годину  је предвиђено  36 часова.Толико је и реализовано. Секцијом су обухваћена 30 

ученика првог и другог разреда.  Секција се одржава једном недељно у две групе,уз поштовање свих 

епидемиолошких мера.У раду су постојале потешкоће да се деца споје ,тако да се нисмо уиграли са народним 

играма.  

Трудимо се да негујемо овакав начин вежбања,а надамо се да ће нам и ситуација дозволити да покажемо шта 

смо научили 

 

                                         Руководиоци секције                                                                             

         Весна Мирић,Оливера Лазаревић Јовановић и Јован Јовановић 
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Новинарска секција 

 
Извештај о раду новинарске секције 2020/2021.  

 

 

РУКОВОДИЛАЦ: Весна Петровић Зечевић 

 

 

 Школске 2020/2021. године новинарска секција је постала богатија новим члановима, 

ученицима петог разреда, који су показали веома велику заинтересованост и мотивисаност за рад. 

Окупљања су сваког петка за време седмог часа у кабинету за српски. Због епидемиолошке 

ситуације, новинарска секција се реализовала и онлајн путем гугл учионице. 

Чланови секције су (17):  

1) ученици петог разреда: Милена Ђорђевић, Нмеања Ђорђевић, Владета Виторовић, Јулија 

Симић, Ђорђе Ташић, Ива Швелец; 

2) ученици седмог разреда: Ленка Дедијер, Јелена Мишљеновић, Јана Радмиловић, Јана 

Радосављевић, Богдан Станковић; 

3) ученици осмог разреда: Милица Петојевић, Урош Јовановић, Николина Илић, Лазар Матејић, 

Лена Матејић, Дуња Мунишић. 

 

Планирано је 36 часова секције, а реализовано је 37. Чланови секције, ученици од петог до осмог 

разреда, према својим интересовањима и умећима бирали су ову секцију. Посебну захвалност 

дугујемо ученицима старије наставе који су дали свој допринос у изради часописа и наставници 

биологије која је са својим ђацима обогатила часопис рубриком о екологији. Ученици млађих 

разреда су у договору  са својим учитељицама одабрали литерарне и ликовне радове и учинили да 

часопис изгледа маштовито и креативно. 

Новинарска секција развија сарадничке односе, креативност, критичко мишљење и доприноси 

стицању вештина за самосталним писањем. 

 Групе за уређење рубрика 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. 

 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 

 

 

Хор 
Извештај о раду секција и ученичких организација 

 

Хор (од 5.-8.раз.без оркестра) (секција) 

 

Евалуација рада секције: 

 

- Секцију похађа 20 ученика 

 

- Термин секције је петак 8. час, али због тренутне епидемиолошке ситуације секција је 

организована на даљину (онлајн) 

 

- Планирано је 36 часова и одржано је 36 часова 
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- Због тренутне епидемиолошке ситуације и забране певања у групи настава се базирала више 

на слушању композиција и дискутовању. Постављане су композиције преко Гугл платформе. 

Отежана ситуација због немогућности окупљања и певања уживо је и утицала на слабију 

мотивацију ученика за учествовање. 

 
                                     Пријић Маријана 

 

 

We love English 
Извештај о раду секције  

 

 

                                            НАЗИВ СЕКЦИЈЕ : We love English 
 

  

                                             РУКОВОДИЛАЦ : Ирена Станковић Милошевић 
 

Евалуација рада секције:  

                        година: 2020/2021. 

Годишњи број часова: 36 

Број ученика: ученици 1.разреда ( 5 ученика) 

 

Активности ученика: У оквиру секције ученици се баве прослављањем празника који 

се обележавају код нас и /или у деловима света где се говори енглески језик. 

Ораганизују се језичке игре, такмичења, квизови, гледање дечијих филмова на 

енглеском, слушање песмица на енглеском језику,позоришне представе... Садржаји 

који се обрађују на састанцима секције прате теме које се обрађујуна часовима 

редовне наставе. 

Коришћена наставна средства: књиге,постери, друштвене игре,on-line игре на 

рачунару, приче, песмице, DVD Happy House, видео материјал, музички ЦД... 

Планирани садржаји су реализовани кроз комуникацијски приступ, савременим 

методама које максимално ангажују знања и способности ученика.  

У току 1.полугодишта нису реализоване активности ван школе због епидемиолошке 

ситуације у земљи. 

У току наредног периода (2.полугодиште) ради унапређења наставе , мотивације 

ученика и самосталности ученика у раду ,предлаже се да ученици на основу 

интересовања и стеченог знања самостално праве интернет презентације, квизове, он 

лајн игре на рачунару... 

 

 

 

Литерарно – рецитаторска секција (млађи) 

 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ Литерарно-рецитаторска секција 

  

РУКОВОДИЛАЦ Јована Миљковић 
 

Евалуација рада секције:  

 

Током школске 2020/2021. године, реализовано је укупно 36 часова секције. Сви ученици одељења I-3 су 
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похађали ову секцију, њих 24. Ученици су мотивисани, ангажовани и активно учествују у предвиђеним 

активностима. 

Низом активности унутар сваког одељења, а у складу са свим епидемиолошким мерама, обележена је Дечија 

недеља. У октобру су реализована и Ђачка песничка сусретања. Београд и Вук Караџић, као вечита 

инспирација, и сада су послужили ученицима да се креативно изразе кроз писање, током месеца октобра и 

новембра. У децембру су писани састави и песме о зими и Новој години. Дан науке није реализован, јер није 

организован на нивоу школе, с обзиром на епидемиолошку ситуацију.  

Приредба поводом школске славе Светог Саве, у јануару, као и приредба поводом Дана школе, у месецу мају, 

није реализована, јер није било организације ових приредби на нивоу школе, због пандемије вируса. Месец 

април је био посвећен пролећу и предстојећем празнику, Ускрсу. Такође, због актуелне  пандемије није било 

организовано ни такмичење рецитатора, као и сусрети са песником, у мају. У јуну је направљен осврт на 

протеклу школску годину. Ученици су креативним писаним радовима износили своја мишљења и осећања о 

учењу и дружењу у сасвим новим околностима изазваним вирусом. 

У раду смо користили Буквар, Читанку, дечије часописе и енциклопедије. 

Није било никаквих потешкоћа у раду, све је протекло у најбољем реду. 

 

 

Јована Миљковић 

 

 

 

 

 

Математичка секција 

 
НАЗИВ СЕКЦИЈЕ: МАТЕМАТИЧКА СЕКЦИЈА 

 

РУКОВОДИЛАЦ: МИЛОШ НЕШИЋ 

 

Евалуација рада секције: 

 

-Секцију похађа 44 ученика од петог до седмог разреда. 

 

-Термин секције је петак предчас, али због тренутне епидемиолошке ситуације секција је организована преко 

Гугл учионице.  

 

-Одржано је 20 часова у другом полугодишту (у целој школској години 36 часова). 

 

-Ученици су решавали различите детективске задатке, дискутовали решења, гледали постављене видео 

материјале, демонстрирали своју вештину брзог решавања Рубикове коцке, играли различите комбинаторно 

стратегијске игре, решавали Судоку, правили Оригами фигуре од папира. 

 

-Планирана школска такмичења у брзом слагању Рубикове коцке, решавању Судоку-а и шаху нису 

реализована због тренутне епидемиолошке ситуације. 

 

-Један део ученика је баш мотивисан, један део како кад, а има и оних који су само формално чланови 

математичке секције. 

 

-Мислим да је огромна потешкоћа у раду математичке секције то што се она не може регуларно одвијати у 

учионици, у пару, тиму... Верујем да то утиче и на општу мотивисаност.  

 

-Уочио сам за које теме ученици показују већу заинтересованост, за које мању, па ћу то свакако кориговати 

наредне године. 

 

 

                                                                            Милош Нешић, наставник математике 
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Стони тенис 

 

Назив секције: Стони тенис 

Руководилац: Миломир Петровић 

 

         Еваулација рада секције:  

         Стонотениска секција, испланирана планом стручног већа физичког и 

здравственог васпитања, није могла да се одржи због препорука 

Министарства и епидемиолошких мера, услед пандемије корона вируса, 

које забрањују спортске игре услед кршења дистанце и употребу 

заједничких средстава за рад, које повећавају могућност ширења заразе.  

         Ако се укину епидемиолошке мере и дозволи несметан рад физичког и 

здравственог васпитања и његових слободних активности, стонотениска 

секција има све услове за квалитетан рад у наредној години, а школа је 

наручила још 3 стола за стони тенис, као и потребне рекете и лоптице. 
 

 

 

Ликовна секција  

 

Извештај о раду ликовне секције 

У рад ликовне секције било је укључено 6 ученика из шестог разреда и један ученик из 

седмог разреда. Повремено су, на задацима који се реализују у оквиру секције, били 

ангажовани и поједини ученици који нису званично били чланови секције. Због 

епидемиолошких услова рад је био углавним реализован он лајн али су консултације 

често биле реализоване и на редовним часовима. Чланови секције су учествовали на 

већини ликовних конкурса који су наставнику прослеђени од стране директора.  

Ученици су у овој школској години освојили седам награда на конкурсима а радови 

ученика су били изложени и на музејској (Музеј примењене уметности) изложби 

поводом Дечијег октобарског салона. 

Осим конкурса чланови секције су реализовали задатке који су надоградња ликовних 

тема из програма рада као и одређене задатке који подразумевају шири временски 

оквир и веће ликовне вештине. 

Наставник који води секцију сматра да у наредном периоду треба унапредити 

техничке услове у кабинету уметничких предмета. Набавка пројектора, платна (беле 

табле) и употребљивог рачунара би значајно унапредили наставу предмета а самим 

тим и секције. 

Наставник ликовне културе  

Наталија Вакањац 
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Аутомоделарство 

 
НАЗИВ СЕКЦИЈЕ         АУТОМОДЕЛАРСТВО 

 

РУКОВОДИЛАЦ               Радиславка Лакићевић Копања 

 

 

 

У рад секције укључени су ученици петог, шестог, седмог и осмог разреда.Осим ученика су учествовала у 

раду секције . Планирано 36 часова, у овој школској години одржано је 36 часова секције.                                                                                                       

Део часова је одржан редовно а део преко гугл мита.. 

Заинтересованост ученика је мања из разлога што претходне године није 

одржано такмичење из епидемиочошких разлога (ковид 19). 

Кад је такмичење одложено, ученици су били мање мотивисани.  

На такмичењу, које је одржано у периоду онлине наставе а  није било пуштања модела , ученици нису ни 

учествовали. 

Потешкоће у ради су епидемиолошка ситуација и немогућност ученика да пуштају моделе . Најчешћи начин 

рада је учење онлајн и то отежава рад секције. 

Мотивисати ученике да се прикључе у рад секције наредне школске године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биолошка секција 

 

Весна Сретић 
 

Евалуација рада биолошке секције 

 

-Секцију похађа 43 ученика од петог до осмог разреда. 

-Термин секције је петак шести час, али због тренутне епидемиолошке ситуације секција је организована 

преко платформе google classroom и базира се на обележавању важних биолошких и еколошких датума. 

Планирано је 36 часова и одржано је 35 часова. Није одржан први час у првој недељи.  

-Ученици су упућени на праћење разних документарних филмова на тему загађења (GREEN SCREEN FEST) 

на материјале које дели уницеф а у циљу обележавања дана детета, материјале и филмове о загађењима, 

животињама, трговини угроженим врстама. 

-Ученици су учествовали у дискусијама. 

-У оквиру биолошке секције у септембру месецу посађено је једно четинарско стабло-јелка, која је поклон 

наставнице биологије Јелке Вујућ.  

-У новембру месецу је у школском дворишту посађено 5 стабала половније, поклон наставника информатике 

Стефана Поповића. 

-Посета фестивалу „Ноћ истраживача“ није остварена због тренутне епидемиолошке ситуације. 

-27.03.2021. Школа је узела учешће у акцији Сат за планету. Ученици су упућени у акцију и на учионици 

секције су добили материјале о историји и значају ове акције и упознати су са песмом и кореографијом 

направљеном специјално за обележавање овог дана. САСЛУШАЈ И УКЉУЧИ СЕ, ЗЕМЉА ТЕ ЗОВЕ. 

-У другом полугодишту организовано је такмичење у рецилажи старе хартије. На такмичењу су учествовали 

ученици петих разреда. Убедљиву победу однели су ученици 5-3 одељења који ће као награду добити садницу 

за јесењу садњу коју ће посадити у школском дворишту а приликом маркирања садница ће бити обележена 

као њихова. 

-Ученици су изузетно мотивисани, желе да раде и учествују у пројектима.  

-Добијен је нови микроскоп од издавачке куће БИГЗ као и планови лабораторијских вежби, које могу да се 

реализуују када се стекну услови за лабораторијски рад. 

-Ученици су изразили жељу за радом на микроскопу, прављењу нативних препарата и обуци за 
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лабораторијски рад што ће бити увршћено у план за наредну школску годину. 

 

11.09.2020. Садња јелке у школском дворишту 

16.09.2020. Међународни дан заштите озонског омотача 

26.09.2020. Светски дан чистих планина 

04.10.2020. Светски дан заштите животиња 

16.10.2020. Светски дан хране 

26.10.2020 GREEN FEST 

31.11.2020. Дан црног мора 

20.11.2020. Светски дан детета 

27.11.2020. Дан борбе против трговине крзном 

01.12.2020. СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ СИДЕ 

18.12.2020. Фестивал науке 

26.01.2021. Светски дан образовања о заштити животне средине 

31.01.2021. Светски дан борбе против дувана 

02.02.2021. Светски дан влажних станишта 

16.02.2021. Светски дан китова 

21.03.2021. Светски дан шума 

22.03.2021. Светски дан вода 

27.03.2021. САТ ЗА ПЛАНЕТУ 

22.04.2021. Дан планете Земље 

14.05.2021. Светски дан птица селица 

20.05.2021. Светски дан пчела 

22.05.2021. МЕЂУНАРОДНИ ДАН БИОДИВЕРЗИТЕТА 

05.06.2021. Светски дан заштите животне средине 

08.06.2021. Светски дан океана 

 

                                                                                Весна Сретић, наставница биологије 

 

Саобраћајна секција 

 

Извештај о раду секција и  ученичких организација 
 

 

                                            Саобраћајна секција   2020/ 21 
 

 

    У овој школској години  планирано је 36 часова. Одржано је 36 часова секције. Део часова је 

одржан редовно, а део преко гугл мита. Десет ученика од петог до осмог разреда су учествовала у 

раду секције.   Заинтересованост ученика је мања из разлога што претходне године није одржано 

такмичење из саобраћаја из познатих разлога (ковид 19). Потешкоће у ради су епидемиолошка 

ситуација и избегавање ученика да се задржавају у школи . Најчешћи начин рада је учење онлајн . 

Онлајн рад - решавање тестова на интернету. Практичан рад –вожња бицикла на терену није 

реализована због епидемиолошке ситуације. 
Такмичење није одржано због корона вируса. 

Немогућност реализације практичног дела је довела до слабијег одзива ученика. 

Мотивисати ученике да се прикључе у рад секције наредне школске године.                                       
 

28.6.2021. 

Станика Брашњевић 
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Литерарно – рецитаторска секција 

 
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  ЛИТЕРАРНО-РЕЦИТАТОРСКЕ СЕКЦИЈЕ 

Литерарно-рецитаторска секција негује ученичку креативност.Развија критичко мишљење и моралне 

вредности код ученика.Подстиче индивидуално стваралаштво,али и тимски рад. 

Секција има 3 члана  којима се повремено придружују и други заинтересовани ученици.Одржала сам  33  

састанака(непосредно и онлајн)  на којима сам оспособљавала ученике за различите врсте 

комуникације(путем говора,слушања, писања, читања). Сарађивали смо са школском библиотеком и другим 

секцијама, нарочито са новинарском секцијом. 

Ученици су писали на задате теме:јесен,зима као и на слободне теме. Сарађивали смо са школским сајтом и 

припремали радове за школски часопис. 

 У новембру су одржана Песничка сусретања.Послала сам песме Маје Љубичић 8/3,Катарине Вукашиновић 

8/3 ,Нине Мишљеновић 5/2 и Ивоне Радаковић 6/2.Такмичење је требало да се одржи онлајн. 

Због неповољне епидемиолошке ситуације,прешли смо на онлајн наставу. 

У току онлајн наставе ученици су наставили да ми шаљу радове. 

Приредба за Дан школе није одржана због познате ситуације. 

У школском часопису ,,Синђа“ објавене су песме које су учествовале на Песничким сусретањима. 

 
 
 

 

                                                                                                                       Руководилац секције 

                                                                                                                        Татјана Бањеглав 

 

 

 

 

Happy Classroom 
Извештај о раду секције  

 

 

                                            НАЗИВ СЕКЦИЈЕ „ Happy Classroom” 
 

  

                                             РУКОВОДИЛАЦ : Тања Ребић 
 

Евалуација рада секције:  

Година: 2020/2021 

Годишњи број часова: 72 

Број ученика: ученици 2. и 3.разреда ( 12 ученика) 

Активности ученика: У оквиру секције ученици се баве прослављањем празника који 

се обележавају код нас и /или у деловима света где се говори енглески језик. 

Ораганизују се језичке игре, такмичења, квизови, позоришне представе... Садржаји 

који се обрађују на састанцима секције прате теме које се обрађујуна часовима 

редовне наставе. 

Коришћена наставна средства: књиге,постери, друштвене игре,on-line игре на 

рачунару, приче,рецитације, DVD Happy House & Happy Street, видео материјал, 

музички ЦД... 

Планирани садржаји су реализовани кроз комуникацијски приступ, савременим 

методама које максимално ангажују знања и способности ученика.  

У току 2.полугодишта нису реализоване активности ван школе због епидемиолошке 

ситуације у земљи. Многи садржаји се нису могли организовати због епидемиолошке 

ситуације (групне активности). 
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У току наредне школске године ради унапређења наставе , мотивације ученика и 

самосталности ученика у раду предлаже се да ученици на основу интересовања и 

стеченог знања самостално праве интернет презентације, квизове, он лајн игре на 

рачунару. 

Укупно реализованих часова : 71 

 

 
 

IX  ИЗВEШTAJ O ПEДAГOШKO – ИНСTРУKTИВНOM РAДУ 

 

Педагошко инструктивни рад у току школске 2020/2021. године одвијао се 

кроз следеће активности  у складу са епидемиолошком ситуацијом: 

обиласке наставе и ваннаставних активности и праћење онлајн наставе 

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   

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, непосредно у 

школи и онлајн преко гугл учионица. 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. Дигиталне компетенције и коришћење веб 

алата нарочито је било важно када су ученици похађали онлајн наставу. 

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 
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ван ње. 

Пружана је и помоћ учитељима првог разреда, не само у упознавању 

индивидуалних карактеристика ученика. 

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, психолог, помоћник директора као и директор. 

 
 

 

 

  X        АНАЛИЗА УСПЕХА И ВЛАДАЊА УЧЕНИКА НА КРАЈУ 

ШКОЛСКЕ 2020/21. ГОДИНЕ 
 

  
 На крају ове школске године , у школи има 797 ученика, распоређених у 32 одељења.  Од 

укупног броја ученика, позитиван успех остварило је њих 796,  а преводи се поново у 4.разред 1 

ученица која се већ годинама не појављује у школи.Просечна оцена од другог до осмог разреда је 

4,49. Од укупног броја ученика , 468 ученика постигло је одличан успех , врло добар успех постигло 

је 159 ученика , добар успех постигло  је 72 ученика, довољан успех има 1 ученик. 

На крају  другог полугодишта, било је 4 неоцењена ученика 4.разреда, који су позивани на разредни 

испит у јуну и августу. Ниједан ученик се није појавио. Од 4, 3 ученика су изгубила право на редовно 

школовање, док се 1 ученица, преводи у 4-2. Један ученик петог разреда, у августу је изашао на 

поправни из енглеског језика, положио и завршио пети разред са општим успехом добар 

У раду са ученицима којима је потребна додатна подршка реализује се 23  ИОП-а 1, 12 ИОП-а 

2 Дакле, од укупног броја ученика, 35 ученика, приближно 5% од укупног броја ученика, је стекло 

право на пружање додатне подршке у школи. На седницама Одељењских већа и Наставничког већа  

евалуиран је рад са овим ученицима и донете су препоруке за даљи рад. Чланови мобилног тима, 

дефектолог и логопед, континуирано прате рад са овим ученицима у школи и пружају подршку свим 

учесницима у реализацији.  

 Укупан број изостанака од првог до осмог разреда је 32281, од тога је оправданих изостанака  

31825, а неоправданих изостанака је 456, док је нерегулисаних 3210, 4 ученика четвртог разреда који 

нису похађали наставу и позвани су на разредни испит.. Ове изостанке је било немогуће 

идентификовати јер родитељи у току године нису сарађивали са школом, тако да школа званично није 

упозната са разлозима изостанака ових ученика. Како школа незванично сазнаје, ученици су 
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углавном на привременом боравку у иностранству. 

 Понашање ученика праћено је кроз рад одељењских старешина, вођење бележака у 

напоменама у дневнику, педагошким свескама, чек листама за евиденцију насилног понашања. На 

крају другог полугодишта, од укупног броја ученика, примерно владање има 787 ученика, врло добро 

владање има 7 ученикa и добро владање има 2 ученика. Неутврђено владање има  4 ученика, који су 

неоцењени, тако да им је и владање неутврђено. Нема ученика са задовољавајућим и 

незадовољавајућим владањем.  

На крају другог полугодишта ученицима је изречено 17 васпитних мера,. Изречено је 8 

опомена одељењског старешине ,7 укора одељењског старешине  и 2 укора одељењског већа . Није 

изречена ниједна васпитно-дисциплинска мера. Педагошко-психолошка служба била је ангажована у 

раду са одређеним ученицима кроз појачани васпитни рад и корективно-васпитни рад, кроз 

континуирано праћење напредовања и постигнућа ових ученика, као и у пружању подршке  њиховим 

родитељима и јачању васпитне функције породице. У духу пројекта “Школа без насиља”, педагог, 

психолог, директорка и помоћница директорке су у сарадњи са одељењским старешинама и 

наставницима, учествовале у решавању свих конфликата међу ученицима. 

       Мере које треба предузети на основу ових података односе се највише на неоправдано и 

неутврђено изостајање ученика, подношење захтева за прекршајни поступак против родитеља, као и 

на поштовању процедура у праћењу понашања ученика. Дакле, педагог као мере побољшања и 

унапређења успеха и владања ученика,, предлаже да се у наредном периду: 

- Анализира успех ученика на седницама стручних већа и предлoже мере за побољшање успеха 

и уједначи критеријум оцењивања 

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

истих 

- Анимирају и мотивишу ученици да долазе на допунску наставу 

- Одржи стручна тема или дискусија у вези поштовања процедура 

- Појача сарадња одељењских старешина са родитељима у обавештавању о изостајању ученика 

са наставе 

- Појача индивидуална сарадња одељењских старешина са родитељима у праћењу похађања 

наставе ученика 

- Појача рад одељењске заједнице, нарочито у вези одговорности ученика у обавези редовног 

похађања наставе и кашњења на часове 

- Укључи Ученички парламент у ова питања на седницама стручних органа школе 

- Активира Савет родитеља кроз појачану сарадњу са предметним наставницима 

- Кроз програм сарадње школе са породицом дефинишу заједничке активности родитеља и 

наставника и психолога и педагога. 
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НОСИОЦИ ВУКОВЕ И ПОСЕБНИХ ДИПЛОМА 
 

 

Носиоци Вукове дипломе 

1. Николина Илић 8-1 

2. Јована Иванковић 8-2 

3. Лана Стаменковић 8-2 

4. Дуња Мунишић 8-2 

5. Невена Крстић 8-2 

6. Лука Бабуновић 8-2 

7. Марко Трњак 8-2 

8. Катарина Вукашиновић 8-3 

9. Маја Љубичић 8-3 

10. Емилија Нешковић 8-3 

11. Бојана Карапанџић 8-4 

12. Димитрије Стојковић 8-4 

13. Касија Стојановић 8-4 

14. Филип Винић 8-4 

 

Носиоци Посебних диплома 

8-1 

1. Николина Илић (енглески језик, историја, српски језик и култура, музичка култура) 

 

8-2 

1. Лука Бабуновић (физичко и здравствено васпитање) 

2. Јована Иванковић (физика, хемија, математика, физичко и здравствено васпитање) 

3. Невена Крстић (енглески језик, физичко и здравствено васпитање) 

4. Андреа Лакета (физичко и здравствено васпитање) 

5. Лазар Матејић (техника и технологија, физичко и здравствено васпитање) 

6. Лена Матејић (физичко и здравствено васпитање) 

7. Дуња Мунишић (хемија, математика, немачки језик, физичко и здравствено васпитање) 

8. Андреа Ненадовић (физичко и здравствено васпитање) 

9. Ана Оташевић (музичка култура, физичко и здравствено васпитање) 

10. Теодора Савић (физичко и здравствено васпитање) 

11. Лана Стаменковић (биологија, физика, хемија, математика, физичко и здравствено васпитање) 

12. Анастасија Станојковић (физичко и здравствено васпитање) 

13. Марко Трњак (информатика и рачунарство) 

14. Стефан Цвијић (физичко и здравствено васпитање) 
 

       8-3 

1.Катарина Вукашиновић (енглески језик, српски језик и књижевност, историја и физика) 

2.Емилија Нешковић (енглески језик, српски језик и књижевност) 

3.Маја Љубичић (енглески језик, српски језик и књижевност, физика, историја,биологија) 

5.Ивона Лекић (физичко и здравствено васпитање) 

 

       8-4 

1. Карапанџић Бојана (историја, музичка култура) 
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2. Стојковић Димитрије (српски језик, физичко васпитање) 

3. Радивојевић Нина(музичка култура) 

4. Јовановић Лана Милица (музичка култура, физичко и здравствено васпитање) 

5. Фуштић Симона (енглески језик) 

6. Стојановић Касија (енглески језик) 

7. Благојевић Лазар (физичко и здравствено васпитање) 

8. Драговић Миладин (физичко и здравствено васпитање) 

9. Ракић Марко (физичко и здравствено васпитање) 

10. Шапић Огњен (физичко и здравствено васпитање) 

11. Винић Филип (физичко и здравствено васпитање) 

12. Ћурчић Урош (физичко и здравствено васпитање) 
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IX  РЕЗУЛТАТИ СА ТАКМИЧЕЊА 

 
ИЗВЕШТАЈ СА ТАКМИЧЕЊА, ШКОЛСКА 2020/21. 

БРОЈ НАГРАДА ПО ПРЕДМЕТИМА 

ПРЕДМЕТ ОПШТИНСКО Т. ГРАДСКО Т. РЕПУБЛИЧКО Т. 

ИСТОРИЈА 4 4 / 

СРПСКИ ЈЕЗИК И 
КЊИЖЕВНОСТ 

1 1 / 

ХЕМИЈА 4 1 / 

МАТЕМАТИКА 2 / / 

НЕМАЧКИ Ј. 3 / / 

ИНФОРМАТИКА 4 1 1 

ФИЗИКА 7 1 / 

ЛИКОВНА К. 4 2 / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ  О ОСТВАРЕНОСТИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020-2021. 

 

106 
 

 

 

XII РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ 

 

 
Одељење Планирано Одржано Проценат 

I1 1040 1029 99% 

I2 934 928 99% 

I3 913 913 100% 

I4 932 963 103% 

II1 934 965 103% 

II2 937 931 99% 

II3 932 966 104% 

II4 1008 1002 99% 

III1 1006 1002 100% 

III2 937 984 105% 

III3 970 999 103% 

III4 1001 999 100% 

IV1 1003 997 99% 

IV2 988 988 100% 

IV3 928 929 100% 

IV4 930 927 100% 

V1 1788 1766 99% 

V2 1949 1918 98% 

V3 1619 1637 101% 

V4 1748 1757 101% 

VI1 1873 1852 99% 

VI2 1942 1867 96% 

VI3 1886 1783 95% 

VI4 1759 1743 99% 

VII1 1800 1810 101% 

VII2 1706 1764 103% 

VII3 1913 1868 98% 

VII4 1889 1876 99% 

VIII1 1860 1907 103% 

VIII2 1996 1989 100% 

VIII3 1962 1999 102% 

VIII4 2044 2058 101% 
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XIII  ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОМ СТРУЧНОМ 

УСАВРШАВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ УНУТАР И ВАН ШКОЛЕ 

 

 
ВАН ШКОЛЕ 

 

 

Име и презиме  

Школска година 
у којој је 
изведено 
стручно 

усавршавање 

Број 
бодова 

Назив усавршавања - обавезно упишите 
ћириличним писмом 

Датум 
обуке 

Александар 
Илић 

2019/2020 16 
Корак по корак до интерактивног часа и 

евиденције портфолија 
20.8.2020 

Александра 
Богдановић 

2019/2020 19,5 

ДИГИТАЛНА УЧИОНИЦА/ДИГИТАЛНО 
КОМПЕТЕНТАН НАСТАВНИК – 

УВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ УЏБЕНИКА 
И ДИГИТАЛНИХ ОБРАЗОВНИХ 

МАТЕРИЈАЛА 

5.2.2020 

Александра 
Горановић 

2019/2020 19,5 

Програм обуке за запослене у 
образовању/дигитална 

учионица/дигитално компетентан 
наставник -извођење електронских 
уџбеника и дигиталних образовних 

материјала 

28.8.2019 

Александра 
Горановић 

2020/2021 34 
Дигитално учење - занимљивији час и 

трајније знање 
28.4.2020 

Александра 
Јелић 

2019/2020 8 
Нове теме у историографији - оквири и 

циљеви у настави историје 
22.2.2020 

Александра 
Јелић 

2019/2020 34 Дигитално учење - занимљивији час 2.3.2020 

Александра 
Јелић 

2019/2020 8 
Имплементација Offica 365 у организацији 

рада школе и примена у настави 
4.2.2020 

Александра 
Јелић 

2019/2020 19,5 

Програм обуке за запослене у 
образовању/Дигитална 

учионица/Дигитално компетентан 
наставник - увођење електронских 
уџбеника и дигиталних образовних 

материјала 

25.5.2020 

Александра 
Медић 

2019/2020 34 
Дигитално учење - занимљивији час и 

трајније знање 
2.3.2020 

Александра 
Медић 

2020/2021 19,5 

Дигитална учионица/Дигитално 
компетентан наставник-увођење 

електронских уџбеника и дигиталних 
образовних материјала 

25.5.2020 
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Биљана 
Капелети 

2019/2020 19,5 

Програм обуке за запослене у 
образовању/ дигитална учионица/ 
дигитално компетентан наставник- 
увођење електронских уџбеника и 
дигиталних образовних материјала 

28.8.2019 

Биљана 
Капелети 

2020/2021 16 
Корак по корак до интерактивног часа и 

евиденције портфолија 
21.8.2020 

Биљана 
Капелети 

2019/2020 6 
Савремени концепт саобраћајног 

васпитања и образовања у првом разреду 
основног образовања и васпитања 

2.11.2019 

Биљана 
Пуповић 

2019/2020 19,5 

Програм обуке за запослене у 
образовању/дигитална учионица, 

дигитално компетентан наставник-
увођење електронских уџбеника и 
дигиталних образовних материјала 

17.9.2019 

Биљана 
Пуповић 

2019/2020 34 
Дигитално учење-занимљивији час и 

трајније знање 
28.4.2020 

Вера 
Љубисављевић 

2019/2020 8 
Имплементација Office 365 у организацији 

рада школе и примена у настави 
2.10.2020 

Вера 
Љубисављевић 

2019/2020 24 
Програм обуке наставника за реализацију 
наставе оријентисане ка исходима учења 

10.7.2020 

Вера 
Љубисављевић 

2019/2020 19,5 

Програм обуке за запослене у 
образовању/дигитална 

учионица/дигитално компетентан 
наставник- увођење електронских 
уџбеника и дигиталних образовних 

метеријала 

11.12.2020 

Весна Мирић 2019/2020 16 
Народне игре у настави и ванаставним 

активностима од I до IV разреда 
23.11.2019 

Весна Мирић 2019/2020 19,5 

ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У 
ОБРАЗОВАЊУ /ДИГИТАЛНА 

УЧИОНИЦА/ДИГИТАЛНО КОМПЕТЕНТАН 
НАСТАВНИК – УВОЂЕЊЕ 

ЕЛЕКТРОНСКИХ УЏБЕНИКА И 
ДИГИТАЛНИХ ОБРАЗОВНИХ 

МАТЕРИЈАЛА 

25.5.2020 

Весна Мирић 2020/2021 24 
ПРОГРАМ ОБУКЕ НАСТАВНИКА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ 
ОРИЈЕНТИСАНЕ  КА ИСХОДИМА УЧЕЊА 

17.10.2020 

Весна 
Петровић 
Зечевић 

2019/2020 19,5 
Дигитална учионица/дигитално 

компетентан наставник 
25.5.2020 

Весна 
Петровић 
Зечевић 

2019/2020 34 
Дигитално учење-занимљивији час и 

трајније знање 
2.3.2020 

Весна 
Петровић 
Зечевић 

2019/2020 24 61. Републички зимски семинар 7.2.2020 



ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ  О ОСТВАРЕНОСТИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020-2021. 

 

109 
 

Весна Сретић 2019/2020 1 
Трибина-учимо креативно, градимо 

партнерства:квалитетнији рад с ученицима 
и њиховим родтељима 

20.2.2020 

Весна Сретић 2019/2020 1 
ИНОВАТИВНЕ МЕТОДЕ УЧЕЊА-Како 

подстакнути скривене потенцијале ученика 
(др Ранко Рајовић) 

28.2.2020 

Весна Сретић 2019/2020 24 
Програм обуке наставника за реализацију 
наставе орјентисане ка исходима учења 

18.5.2020 

Весна Сретић 2019/2020 19,5 

Програм обуке за запослене у 
образовању/дигитална 

учионица/дигитално компетентан 
наставник-увођење електронских уџбеника 

и дигиталних образовних материјала 

25.5.2020 

Весна Сретић 2020/2021 1 Дигитални алати и занати 30.1.2021 

Весна Сретић 2020/2021 1 
Између две ватре-како посредовати у 

ученичком конфликту 
10.2.2021 

Весна Сретић 2020/2021 1 
Здрави стилови живота и због чега су 

важни 
2.3.2021 

Весна Сретић 2020/2021 36 
Подршка ученицима са проблемима у 

школи и у дому ученика и њиховим 
родитељима 

8.2.2021 

Весна Сретић 2020/2021 1 
Како ефикасно прилагодити наставу свим 

ученицима у одељењу у предметној 
настави 

19.3.2021 

Владан 
Миљковић 

2019/2020 24 
ПРОГРАМ ОБУКЕ НАСТАВНИКА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ 
ОРИЈЕНТИСАНЕ КА ИСХОДИМА УЧЕЊА 

22.10.2019 

Владан 
Миљковић 

2019/2020 19,5 

ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У 
ОБРАЗОВАЊУ /ДИГИТАЛНА 

УЧИОНИЦА/ДИГИТАЛНО КОМПЕТЕНТАН 
НАСТАВНИК – УВОЂЕЊЕ 

ЕЛЕКТРОНСКИХ УЏБЕНИКА И 
ДИГИТАЛНИХ ОБРАЗОВНИХ 

МАТЕРИЈАЛА 

17.9.2019 

Владан 
Миљковић 

2020/2021 16 
Програм обуке наставника основних и 
средњих школа из области пројектне 

наставе 
9.6.2020 

Владан 
Миљковић 

2020/2021 40 
НАШИ УЧЕНИЦИ У СВЕТУ КРИТИЧКОГ 

МИШЉЕЊА И МЕДИЈСКЕ ПИСМЕНОСТИ 
15.4.2021 

Горица 
мијаиловић 

2019/2020 24 
Програм обуке наставника за реализацију 
наставе оријентисане ка исходима учења 

18.5.2020 
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Горица 
Мијаиловић 

2020/2021 16 
Корак по корак до интерактивног часа и 

евиденције портфолија 
20.8.2020 

Данијела 
Банићевић 

2020/2021 8 
Обука директора и наставника за пружање 

подршке школама у процесу 
самовредновања 

28.4.2021 

Данијела 
Банићевић 

2020/2021 40 Управљање тимовима 30.4.2021 

Данијела 
Банићевић 

2020/2021 19,5 Дигитална учионица 19.4.2021 

Данијела 
Банићевић 

2020/2021 8 
Програм обуке за дежурне наставнике на 

завршном испиту 
14.6.2021 

ДЕЈАН 
РАДОЊИЋ 

2020/2021 19,5 

програм обуке за запослене у 
образовању/дигиталана 

учионица/дигитално компетентан 
наставник-увођењењ електронских и 
дигиталних образовних материјала 

17.11.2020 

Драгана 
Јовановић 

2019/2020 34 
Дигитално учење - занимљивији час и 

трајније знање 
2.3.2020 

Драгана 
Јовановић 

2019/2020 16 
"Корак по корак до интерактивног часа и 

евиденције портфолија" 
20.8.2020 

Драгана 
Јовановић 

2019/2020 1 
Развој животних вредности код ученика и 

партнерских односа с њиховим 
родитељима 

2.2.2020 

Драгана 
Јовановић 

2019/2020 8 (осам) 
Сазнај, запамти и оживи- будућност 

задиви- народна традиција 
3.11.2019 

Драгана 
Јовановић 

2020/2021 
1 (један) 

бод 

"Значај циљане комуникације у савременој 
педагогији- како да боље разумете 

ученике и они вас" (вебинар) 
24.2.2021 

Драгана 
Јовановић 

2020/2021 
1 (један) 

бод 
"Из наше учионице: инклузија у школи- 

место спајања, а не раздвајања" (вебинар) 
26.2.2021 

Драгана 
Јовановић 

2020/2021 
1 (један) 

бод 
"Из наше учионице: Читање- изазов 

савременог доба" (вебинар) 
9.2.2021 

Драгана 
Јовановић 

2020/2021 
1 (један) 

бод 

"Из наше учионице-Платформа Microsoft 
Teams-ризница креативности, 

организације и стваралаштва" (вебинар) 
11.2.2021 

Драгана 
Јовановић 

2020/2021 
 1 (један) 

бод 
"Лет кроз Дигитални свет" (вебинар) 7.10.2020 
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Драгана 
Јовановић 

2020/2021 
1 (један) 

бод 
"Из наше учионице: најбоље радимо у 5 до 

12" (вебинар) 
17.2.2021 

Драгана 
Јовановић 

2020/2021 
1 (један) 

бод 
"Из наше учионице- у виртуални свет" 

(вебинар) 
19.2.2021 

Драгана 
Јовановић 

2020/2021 
1 (један) 

бод 
Између две ватре- како посредовати у 

ученичком конфликту (вебинар) 
10.2.2021 

Драгана 
Јовановић 

2020/2021 
1 (један) 

бод 
Дигитални алати и занати 29.1.2021 

Драгана 
Јовановић 

2020/2021 
1 (један) 

бод 
Израда и примена ИОП-а - примери добре 

праксе  
19.3.2021 

Драгана 
Јовановић 

2020/2021 
1 (један) 

бод 
"Савремени уџбенички комплет- за 

ученике и наставнике" (вебинар) 
9.3.2021 

Драгана 
Јовановић 

2020/2021 8 (осам) 
Програмирање је лако, научити га може 

свако  
24.4.2021 

Драгана 
Јовановић 

2020/2021 1 (један) 
"Математика у млађим разредима- 

практични примери и подршка 
реализацији" вебинар 

18.5.2021 

Драгана 
Максимовић 

2019/2020 8 
Сазнај, запамти и оживи-будућност 

задиви-народна традиција 
3.11.2019 

Драгана 
Максимовић 

2019/2020 16 
Корак по корак до интерактивног часа и 

евиденције портфолија 
20.8.2020 

Драгана 
Максимовић 

2019/2020 34 
Дигитално учење-занимљивији час и 

трајније знање 
22.3.2020 

Драгана 
Максимовић 

2019/2020 1 
Развој животних вредности код ученика и 

партнерских односа с њиховим 
родитељима 

20.2.2020 

Драгана 
Максимовић 

2020/2021 1 
Из наше учионице-Платформа Микрософт 
Тимс-ризница  креативности, организације 

и стваралаштва 
11.2.2021 

Драгана 
Максимовић 

2020/2021 1 
Из наше учионице:Читање-изазов 

савременог доба 
9.2.2021 

Драгана 
Максимовић 

2020/2021 1 
Из наше учионице: најбоље радимо у 5 до 

12 
17.2.2021 
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Драгана 
Максимовић 

2020/2021 1 
Из наше учионице: инклузија у школи-

место спајања, а не раздвајања 
26.2.2021 

Драгана 
Максимовић 

2020/2021 1 
Значај циљане комуникације у савременој 

педагогији- како да боље разумете 
ученике и они вас 

24.2.2021 

Драгана 
Максимовић 

2020/2021 1 Из наше учионице- у виртуелни свет 19.2.2021 

Драгана 
Максимовић 

2020/2021 1 
Кроз акцију и интеракцију подстакните 

ученичку мотивацију 
23.2.2021 

Ивана Солдо 2020/2021 16 
Корак по корак до интерактивног часа и 

евиденције портфолија 
20.8.2020 

Ивана Солдо 2020/2021 24 
ПРОГРАМ ОБУКЕ НАСТАВНИКА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ 
ОРИЈЕНТИСАНЕ КА ИСХОДИМА УЧЕЊА 

18.5.2020 

Ирена Грбић 2019/2020 34 
Дигитално учење - занимљивији час и 

трајније знање 
28.4.2020 

Ирена Грбић 2019/2020 1 
Трибина "Учимо креативно, градимо 

партнерства: квалитетнији рад с 
ученицима и њиховим родитељима" 

20.2.2020 

Ирена Грбић 2019/2020 1 
Вебинар "Подршка ученицима у оквиру 

програма професионалне оријентације и 
транзиције у средњу школу" 

15.5.2020 

Ирена Грбић 2019/2020 1 
Вебинар "Иновативне методе учења - како 
подстакнути скривене потенцијале ученика 

(др Ранко Рајовић)" 
2.4.2020 

Ирена Грбић 2020/2021 8 
Обука директора и наставника за пружање 

подршке школама у процесу 
самовредновања 

28.4.2021 

Ирена 
Станковић 

Милошевић 
2019/2020 24 

Програм обуке наставника за реализацију 
наставе оријентисане ка исходима учења 

19.8.2019 

Ирена 
Станковић 

Милошевић 
2020/2021 16 

Стратегије у раду са ученицима који 
показују проблеме у понашању 

28.4.2021 

Ирена 
Станковић 

Милошевић 
2020/2021 16 Обука за запослене -породично насиље 29.4.2021 

Јадранка 
Данојлић 

2019/2020 19,5 

Програм обуке за запослене у образовању 
/дигитална учионица/ дигитално 
компетентан наставник- увођење 

електронских уџбеника и дигиталних 
образовних материјала 

28.8.2019 
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Јадранка 
Данојлић 

2019/2020 6 
Савремени концепт саобраћајног 

васпитања и образовања у првом разреду 
основног образовања и васпитања 

2.11.2019 

Јадранка 
Данојлић 

2020/2021 16 
"Корак по корак до интерактивног часа и 

евиденције" 
20.8.2020 

Јасмина 
Радиновић-

Лукић 
2020/2021 16 

Корак по корак до интерактивног часа и 
евиденције портфолија 

20.8.2020 

Јасмина 
Радиновић-

Лукић 
2019/2020 24 

Програм обуке наставника за реализацију 
наставе оријентисане ка исходима учења 

18.5.2020 

Јелена 
Николић 

2020/2021 40 
Сарадничко учење, учење за савремени 

живот 
30.11.2020 

Јелена 
Николић 

2020/2021 1 
Између две ватре-како посредовати у 

ученичком комфликту 
10.2.2021 

Јелена 
Николић 

2020/2021 36 
ПОдршка ученицима са проблемима у 

школи и у дому ученика и њиховим 
родитељима 

8.2.2021 

Јелена 
Николић 

2020/2021 16 
Креативни рад са ученицима на 

превенцији злоупотребе психоактивних 
супстанци 

10.10.2020 

Јелена 
Николић 

2019/2020 24 
Програм обуке наставника за реализацију 
наставе орјентисане ка исходима учења 

18.5.2020 

Јелена 
Николић 

2019/2020 4 Дигитално образовање 2020 10.4.2020 

Јелена 
Николић 

2019/2020 16 Развој међупредметних компетенција 2.3.2020 

Јелена 
Николић 

2019/2020 8 
Систематизација градива кроз 

проблемску,тематску и пројектну наставу-
примери добре праксе 

21.4.2019 

Јован 
Драгићевић 

2019/2020 24 
ПРОГРАМ ОБУКЕ НАСТАВНИКА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ 
ОРИЈЕНТИСАНЕ КА ИСХОДИМА УЧЕЊА 

8.6.2020 

Јован 
Драгићевић 

2019/2020 19,5 

ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У 
ОБРАЗОВАЊУ /ДИГИТАЛНА 

УЧИОНИЦА/ДИГИТАЛНО КОМПЕТЕНТАН 
НАСТАВНИК – УВОЂЕЊЕ 

ЕЛЕКТРОНСКИХ УЏБЕНИКА И 
ДИГИТАЛНИХ ОБРАЗОВНИХ 

МАТЕРИЈАЛА 

28.8.2019 
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Јован 
Јовановић 

2019/2020 19,5 

ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У 
ОБРАЗОВАЊУ/ДИГИТАЛНА 

УЧИОНИЦА/ДИГИТАЛНО КОМПЕТЕНТАН 
НАСТАВНИК - УВОЂЕЊЕ 

ЕЛЕКТРОНСКИХ УЏБЕНИКА И 
ДИГИТАЛНИХ ОБРАЗОВНИХ 

МАТЕРИЈАЛА 

28.8.2019 

Јован 
Јовановић 

2020/2021 8 Микро:бит основни курс 9.4.2021 

Јована 
Миљковић 

2019/2020 8 
Сазнај, запамти и оживи-будућност 

задиви-народна традиција 
3.11.2019 

Јована 
Миљковић 

2019/2020 1 
Развој животних вредности код ученика и 

партнерских односа с њиховим 
родитељима 

20.2.2020 

Јована 
Миљковић 

2019/2020 1 
Управљање временом у циљу 

организације часа (мср Драгана 
Василијевић) 

12.3.2020 

Јована 
Миљковић 

2019/2020 34 
Дигитално учење-занимљивији час и 

трајније знање 
2.3.2020 

Јована 
Миљковић 

2020/2021 16 
Корак по корак до интерактивног часа и 

евиденције 
20.8.2020 

Јована 
Миљковић 

2020/2021 2 Дигитални свет у мојој учионици 10.9.2020 

Јована 
Миљковић 

2020/2021 1 
Из наше учионице: Читање - изазов 

савременог доба 
9.2.2021 

Јована 
Миљковић 

2020/2021 1 
Из наше учионице - Платформа Microsoft 

Teams - ризница креативности, 
организације и стваралаштва 

11.2.2021 

Јована 
Миљковић 

2020/2021 1 
Из наше учионице: најбоље радимо у 5 до 

12 
17.2.2021 

Јована 
Миљковић 

2020/2021 1 Из наше учионице - у виртуелни свет 19.2.2021 

Јована 
Миљковић 

2020/2021 1 
Кроз акцију и интеракцију подстакните 

ученичку мотивацију 
23.2.2021 

Јована 
Миљковић 

2020/2021 1 
Значај циљане комуникације у савременој 

педагогији - како да боље разумете 
ученике и они вас 

24.2.2021 
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Јована 
Миљковић 

2020/2021 1 
Из наше учионице: инклузија у школи- 

место спајања, а не раздвајања 
26.2.2021 

Јована 
Миљковић 

2020/2021 1 
Израда и примена ИОП-а - примери добре 

праксе у разредној настави 
19.3.2021 

Јована Нинчић 2019/2020 32 Језичка култура на интернету 8.1.2020 

Кристина 
Павловић-
Рајковић 

2020/2021 36 
Подршка ученицима са проблемима у 

школи и у дому ученика и њиховим 
родитељима 

5.3.2021 

Марија 
Радишић 

2020/2021 један (1) 
Типови интеракција - наставник као 

медијатор комуникације 
2.12.2020 

Марија 
Радишић 

2020/2021 један (1) Дигитални алати и занати 29.1.2021 

Марија 
Радишић 

2020/2021 
1 (један) 

бод 
,,Из наше учионице: Читање - изазов 

савременог доба" 
9.2.2021 

Марија 
Радишић 

2020/2021 
1 (један) 

бод 

,,Из наше учионице - Платформа Microsoft 
Teams - ризница креативности, 
организације и стваралаштва" 

11.2.2021 

Марија 
Радишић 

2020/2021 
1 (један) 

бод 
,,Из наше учионице: најбоље радимо у 5 

до 12" 
17.2.2021 

Марија 
Радишић 

2020/2021 
1 (један) 

бод 
,,Из наше учионице - у виртуелни свет" 19.2.2021 

Марија 
Радишић 

2020/2021 
1 (један) 

бод 
Кроз акцију и интеракцију подстакните 

ученичку мотивацију 
23.2.2021 

Марија 
Радишић 

2020/2021 
1 (један) 

бод 

,,Значај циљане комуникације у 
савременој педагогији - како боље да 

разумете ученике и они вас" 
24.2.2021 

Марија 
Радишић 

2020/2021 
1 (један) 

бод 
,,Из наше учионице: инклузија у школи - 

место спајања, а не раздвајања" 
26.2.2021 

Марија 
Радишић 

2020/2021 
1 (један) 

бод 
Здрави стилови живота и због чега су 

важни 
2.3.2021 

Марија 
Радишић  

2020/2021 
1 (један) 

бод 
Израда и примена ИОП-а - примери добре 

праксе у разредној настави 
19.3.2021 
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Марина 
Максимовић 

2020/2021 16 
Корак по корак до интерактивног часа и 

евиденције 
20.8.2020 

Марина 
Максимовић 

2020/2021 24 
Програм обуке наставника за реализацију 
наставе оријентисане ка исходима учења 

18.5.2020 

Милена Јекић 2020/2021 16 
Корак по корак до интерактивног часа и 

евиденције портфолија 
21.8.2020 

Милица 
Пантелић 

2020/2021 19 

Обука наставника информатике и 
рачунарства за примену уређаја Микробит 

у оквиру наставне теме Рачунарство у 
петом разреду  основног образовања и 

васпитања 

21.5.2021 

Милица 
Пантелић 

2019/2020 24 
ПРОГРАМ ОБУКЕ НАСТАВНИКА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ 
ОРИЈЕНТИСАНЕ КА ИСХОДИМА УЧЕЊА 

6.7.2019 

Наталија 
Вакањац 

2019/2020 34 
Дигитално учење-занимљивији час и 

трајније знање 
4.2.2020 

Наталија 
Вакањац 

2019/2020 16 
Корак по корак до интерактивног часа и 

евиденције 
10.2.2020 

Наталија 
Вакањац 

2019/2020 19,5 
Дигитална учионица/дигитално 

компетентан наставник 
5.2.2020 

Наталија 
Вакањац 

2019/2020 24 
Програм обуке наставника за реализацију 
наставе оријентисане ка исходима учења 

7.10.2019 

Наталија 
Вакањац 

2019/2020 16 
Корак по корак до интерактивног часа и 

евиденције 
8.2.2020 

Невена 
Манојловић 

2019/2020 1 
Развој животних вредности код ученика и 

партнерских односа с њиховим 
родитељима 

20.2.2020 

Оливера 
Лазареви-
Јовановић 

2019/2020 16 
Народне игре у настави и ваннаставним 

активностима од I дo IV разреда 
23.9.2019 

Оливера 
Лазаревић-
Јовановић 

2019/2020 16 
Корак по корак до интерактивног часа и 

евиденције портфолија 
20.8.2020 

Оливера 
Лазаревић-
Јовановић 

2020/2021 24 
Програм обуке наставника за реализацију 
наставе орјентисане ка исходима учења 

18.5.2020 

Оливера 
Лазаревић-
Јовановић 

2020/2021 19,5 

Програм обуке за запослене у 
образовању/дигитална 

учионица/дигитално компетентан 
наставник-увођење електронских уџбеника 

и дигиталних образовних материјала 

25.5.2020 
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Оливера 
Стаматовић 

2019/2020 8 
Пројектна настава у функцији образовања 

и васпитања ученикаосновних школа за 
самњење ризика од риродних непогода 

8.3.2020 

Оливера 
Стаматовић 

2019/2020 24 
Програм обуке наставника за реализацију 
наставе оријентисане ка исходима учења 

18.5.2020 

Оливера 
Стаматовић 

2019/2020 19,5 

Дигитална учионица/дигитално 
компетентан наставник-увођење 

електронских уџбеника и дигиталних 
образовних материјала 

25.5.2020 

Оливера 
Стаматовић 

2020/2021 1 Лет кроз дигитални свет 7.10.2020 

Оливера 
Стаматовић 

2019/2020 8 Кад је лака геометрија и мерење прија 26.10.2019 

Оливера 
Стаматовић 

2020/2021 1 
Значајци циљане комуникације у 

савременој педагогији - како да боље 
разумете ученике и они вас 

24.2.2021 

РАДИСЛАВКА 
ЛАКИЋЕВИЋ 

КОПАЊА 
2019/2020 8 

ИНТЕРФЕЈС,РОБОТИКА И 
ПРЕДУЗЕТНИШТВО У НАСТАВИ 

9.11.2019 

РАДИСЛАВКА 
ЛАКИЋЕВИЋ 

КОПАЊА 
2019/2020 1 

УЧИМО КРЕАТИВНО, ГРАДИМО 
ПАРТНЕРСТВА:КВАЛИТЕТНИЈИ РАД СА 

УЧЕНИЦИМА И ЊИХОВИМ 
РОДИТЕЉИМА 

20.2.2020 

РАДИСЛАВКА 
ЛАКИЋЕВИЋ 

КОПАЊА 
2019/2020 34 

ДИГИТАЛНО УЧЕЊЕ-ЗАНИМЊИВИЈИ 
ЧАС И ТРАЈНИЈЕ ЗНАЊЕ 

28.4.2020 

РАДИСЛАВКА 
ЛАКИЋЕВИЋ 

КОПАЊА 
2020/2021 19,5 

ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У 
ОБРАЗОВАЊУ/ДИГИТАЛНА 

УЧИОНИЦА/ДИГИТАЛНО КОМПЕТЕНТАН 
НАСТАВНИК-УВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ 

И ДИГИТАЛНИХ ОБРАЗОВНИХ 
МАТЕРИЈАЛА 

17.11.2020 

РАДМИЛА 
СВИТЛИЦА 

2019/2020 24 
ПРОГРАМ ОБУКЕ НАСТАВНИКА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ ОРЈЕНТИСАНЕ 
КА ИСХОДИМА УЧЕЊА 

22.10.2019 

РАДМИЛА 
СВИТЛИЦА 

2019/2020 16 
КОРАК ПО КОРАК ДО ИНТЕРАКТИНОГ 

ЧАСА И ЕВИДЕНЦИЈЕ ПОРТФОЛИА 
21.8.2020 

РАДМИЛА 
СВИТЛИЦА 

2020/2021 19,5 
ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У 

ОБРАЗОВАЊУ/ДИГИТАЛНА УЧИОНИЦА 
17.11.2020 

Сандра 
Кнежевић 

2019/2020 19,5 

Дигитална учионица/дигитално 
компетентан наставник-увођење 

електронских уџбеника и дигиталних 
образовних материјала 

17.9.2019 

Сандра 
Кнежевић 

2019/2020 24 
Програм обуке наставника за реализацију 
наставе оријентисане ка исходима учења 

22.10.2019 
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Сандра 
Кнежевић 

2019/2020 16 
Корак по корак до интерактивног часа и 

евиденције 
21.8.2020 

Сања Лончар 2020/2021 16 Корак по корак до интерактивног знања 20.8.2020 

Сања Лончар 2019/2020 19,5 

Дигитална учионица/Дигитално 
компетентан наставник- увођење 

дигиталних уџбеника и дигиталних 
образовних материјала 

17.9.2019 

Сања Лончар 2020/2021 1 
Дигитални алати и занати - проф. Жолт 

Коња 
29.1.2021 

Сања Лончар 2020/2021 1 
Кроз акцију и интеракцију подстакните 

ученичку мотивацију - проф. Ранко 
Рајовић 

23.2.2021 

Сања Лончар 2020/2021 1 Подршка ученицима у онлајн учењу 8.4.2021 

Сања Николић 2019/2020 16 
Корак по корак до интерсктивног часа и 

евиденције 
20.8.2020 

Сања Николић 2019/2020 19,5 

ДИГИТАЛНА УЧИОНИЦА / ДИГИТАЛНО 
КОМПЕТЕНТАН НАСТАВНИК - УВОЂЕЊЕ 

ЕЛЕКТРОНСКИХ УЏБЕНИКА И 
ДИГИТАЛНИХ ОБРАЗОВНИХ 

МАТЕРИЈАЛА 

28.8.2019 

Саша 
Шуњеварић 

2020/2021 24 Републички семинар о настави физике 13.5.2021 

Саша 
Шуњеварић 

2019/2020 19,5 Дигитална учионица 25.5.2020 

Саша 
Шуњеварић 

2019/2020 6 
Међународна конференција о настави 

физике и сродних наука 
17.10.2019 

Саша 
Шуњеварић 

2019/2020 16 
Корак по корак до интерактивног часа и 

евиденције 
20.8.2020 

Славица 
Сретић 

2019/2020 24 
Програм обуке наставника за реализацију 
наставе орјентисане ка исходима учења 

18.5.2020 

Софија 
Милановић 

2020/2021 16 "Породично насиље" 27.4.2021 

Софија 
Милановић 

2020/2021 16 
Стратегије у раду са ученицима који 

показују проблеме у понашању 
11.5.2021 
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Станика 
Брашњевић 

2019/2020 19.5 

Програм обуке за запослене у 
образовању/ Дигитална 

учионица/Дигитално компетентан 
наставник-Увођење електронских 

уџбеника и дигиталних образовних 
материјала 

17.9.2019 

Станика 
Брашњевић 

2019/2020 34 
Дигитално учење-занимљивији час и 

трајније знање 
28.4.2020 

Станика 
Брашњевић 

2019/2020 19,5 

Програм обуке за запослене у 
образовању/ дигитална учионица/ 
дигитално компетентан наставник- 
увођење електронских уџбеника и 
дигиталних образовних материјала 

17.9.2019 

Станика 
Брашњевић 

2019/2020 34 Удружење физичара,,Омега,,Ниш 28.4.2020 

Стеван 
Роксандић 

2019/2020 34 
Дигитално учење - занимљивији час 

трајније знање 
28.4.2020 

Стеван 
Роксандић 

2019/2020 24 
ПРОГРАМ ОБУКЕ НАСТАВНИКА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ 
ОРИЈЕНТИСАНЕ КА ИСХОДИМА УЧЕЊА 

18.5.2020 

Стеван 
Роксандић 

2019/2020 19.5 

ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У 
ОБРАЗОВАЊУ /ДИГИТАЛНА 

УЧИОНИЦА/ДИГИТАЛНО КОМПЕТЕНТАН 
НАСТАВНИК – УВОЂЕЊЕ 

ЕЛЕКТРОНСКИХ УЏБЕНИКА И 
ДИГИТАЛНИХ ОБРАЗОВНИХ 

МАТЕРИЈАЛА 

25.5.2020 

Стефан 
Поповић 

2020/2021 24 
Програм обуке наставника за реализацију 

наставе оријентисане на исходе 
18.5.2020 

Стефан 
Поповић 

2019/2020 16 

Програм обуке за водитеље (ТТ): 
Дигитална учионица/дигитално 

компетентан наставник-увођење 
електронских уџбеника и дигиталних 

материјала 

17.9.2019 

Стефан 
Поповић 

2019/2020 16 Десета међународна конференција 3К 2.11.2019 

Стефан 
Поповић 

2019/2020 16 
Обука наставника информатике и 

рачунарства за наставу у 7. и 8. разреду 
основног образовања и васпитања 

27.12.2019 

Стефан 
Поповић 

2020/2021 24 
Програм обуке наставника за реализацију 

наставе оријентисане ка исходима 
7.12.2020 

Стефан 
Поповић 

2020/2021 16 

Обука наставника информатике и 
рачунарства за примену уређаја Микробит 
у оквиру теме пројектни задатак у седмом 
и осмом разреду основног образовања и 

васпитања 

1.12.2020 
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Стефан 
Поповић 

2020/2021 19 

Обука наставника информатике и 
рачунарства за примену уређаја Микробит 

у оквиру наставне теме Рачунарство у 
петом разреду  основног образовања и 

васпитања 

4.2.2021 

Тања Ребић 2019/2020 19,5 

ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У 
ОБРАЗОВАЊУ /ДИГИТАЛНА 

УЧИОНИЦА/ДИГИТАЛНО КОМПЕТЕНТАН 
НАСТАВНИК – УВОЂЕЊЕ 

ЕЛЕКТРОНСКИХ УЏБЕНИКА И 
ДИГИТАЛНИХ ОБРАЗОВНИХ 

МАТЕРИЈАЛА 

25.5.2020 

Тања Ребић 2020/2021 16 
Стратегије у раду са ученицима који 

показују проблеме у понашању 
29.4.2021 

Тања Ребић 2020/2021 16 Обука за запослене - породично насиље 29.4.2021 

Татјана 
Бањеглав 

2019/2020 24 
Програм обуке наставника за реализацију 
наставе оријентисане ка исходима учења 

8.6.2019 

Татјана 
Бањеглав 

2019/2020 16 
Корак по корак до интерактивног часа и 

евиденције портфолија 
20.8.2020 

Татјана 
Бањеглав 

2019/2020 24 Републички зимски семинар 7.2.2020 

Татјана 
Бањеглав 

2019/2020 19,5 

Дигитална учионица-дигитално 
компетентан наставник-увођење 

електронских уџбеника и дигиталних 
образовних материјала 

25.5.2020 

Татјана 
Лончаревић 

Нитић 
2019/2020 19,5 

Дигитална учионица/ дигитално 
компетентан наставник - увођење 

електронских уџбеника и дигиталних 
образовних материјала 

17.9.2019 

Татјана 
Лончаревић 

Нитић 
2020/2021 16 

Корак по корак до интерактивног часа и 
евиденције 

20.8.2020 

Татјана 
Лончаревић 

Нитић 
2020/2021 34 

Дигитално учење - занимљивији час и 
трајније знање 

28.4.2020 

Татјана 
Трипковић 

2019/2020 19, 5 

Програм обуке за запослене у 
образовању/ дигитална учионица/ 
дигитално компетентан наставник- 
увођење електронских уџбеника и 
дигиталних образовних материјала 

17.9.2019 

Татјана 
Трипковић 

2019/2020 16 
,, Корак по корак до интерактивног часа и 

евиденције портфолија" 
21.8.2020 

Тереза 
Моличник 

2020/2021 32 ПрограмИграње-програмирање игре 30.4.2021 
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Тереза 
Моличник 

2019/2020 24 
Програм обуке наставника за реализацију 
наставе оријентисане ка исходима учења 

22.10.2019 

Тереза 
Моличник 

2020/2021 19,5 
Програм обике за запослене у 

образовању/дигитална учионица 
16.8.2021 

Тереза 
Моличник 

2020/2021 8 
Програм обуке за дежурне наставнике на 

завршном испиту 
14.6.2021 

 

 

УНУТАР ШКОЛЕ 

 

 
 

У  УСТАНОВИ (огледни/угледни часови, излагања и предавања,стручне теме, истраживање, пројекат, програм огледа, 

обука на нивоу школе) 

 

 
Наст

авни 

пред

мет  

Име и 

презим

е 

настав

ника 

назив / тема врста / 

обликi 

улога у 

активности
ii 

организаторiii 

(институција, 

друш) 

нивоiv 

организовањ

а     

место и 

време  

одржавања  

доказ о 

учешћуv 

б

р. 

са

т

и 

/ 

бо

до

в

и
vi 

Учит

ељи 

Драгана 

Јованов

ић 

Дан бака и дека  угледна 

активност 

присуство и 

дискусија 

Оливера 

Стаматовић 

Актив учитеља 

у боравку 

Београд 

01. 10. 2020. 

Извештај 2 

  Такмичарске 

игре 

угледна 

активност 

координатор Александра 

Богдановић 

Актив учитеља 

у боравку 

Београд 

14.  10. 2020. 

Извештај, 

припрема 

5 

  Јесење 

играрије 

угледна 

активност 

присуство и 

дискусија 

Невена 

Манојловић 

Актив учитеља 

у боравку 

Београд 

18. 11. 2020. 

 

извештај 2 

  У сусрет Новој 

години- 

новогодишњи 

украси, 

ликовна 

радионица 

угледна 

активност 

организатор Драгана 

Јовановић 

Актив учитеља 

у боравку 

Београд 

17. 12. 2020. 

Извештај, 

припрема 

10 

  Дигитални свет стручна 

тема 

Присуство и 

дискусија 

Весна Мирић 

Марина 

Максимовић 

Јована 

Миљковић 

Оливера 

Лазаревић 

Јовановић 

Школа Београд 

новембар 

евиденција 

о 

присуству 

2 

  Свети Сава - 

ликовна 

радионица 

угледна 

активност 

Присуство и 

дискусија 

Драгана 

Максимовић, 

Актив учитеља 

у боравку 

Београд 

25.01.2021. 

извештај 2 

  Дан борбе 

против 

вршњачког 

насиља 

угледна 

активност 

Присуство и 

дискусија 

Марија Радишић Актив учитеља 

у боравку 

Београд 

24. 2. 2021. 

извештај, 2 

  Дан жена угледна 

активност 

Присуство и 

дискусија 

Драгана 

Максимовић 

Актив учитеља 

у боравку 

Београд 

05.03.2021. 

извештај 2 

  Светски дан 

среће 

угледна 

активност 

Присуство и 

дискусија 

Оливера 

Стаматовић 

Актив учитеља 

у боравку 

Београд 

21.03.2021. 

извештај 2 
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  "Напредовање 

у звања" 

стручна 

тема 

Присуство и 

дискусија 

Вера 

Љубисављевић, 

Школа Београд 

31.3.2021. 

евиденција 

о 

присуству 

2 

  Светски дан 

планете Земље 

угледна 

активност 

Присуство и 

дискусија 

Марија Радишић Актив учитеља 

у боравку 

22. 4. 2021. извештај 2 

  У сусрет 

Ускрсу - 

ликовна 

радионица 

угледна 

активност 

организатор Драгана 

Јовановић 

Актив учитеља 

у боравку 

Београд 

26.04.2021. 

Извештај, 

припрема 

10 

  Танго свуда и 

уз све 

угледна 

активност 

Присуство и 

дискусија 

Невена 

Манојловић 

Актив учитеља 

у боравку 

31. 5. 2021. извештај 2 

  Плесна 

радионица 

угледна 

активност 

координатор Александра 

Богдановић 

Актив учитеља 

у боравку 

Београд 

18.06.2021. 

Извештај, 

припрема 

5 

  Дан заштите 

животне 

средине 

угледна 

активност 

Присуство и 

дискусија 

Невена 

Манојловић 

Актив учитеља 

у боравку 

7. 6. 2021. извештај 2 

  Штафетне игре угледна 

активност 

организатор Драгана 

Јовановић 

Актив учитеља 

у боравку 

Београд 

11.06.2021. 

Извештај, 

припрема 

10 

  Спортске игре угледна 

активност 

Присуство и 

дискусија 

Марија Радишић Актив учитеља 

у боравку 

Београд 

04.06.2021. 

Извештај 

 

2 

 УКУПН

О 

БОДОВ

А 

       64 

 Оливер

а 

Лазарев

ић 

Српски језик: 

„Три 

прасета“,прича 

по низу слика 

 

Угледни 

час 

 

анализа и 

дискусија 

Весна Мирић школа септембар извештај  2 

  Математика 

„Скуп,елемент 

скупа“-обрада 

 

Угледни 

час 

 

анализа и 

дискусија 

Марина 

Максимовић 

школа октобар извештај 2 

  Математика 

Природни 

бројеви 

1,2,3,4,5“-

утврђивање 

 

Угледни 

час 

 

Припрема 

часа и 

наставних 

средстава. 

Реализација 

Оливера 

Лазаревић 

Јовановић 

школа октобар извештај     

10 

  Дечија недеља 

Упознавање са 

библиотеком 

Угледни 

час 

 

анализа и 

дискусија 

Оливера 

Танкосић 

школа октобар извештај 2 

  Математика 

„Број седам“-

обрада 

 

Угледни 

час 

 

Асистент 

помоћник 

Јована 

Миљковић 

школа новембар извештај 5 

  Први час у 

библиотеци 

Угледни 

час 

 

анализа и 

дискусија 

Оливера 

Танкосић 

школа новембар извештај 2 

  Дигитални свет стручна 

тема за 

наставни

ке 

 

предавач Оливе

ра 

Лазаре

вић 

Јовано

вић 

 

Школа новембар евиденција 

о 

присуству 

 

     

10 

  Свет око нас  

,,Биљке које 

човек гаји” 

обрада 

Угледни 

час 

 

предавач Оливера 

Лазаревић 

Јовановић 

школа     март извештај     

10 

 УКУПН

О 

БОДОВ

А 

  

 

 
 

   45 

 Драгана 

Максим

овић 

Дан бака и дека  угледна 

активност 

координатор Оливера 

Стаматовић 

Актив учитеља 

у боравку 

Београд 

01. 10. 2020. 

Извештај  5 

  Такмичарске 

игре 

угледна 

активност 

Присуство и 

дискусија 

Александра 

Богдановић 

Актив учитеља 

у боравку 

Београд 

14.  10. 2020. 

Извештај 2 

  Јесење 

играрије 

угледна 

активност 

присуство и 

дискусија 

Невена 

Манојловић 

Актив учитеља 

у боравку 

Београд 

 18. 11. 2020. 

 

извештај 2 

  У сусрет Новој угледна Присуство и Драгана Актив учитеља Београд Извештај 2 
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години- 

новогодишњи 

украси, 

ликовна 

радионица 

активност дискусија Јовановић у боравку 17. 12. 2020. 

  Дигитални свет стручна 

тема 

Присуство и 

дискусија 

Весна Мирић 

Марина 

Максимовић 

Јована 

Миљковић 

Оливера 

Лазаревић 

Јовановић 

Школа Београд 

новембар 

евиденција 

о 

присуству 

2 

  Свети Сава - 

ликовна 

радионица 

угледна 

активност 

организатор Драгана 

Максимовић 

Актив учитеља 

у боравку 

Београд 

25.01.2021. 

Извештај 

припрема 

10 

  Дан борбе 

против 

вршњачког 

насиља 

угледна 

активност 

Присуство и 

дискусија 

Марија 

 Радишић 

Актив учитеља 

у боравку 

Београд 

24.2.2021. 

извештај 2 

  Дан жена угледна 

активност 

организатор Драгана 

Максимовић 

Актив учитеља 

у боравку 

Београд 

05.03.2021. 

Извештај 

припрема 

10 

  Светски дан 

среће 

угледна 

активност 

координатор Оливера 

Стаматовић 

Актив учитеља 

у боравку 

Београд 

21.03.2021. 

извештај 5 

  "Напредовање 

у звања" 

стручна 

тема 

Присуство и 

дискусија 

Вера 

Љубисављевић, 

Школа Београд 

31.3.2021. 

евиденција 

о 

присуству 

2 

  Светски дан 

планете Земље 

угледна 

активност 

Присуство и 

дискусија 

Марија  

Радишић 

Актив учитеља 

у боравку 

Београд 

22.4.2021. 

извештај 2 

  У сусрет 

Ускрсу- 

ликовна 

радионица 

угледна 

активност 

Присуство и 

дискусија 

Драгана 

Јовановић 

Актив учитеља 

у боравку 

Београд 

26.04.2021. 

Извештај 2 

  Танго свуда и 

уз све 

угледна 

активност 

Присуство и 

дискусија 

Невена 

Манојловић 

Актив учитеља 

у боравку 

Београд 

31.5.2021. 

извештај 2 

  Плесна 

радионица 

угледна 

активност 

Присуство и 

дискусија 

Александра 

Богдановић 

Актив учитеља 

у боравку 

Београд 

18.06.2021. 

Извештај 2 

  Штафетне игре угледна 

активност 

Присуство и 

дискусија 

Драгана 

Јовановић 

Актив учитеља 

у боравку 

Београд 

11.06.2021. 

Извештај 2 

  Спортске игре угледна 

активност 

Присуство и 

дискусија 

Марија Радишић Актив учитеља 

у боравку 

Београд 

04.06.2021. 

Извештај 

 

2 

  Дан заштите 

животне 

средине 

угледна 

активност 

Присуство и 

дискусија 

Невена 

Манојловић 

Актив учитеља 

у боравку 

Београд 

7.6.2021. 

извештај 2 

 УКУПН

О 

БОДОВ

А 

       56 

 Марија 

Радиши

ћ 

Угледна 

активност: 

Ликовна 

радионица – 

Израда 

пропагандног 

плаката и 

постера 

поводом 

Светског дана 

вода 

 

Угледна 

активност 

 

Извођење 
 

Марија Радишић Стручно веће октобар припрема 

за 

активност , 

наставни 

материјал, 

извештај 

 

10 

  Угледна 

активност: 

Ликовна 

радионица – 

Светски дан 

поште 

Угледна 

активност 

 

Извођење 
 

Марија Радишић Стручно веће март припрема 

за 

активност, 

наставни 

материјал, 

извештај 

10 

   

Угледна 

активност 

 

Посета 

угледној 

активност

и 

 

 

Помоћ – 
асистенција 
 

Невена 

Манојловић 

Стручно веће новембар припрема 

за 

активност , 

наставни 

материјал, 

извештај 

5 
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Угледна 

активност 

 

Посета 

угледној 

активност

и 

 

 

присуство-
слушалац 

 

Драгана 

Јовановић 

Стручно веће фебруар припрема 

за 

активност , 

наставни 

материјал, 

извештај 

2 

  Угледна 

активност 

 

Посета 

угледној 

активност

и 

 

 

присуство-
слушалац 
 

Драгана 

Максимовић 

Стручно веће март извештај 2 

  Угледна 

активност 

Посета 

угледној 

активност

и 

 

присуство-
слушалац 
 

Оливера 

Стаматовић 

Стручно веће април извештај 2 

  Угледна 

активност 

Посета 

угледној 

активност

и 

 

присуство-
слушалац 
 

Александра 

Богдановић 

Стручно веће мај извештај 2 

  Излагање са 

стручних 

усавршавања 

 

стручна 

тема за 

наставни

ке 

презентац

ија са 

семинара 

Излагач 

 

Марија 

Радишић 

 

Стручно веће мај писана 

припрема 

за излагање 

или 

записник са 

састанка 

стручног 

већа или 

извештај 

5 

  Стручна тема  

стручна 

тема за 

наставни

ке 

презентац

ија са 

семинара 

 
Присуство, 

учешће, 

дискусија, 

анализа 

 
 

Члан стручног 

већа 

Стручно веће У току 

школске 

године 

записник са 

састанка 

стручног 

већа, 

евиденција 

о 

присуству 

или 

извештај 

2 

  Стручна 

усавршавања 

стручна 

тема за 

наставни

ке 

обука 

присуство-
слушалац,ди
скусија 

 

Министарство 

просвете, 

науке и 

технолошког 

развоја 

 

Кампстер 

платформа 

за онлајн 

учење 

 

март 

сертификат 

до 

20 

 УКУПН

О 

БОДОВ

А 

       60 

 Невена 

Манојло

вић 

Такмичарске 

игре - полигон 

Угледни 

час са 

анализом 

и 

дискусијо

м 

слушалац и 

посматрач 

Александра 

Богдановић 

школа 14.10.2020. припрема 2 

  Да бака и дека  Угледна 

активност 

са 

дискусијо

м 

слушалац и 

посматрач 

Оливера 

Стаматовић 

школа 01.10.2020. припрема 2 

  Јесење 

играрије 

Угледна 

активност 

са 

дискусијо

м 

реализатор и 

аутор 

Невена 

Манојловић 

школа 18.11.2020. припрема 10 

  Свети Сава - 

ликовна 

радионица 

Угледна 

активност 

слушалац и 

посматрач 

Драгана 

Максиовић 

школа 25.1.2021. припрема 2 

  Дан борбе 

против 

Угледна 

активност 

координатор Марија Радишић школа 24.2.2021. припрема 5 
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вршњачког 

насиља 

  Дан жена Угледна 

активност 

слушалац и 

посматрач 

Драгана 

Максимовић 

школа 5.3.2021. припрема 2 

  Писање 

сугласника Ј 

Угледни 

час 

слушалац и 

посматрач 

Александра 

Богдановић 

школа 29.3.2021. припрема 2 

  Светски дан 

среће 

Угледна 

активност 

слушалац и 

посматрач 

Оливера 

Стаматовић 

школа 31.3.2021. припрема 2 

  Напредовање у 

звању 

стручна 

тема за 

наставни

ке 

слушалац и 

посматрач 

Вера 

Љубисављевић 

школа 31.3.2021. евиденција 

о 

присуству 

2 

  Светски дан 

планете Земље 

Угледна 

активност 

координатор Марија Радишић школа 22.4.2021. припрема 5 

  У сусрет 

Ускрсу - 

ликовна 

радионица 

Угледна 

активност 

слушалац и 

посматрач 

Драгана 

Јовановић и 

Александра 

Богдановић 

школа 26.4.2021. припрема 2 

  Танго свуда и 

за све 

Угледна 

активност 

организатор Невена 

Манојловић 

школа 31.5.2021. припрема 10 

  Дан заштите 

животне 

средине 

Угледна 

активност 

организатор Невена 

Манојловић 

школа 7.6.2021. припрема 10 

  Плесна 

радионица 

Угледна 

активност 

слушалац и 

посматрач 

Александра 

Богдановић 

школа 18.6.2021. припрема 2 

  Штафетне игре Угледна 

активност 

слушалац и 

посматрач 

Драгана 

Јовановић и 

Александра 

Богдановић 

школа 11.6.2021. припрема 2 

  Спортске игре Угледна 

активност 

слушалац и 

посматрач 

Марија Радишић школа 4.6.2021. припрема 2 

 УКУПН

О 

БОДОВ

А 

       62 

 Оливер

а 

Стамато

вић 

Дан бака и дека  угледни 

час 

организатор Оливера 

Стаматовић 

школа Београд 

1.10.2020. 

записник 10 

  Писање 

сугласника Ј 

Час за 

лиценцу 

Ментор/коор

динатор 

Александра 

Богдановић 

школа Београд 

29.3.2021. 

записник 5 

  Светски дан 

среће 

Угледна 

активност 

организатор Оливера 

Стаматовић 

школа Београд 

31.3.2021. 

записник 10 

  У сусрет Новој 

години – 

новогодишњи 

украси 

Угледна 

активност 

Присуство/ди

скусија 

Драгана 

Јовановић 

школа  Београд 

17.12.2020. 

записник 2 

  Свети Сава – 

ликовна 

радионица 

Угледна 

активност 

Присуство/ди

скусија 

Драгана 

Максимовић 

школа Београд 

25.1.2021. 

записник 2 

  Дан Жена Угледна 

активност 

координатор Драгана 

Максимовић 

школа Београд 

5.3.2021. 

записник 5 

  Светски дан 

планете Земље 

Угледна 

активност 

Присуство/ди

скусија 

Марија Радишић школа Београд 

22.4.2021. 

записник 2 

  У сусрет 

Ускрсу – 

ликовна 

радионица 

Угледна 

активност 

Присуство/ди

скусија 

Драгана 

Јовановић 

школа Београд 

26.4.2021- 

записник 2 

  Штафетне игре Угледна 

активност 

Присуство/ди

скусија 

Драгана 

Јовановић 

школа Београд 

11.6.2021. 

записник 2 

 УКУПН

О 

БОДОВ

А 

       40 

 Марина 

Максим

овић 

Српски језик: 

„Три 

прасета“,прича 

по низу слика 

 

Угледни 

час 

 

Асистент- 

помоћник 

Весна Мирић школа септембар извештај  5 

  Математика 

„Скуп,елемент 

скупа“-обрада 

 

Угледни 

час 

 

Припрема 

часа и 

наставних 

средстава. 

Марина 

Максимовић 

школа октобар извештај 10 
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Реализација 

  Математика 

Природни 

бројеви 

1,2,3,4,5“-

утврђивање 

 

Угледни 

час 

 

анализа и 

дискусија 

 

Оливера 

Лазаревић 

Јовановић 

школа октобар извештај 2 

  Математика 

„Број седам“-

обрада 

 

Угледни 

час 

 

анализа и 

дискусија 

Јована 

Миљковић 

школа новембар извештај 2 

   

Дигитални свет 

 

Стручна 

тема за 

наставни

ке 

 

 

предавач М.Мак

симов

ћ 

 

 

 

школа 

 

новембар 

 

 

евиденција 

о 

присуству 

 

 

 

 

10 

                   

 

,,Стратегија у 

 раду са 

ученицима који 

показују 

проблеме у 

понашању“ 

 

 

Стручна 

тема за 

наставни

ке 

óбука 

 

 

 

Стручно 

усавршавање 

 

 

Министартво 

просвете, 

науке и 

технолошког 

развоја 

 

 

Кампстер 

платформа 

за онлајн 

учење 

 

 

 

 

 

     април 

 

 

 

  

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

    

 

16 

   

 

,,Обука за 

запослене-

породично 

насиље“ 

 

Стручна 

тема за 

наставни

ке 

óбука 

 

Стручно 

усавршавање 

 

Министарство 

просвете, 

науке и 

технолошког 

развоја 

 

Кампстер 

платформа 

за онлајн 

учење 

 

 

 

април 

 

 

 

  

сертификат 

 

 

 

16 

   

Напредовање у 

звању 

Анализа 

и 

дискусија 

Стручна тема 

за наставнике 

 

Вера 

Љубисавњевић 

 

школа 

 

31.03.2021. 

евиденција 

о 

присуству 

 

 

2 

 УКУПН

О 

БОДОВ

А 

       63 

 Јована 

Миљков

ић 

Српски језик: 

„Три прасета“, 

прича по низу 

слика 

 

угледни 

час 

 

анализа и 

дискусија 

Весна Мирић школа септембар извештај 2 

  Математика 

„Скуп, елемент 

скупа“-обрада 

 

угледни 

час 

 

асистент 

помоћник 

Марина 

Максимовић 

школа октобар извештај 5 

  Математика 

Природни 

бројеви 1, 2, 3, 

4, 5“-

утврђивање 

 

угледни 

час 

 

анализа и 

дискусија 

 

Оливера 

Лазаревић 

Јовановић 

школа октобар извештај 2 

  Математика 

„Број седам“-

обрада 

 

угледни 

час 

 

Припрема 

часа и 

наставних 

средстава. 

Реализација 

Јована 

Миљковић 

школа новембар извештај 10 

  Дигитални свет  

стручна 

тема  

 

 

предавач Јована 

Миљк

овић 

школа новембар евиденција 

о 

присуству 

 

10 

  Нова 

генерација 

Едукиних 

уџбеника за 4. 

разред основне 

школе 

вебинар анализа и 

дискусија ИК 

Едука 

ИК Едука 4. 2. 2021. потврда 1 

  Заблуде 

ученика о 

вебинар анализа и 

дискусија БИГЗ 
БИГЗ 

школство 

6. 3. 2021.  потврда 1 
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природним 

феноменима 

школс

тво 

  Уз напредне 

опције е – 

учионице до 

још боље 

комуникације 

са ђацима 

вебинар анализа и 

дискусија ИК 

Клет 

ИК Клет 13. 3. 2021.  потврда 1 

  Критичко 

мишљење у 

почетној 

настави 

математике – 

од циља до 

исхода  

вебинар анализа и 

дискусија БИГЗ 

школс

тво 

БИГЗ 

школство 

26. 3. 2021. потврда 1 

  Српски језик 

Глас и писано 

слово Ж ж 

угледни 

час 

 

 

Припрема 

часа и 

наставних 

средстава. 

Реализација 

Јована 

Миљковић 

школа 30. 3. 2021. извештај  10 

  Напредовање у 

звању 

анализа и 

дискусија 

стручна тема 

за наставнике 

 

Вера 

Љубисављевић 

школа 31.03.2021. евиденција 

о 

присуству 

 

2 

 УКУПН

О 

БОДОВ

А 

       45 

 Весна 

Мирић 

Српски језик: 

„Три 

прасета“,прича 

по низу слика 

 

Угледни 

час 

 

Припрема 

часа и 

наставних 

средстава. 

Реализација 

Весна Мирић школа септембар извештај  

10 

  Математика 

„Скуп,елемент 

скупа“-обрада 

 

Угледни 

час 

 

анализа и 

дискусија 

Марина 

Максимовић 

школа октобар извештај 2 

  Математика 

Природни 

бројеви 

1,2,3,4,5“-

утврђивање 

 

Угледни 

час 

 

Асистент – 

помоћник 

 

Оливера 

Лазаревић 

Јовановић 

школа октобар извештај 5 

  Математика 

„Број седам“-

обрада 

 

Угледни 

час 

 

анализа и 

дискусија 

Јована 

Миљковић 

школа новембар извештај 2 

  Дигитални свет стручна 

тема за 

наставни

ке 

 

предавач 
Мирић 

Весна 

Школа новембар евиденција 

о 

присуству 

 

10 

  Стратегија у 

раду са 

ученицима који 

показују 

проблеме у 

понашању 

 

стручна 

тема за 

наставни

ке 

óбука 

Стручно 

усавршавање 

Министарство 

просвете, 

науке и 

технолошког 

развоја 

 

Кампстер 

платформа 

за онлајн 

учење 

 

април сертификат 16 

  Обука за 

запослене-

породично 

насиље 

 

стручна 

тема за 

наставни

ке 

óбука 

Стручно 

усавршавање 

Министарство 

просвете, 

науке и 

технолошког 

развоја 

 

Кампстер 

платформа 

за онлајн 

учење 

 

април сертификат 16 

  Напредовање у 

звању 

Анализа 

и 

дискусија 

стручна тема 

за наставнике 

 

Вера 

Љубисавњевић 

Школа 31.03.2021. евиденција 

о 

присуству 

 

2 

 УКУПН

О 

БОДОВ

А 

       63 

 Сања Сабирање      Евиденција  
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Лончар троцифреног 

броја 

двоцифреним 

 

угледни 

час 

 

Присуство и 

дискусија 

 

Софија 

Милановић 

 

школа 

 

21.10.2020 о 

присуству 

2 

   

Научили смо о 

придевима 

 

 

угледни 

час 

 

Присуство и 

дискусија 

 

Татјана 

Лончаревић-

Нитић 

 

школа 

 

 

18.11.20200 

Евиденција 

о 

присуству 

 

2 

   

Разгледница 

нашег краја-

пројектна 

настава 

 

угледни 

час 

 

Реализатор, 

предавач 

 

 

Сања Лончар 

 

школа 

 

 

27.11.2020 

припрема. 

презентациј

а, 

фотографиј

е 

 

10 

  Неједначине. 

Скуп решења 

неједначина 

угледни 

час 

 

 

Реализатор, 

предавач 

 

 

Сања Лончар 

 

школа 

 

 

5.3.2021. 

 

Припрема,  

ПП 

презентациј

а, 

фотографиј

е 

 

 

10 

  Напредовање 

у звања 

стручна 

тема на 

наставни

чком 

већу 

Присуство и 

дискусија 

 

 

Вера 

Љубисављевић 

 

школа 

 

 

31.3.2021 

Евиденција 

о 

присуству 

 

2 

   

"Обука за 

запослене - 

породично 

насиље" 

 

Обука за 

наставни

ке, 

васпитаче 

и стручне 

сарадник

е 

 

Учесник 

онлајн обуке 

 

Министарство 

просвете, науке 

и технолошког 

развоја 

 

 

државни 

 

 

14.4.2021 

 

 

Сертифика

т о 

савладаној 

обуци 

 

 

 

16 

   

"Стратегије у 

раду са 

ученицима који 

показују 

проблеме у 

понашању" 

 

 

Обука за 

наставни

ке, 

васпитаче 

и стручне 

сарадник

е 

 

Учесник 

онлајн обуке 

 

Министарство 

просвете, науке 

и технолошког 

развоја 

 

државни 

 

 

21.4.2021. 

 

Сертифика

т о 

савладаној 

обуци 

 

 

16 

  Пројекат: 

Заштитимо 

животну 

средину – 

излож: Од 

рециклаже до 

играчке 

Пројекат 

из 

екологије 

– 

Пројектн

а настава 

Организатор 

и реализатор 

Учитељи већа 3. 

разреда 

 

школско 

 

Током 

месеца маја 

Извештај и 

фотографиј

е за сајт 

школе 

 

5 

 УКУПН

О 

БОДОВ

А 

       63 

 Татјана 

Лончаре

вић 

Нитић 

Сабирање 

троцифреног 

броја 

двоцифреним 

 

угледни 

час 

 

 

Присуство и 

дискусија 

 

Софија 

Милановић 

 

школа 

 

 

21.10.2020 

Евиденција 

о 

присуству 

 

2 

   

Научили смо о 

придевима 

 

угледни 

час 

 

реализатор 

Татјана 

Лончаревић-

Нитић 

 

школа 

 

18.11.20200 

Евиденција 

о 

присуству 

 

10 

   

Разгледница 

нашег краја-

пројектна 

настава 

 

угледни 

час 

 

Присуство и 

дискусија 

 

Сања Лончар 

 

школа 

 

27.11.2020 

Евиденција 

о 

присуству 

 

2 

  Неједначине. 

Скуп решења 

неједначина 

угледни 

час 

 

Присуство и 

дискусија 

 

Сања Лончар 

 

школа 

 

5.3.2021. 

Евиденција 

о 

присуству 

 

2 

  Плакат, 

реклама, 

билборд 

Угледни 

час 

Присуство и 

дискусија 

Александра 

Горановић 

школа 22.1.2021. Припрема,  

ПП 

презентациј

а, 

фотографиј

е 

 

2 
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  Једначине са 

сабирањем 

Угледни 

час 

Присуство и 

дискусија 

Александра 

Горановић 

школа 2.3.2021. Припрема,  

ПП 

презентациј

а, 

фотографиј

е 

 

2 

  Напредовање у 

звању 

Стручна 

тема 

Присуство и 

дискусија 

Вера 

Љубисављевић 

школа 31.3.2021. Евиденција 

о 

присуству 

2 

  "Обука за 

запослене - 

породично 

насиље" 

Обука за 

наставни

ке, 

васпитаче 

и стручне 

сарадник

е 

Учесник 

онлајн обуке 

Министарство 

просвете, науке 

и технолошког 

развоја 

државни 14.4.2021. Сертифика

т о 

савладаној 

обуци 

 

 

1

6 

  "Стратегије у 

раду са 

ученицима који 

показују 

проблеме у 

понашању" 

 

Обука за 

наставни

ке, 

васпитаче 

и стручне 

сарадник

е 

Учесник 

онлајн обуке 

Министарство 

просвете, науке 

и технолошког 

развоја 

државни 14.4. 2021. Сертифика

т о 

савладаној 

обуци 

 

 

1

6 

 УКУПН

О 

БОДОВ

А 

       54 

 Алексан

дра 

Горанов

ић 

Сабирање 

троцифреног 

броја 

двоцифреним 

 

 

угледни 

час 

 

 

Присуство и 

дискусија 

 

 

Софија 

Милановић 

 

 

школа 

 

 

21.10.2020 

Евиденција 

о 

присуству 

 

2 

   

Научили смо о 

придевима 

 

 

угледни 

час 

 

Присуство и 

дискусија 

 

Татјана 

Лончаревић-

Нитић 

 

школа 

 

 

18.11.20200 

Евиденција 

о 

присуству 

 

2 

   

Разгледница 

нашег краја-

пројектна 

настава 

 

угледни 

час 

 

Присуство и 

дискусија 

 

Сања Лончар 

 

школа 

 

 

27.11.2020 

Евиденција 

о 

присуству 

 

2 

  Неједначине. 

Скуп решења 

неједначина 

угледни 

час 

 

 

Присуство и 

дискусија 

 

Сања Лончар 

 

школа 

 

 

5.3.2021. 

Евиденција 

о 

присуству 

 

 

2 

  Плакат, 

реклама, 

билборд 

Угледни 

час 

Реализатор Александра 

Горановић 

школа 22.1.2021. Припрема,  

ПП 

презентациј

а, 

фотографиј

е 

 

1

0 

  Једначине са 

сабирањем 

Угледни 

час 

Реализатор Александра 

Горановић 

школа 2.3.2021. Припрема,  

ПП 

презентациј

а, 

фотографиј

е 

 

10 

  Напредовање у 

звању 

Стручна 

тема 

Присуство и 

дискусија 

Вера 

Љубисављевић 

школа 31.3.2021. Евиденција 

о 

присуству 

2 

  "Обука за 

запослене - 

породично 

насиље" 

Обука за 

наставни

ке, 

васпитаче 

и стручне 

сарадник

е 

Учесник 

онлајн обуке 

Министарство 

просвете, науке 

и технолошког 

развоја 

државни 14.4.2021. Сертифика

т о 

савладаној 

обуци 

 

 

1

6 

  "Стратегије у 

раду са 

ученицима који 

показују 

проблеме у 

понашању" 

Обука за 

наставни

ке, 

васпитаче 

и стручне 

сарадник

Учесник 

онлајн обуке 

Министарство 

просвете, науке 

и технолошког 

развоја 

државни 14.4. 2021. Сертифика

т о 

савладаној 

обуци 

 

 

1

6 
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 е 

 УКУПН

О 

БОДОВ

А 

       62 

 Софија 

Милано

вић 

Сабирање 

троцифреног 

броја 

двоцифреним 

 

 

угледни 

час 

 

 

Реализатор 

 

 

Софија 

Милановић 

 

 

школа 

 

 

21.10.2020 

Евиденција 

о 

присуству 

 

2 

   

Научили смо о 

придевима 

 

 

угледни 

час 

 

Присуство и 

дискусија 

 

Татјана 

Лончаревић-

Нитић 

 

школа 

 

 

18.11.20200 

Евиденција 

о 

присуству 

 

2 

   

Разгледница 

нашег краја-

пројектна 

настава 

 

угледни 

час 

 

Присуство и 

дискусија 

 

Сања Лончар 

 

школа 

 

 

27.11.2020 

Евиденција 

о 

присуству 

 

2 

  Неједначине. 

Скуп решења 

неједначина 

угледни 

час 

 

 

Присуство и 

дискусија 

 

Сања Лончар 

 

школа 

 

 

5.3.2021. 

Евиденција 

о 

присуству 

 

 

2 

  Плакат, 

реклама, 

билборд 

Угледни 

час 

Присуство и 

дискусија 

Александра 

Горановић 

школа 22.1.2021. Припрема,  

ПП 

презентациј

а, 

фотографиј

е 

 

1

0 

  Једначине са 

сабирањем 

Угледни 

час 

Присуство и 

дискусија 

Александра 

Горановић 

школа 2.3.2021. Припрема,  

ПП 

презентациј

а, 

фотографиј

е 

 

10 

  Напредовање у 

звању 

Стручна 

тема 

Присуство и 

дискусија 

Вера 

Љубисављевић 

школа 31.3.2021. Евиденција 

о 

присуству 

2 

  "Обука за 

запослене - 

породично 

насиље" 

Обука за 

наставни

ке, 

васпитаче 

и стручне 

сарадник

е 

Учесник 

онлајн обуке 

Министарство 

просвете, науке 

и технолошког 

развоја 

државни 14.4.2021. Сертифика

т о 

савладаној 

обуци 

 

 

1

6 

  "Стратегије у 

раду са 

ученицима који 

показују 

проблеме у 

понашању" 

 

Обука за 

наставни

ке, 

васпитаче 

и стручне 

сарадник

е 

Учесник 

онлајн обуке 

Министарство 

просвете, науке 

и технолошког 

развоја 

државни 14.4. 2021. Сертифика

т о 

савладаној 

обуци 

 

 

1

6 

 УКУПН

О 

БОДОВ

А 

       62 

 Биљана 

Капелет

и 

,, Мерење и 

мере“, СОН, 

обрада 

Угледни 

час 

Присуство и 

дискусија 

Б. Капелети, Ј. 

Данојлић, Т. 

Трипковић 

школа 7. 6. 2021. Г. 

Учионица 2. 

четири 

Записник 

Разредног 

већа 

2 

  „Шаренорепа“, 

српски језик, 

обрада 

Угледни 

час 

реализатор Данојлић, Т. 

Трипковић Т., Ј. 

Јовановић 

школа 24.05.2021., 

учионица 2./1 

припрема 10 

  „Одређивање 

непознатог 

делиоца“, 

математика, 

обрада 

Угледни 

час 

Присуство и 

дискусија 

Ј.Данојлић Ј. 

Јовановић, Б. 

Капелети 

школа 12.05. 2021., 

учионица 2./3 

Записник 

Разредног 

већа 

2 

  ,, Писмо“, 

ликовна 

култура, 

практични рад 

Угледни 

час 

Присуство и 

дискусија 

Ј Јовановић  Б. 

Капелети,  

школа 111111. 5. 

2021. Г. 

Учиоица 2. 

два 

Записник 

Разредног 

већа 

2 

  Стручна тема 

„Напредовање 

Стручна 

тема 

Присуство и 

дискусија 

Вера 

Љ!убисављевић 

Наставничко 

веће 

31.03.2021. Записник 

Наставничк

2 
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у звања“ ог већа 

  „Дељење 

докумената 

преко 

googledriva 

Стручна 

тема 

Присуство и 

дискусија 

Б. Капелети, Ј. 

Данојлић, Т. 

Трипковић 

школа мај Записник 

Разредног 

већа 

2 

  Обука и 

полагање за 

дежуство на 

завршном 

испиту 

On line 

семинар 

Присуство и 

полагање 

испита 

Б. Капелети школа јун сертификат 8 

 УКУПН

О 

БОДОВ

А 

       28 

 Татјана 

Трипко

вић 

,, Мерење и 

мере“, СОН, 

обрада 

Угледни 

час 

Присуство и 

дискусија 

Б. Капелети, Ј. 

Данојлић, Т. 

Трипковић 

школа 7. 6. 2021. Г. 

Учионица 2. 

четири 

Записник 

Разредног 

већа 

2 

  „Шаренорепа“, 

српски језик, 

обрада 

Угледни 

час 

Присуство и 

дискусија 

Данојлић, Т. 

Трипковић Т., Ј. 

Јовановић 

школа 24.05.2021., 

учионица 2./1 

Записник 

Разредног 

већа 

2 

  „Одређивање 

непознатог 

делиоца“, 

математика, 

обрада 

Угледни 

час 

реализатор Ј.Данојлић Ј. 

Јовановић, Б. 

Капелети 

школа 12.05. 2021., 

учионица 2./3 

припрема 10 

  ,, Писмо“, 

ликовна 

култура, 

практични рад 

Угледни 

час 

Присуство и 

дискусија 

Ј Јовановић  Б. 

Капелети,  

школа 111111. 5. 

2021. Г. 

Учиоица 2. 

два 

Записник 

Разредног 

већа 

2 

  Стручна тема 

„Напредовање 

у звања“ 

Стручна 

тема 

Присуство и 

дискусија 

Вера 

Љ!убисављевић 

Наставничко 

веће 

31.03.2021. Записник 

Наставничк

ог већа 

2 

  „Дељење 

докумената 

преко 

googledriva 

Стручна 

тема 

реализатор Б. Капелети, Ј. 

Данојлић, Т. 

Трипковић 

школа мај Записник 

Разредног 

већа 

2 

  Обука и 

полагање теста 

за дежурство 

на завршном 

испиту 

On line 

семинар 

Присуство и 

полагање 

Т. Трипковић школа јун сертификат 8 

 УКУПН

О 

БОДОВ

А 

       28 

 Јован 

Јованов

ић 

,, Мерење и 

мере“, СОН, 

обрада 

Угледни 

час 

реализатор Б. Капелети, Ј. 

Данојлић, Т. 

Трипковић 

школа 7. 6. 2021. Г. 

Учионица 2. 

четири 

припрема 10 

  „Шаренорепа“, 

српски језик, 

обрада 

Угледни 

час 

Присуство и 

дискусија 

Данојлић, Т. 

Трипковић Т., Ј. 

Јовановић 

школа 24.05.2021., 

учионица 2./1 

Записник 

Разредног 

већа 

2 

  „Одређивање 

непознатог 

делиоца“, 

математика, 

обрада 

Угледни 

час 

Присуство и 

дискусија 

Ј.Данојлић Ј. 

Јовановић, Б. 

Капелети 

школа 12.05. 2021., 

учионица 2./3 

Записник 

Разредног 

већа 

2 

  ,, Писмо“, 

ликовна 

култура, 

практични рад 

Угледни 

час 

Присуство и 

дискусија 

Ј Јовановић  Б. 

Капелети,  

школа 111111. 5. 

2021. Г. 

Учиоица 2. 

два 

Записник 

Разредног 

већа 

2 

  Стручна тема 

„Напредовање 

у звања“ 

Стручна 

тема 

Присуство и 

дискусија 

Вера 

Љ!убисављевић 

Наставничко 

веће 

31.03.2021. Записник 

Наставничк

ог већа 

2 

  „Дељење 

докумената 

преко 

googledriva 

Стручна 

тема 

реализатор Б. Капелети, Ј. 

Данојлић, Т. 

Трипковић 

школа мај Записник 

Разредног 

већа 

10 

 УКУПН

О 

БОДОВ

А 

       28 

 Јадранк

а 

,, Мерење и 

мере“, СОН, 

Угледни 

час 

Присуство и 

дискусија 

Б. Капелети, Ј. 

Данојлић, Т. 

школа 7. 6. 2021. Г. 

Учионица 2. 

Записник 

Разредног 

2 
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Данојли

ћ 

обрада Трипковић четири већа 

  „Шаренорепа“, 

српски језик, 

обрада 

Угледни 

час 

Присуство и 

дискусија 

Данојлић, Т. 

Трипковић Т., Ј. 

Јовановић 

школа 24.05.2021., 

учионица 2./1 

Записник 

Разредног 

већа 

2 

  „Одређивање 

непознатог 

делиоца“, 

математика, 

обрада 

Угледни 

час 

Присуство и 

дискусија 

Ј.Данојлић Ј. 

Јовановић, Б. 

Капелети 

школа 12.05. 2021., 

учионица 2./3 

Записник 

Разредног 

већа 

2 

  ,, Писмо“, 

ликовна 

култура, 

практични рад 

Угледни 

час 

реализатор Ј Јовановић  Б. 

Капелети,  

школа 111111. 5. 

2021. Г. 

Учиоица 2. 

два 

припрема 10 

  Стручна тема 

„Напредовање 

у звања“ 

Стручна 

тема 

Присуство и 

дискусија 

Вера 

Љ!убисављевић 

Наставничко 

веће 

31.03.2021. Записник 

Наставничк

ог већа 

2 

  „Дељење 

докумената 

преко 

googledriva 

Стручна 

тема 

Присуство и 

дискусија 

Б. Капелети, Ј. 

Данојлић, Т. 

Трипковић 

школа мај Записник 

Разредног 

већа 

2 

 УКУПН

О 

БОДОВ

А 

       20 

 Горица 

Мијаил

овић 

Збирне 

именице 

 

Угледни 

час 

 

 

Реализатор 

 

Горица 

Мијаиловић 

 

школа 

 

16.09.2020. 

 

извештај 10 

  Онлине 

учионица-

google 

classroom, 

реализована у 

оквиру 

разредног већа 

Стручна 

тема 

унутар 

већа 

Реализатор Горица 

Мијаиловић 

 

школа 09.2020. извештај   5 

   

Сабрање и 

одузимање 

Присуств

о и 

дискусија 

угледном 

часу 

 

 

Присуство и 

дискусија 

 

Ивана Солдо школа 19.10.2020. извештај   2 

   

Сабирање и 

одузимање 

преко 1000 

Присуств

о и 

дискусија 

угледном 

часу 

 

 

Присуство и 

дискусија 

 

Славица Сретић школа 22.10.2020 извештај    

2 

   

Писмено 

одузимање 

 

Присуств

о и 

дискусија 

угледном 

часу 

 

Помоћник 

при изради и 

реализацији 

часа 

 

Јасмина 

Радиновић 

Лукић 

 

школа 

 

27.10.2020. 

 

извештај 

 

   

5 

   

 

Хоризонтална 

евалуација 

Усаглаша

вање 

критерију

ма 

оцењива

ња 

Реализатори 

хоризонталне 

евалуације 

Горица 

Мијаиловић 

Ивана Солдо 

Славица Сретић 

Јасмина 

Радиновић 

Лукић 

 

школа 

 

30.10. 2020. 

 

извештај 

 

   

2 

  Дан дечје 

књиге и 

Светски дан 

књиге 

Присуств

о и 

дискусија 

угледном 

часу 

 

Помоћник 

при изради и 

реализацији 

часа 

 

 

Оливера 

Танкосић 

школа 05.04.2021. извештај 5 

  „Услови и 

поступак 

напредовања и 

Стручна 

тема на 

наставни

Присуство и 

дискусија 

 

Вера 

Љубисављевић 

Наставничко 

веће, гугл 

учионица 

31.3.2021. Извештај са 

Наставничк

ог већа 

  2 
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стицања 

знања“ 

чком већу 

  Обука за 

запослене-

породично 

насиље 

Обука од 

стране 

министар

ства 

Присуство и 

дискусија 

Министарство 

просвете 

онлајн обука 13.05.2021. уверење   

16 

  Стратегије у 

раду са 

ученицима који 

показују 

проблеме у 

понашању 

Обука од 

стране 

министар

ства 

Присуство и 

дискусија 

Министарство 

просвете 

онлајн обука 13.05.2021. уверење   

16 

 УКУПН

О 

БОДОВ

А 

       65 

 Јасмина 

Радинов

ић 

Лукић 

Збирне 

именице 

 

Угледни 

час 

 

 

 

Помоћник 

при изради и 

реализацији 

часа 

 

 

Горица 

Мијаиловић 

 

школа 

 

16.09.2020. 

 

извештај 5 

  Онлине 

учионица-

google 

classroom, 

реализована у 

оквиру 

разредног већа 

Стручна 

тема 

унутар 

већа 

Присуство и 

дискусија 

 

Горица 

Мијаиловић 

 

школа 09.2020. извештај   2 

   

Сабрање и 

одузимање 

Присуств

о и 

дискусија 

угледном 

часу 

 

 

Присуство и 

дискусија 

 

Ивана Солдо школа 19.10.2020. извештај   2 

   

Сабирање и 

одузимање 

преко 1000 

Присуств

о и 

дискусија 

угледном 

часу 

 

 

Присуство и 

дискусија 

 

Славица Сретић школа 22.10.2020 извештај    

2 

   

Писмено 

одузимање 

 

Присуств

о и 

дискусија 

угледном 

часу 

 

Помоћник 

при изради и 

реализацији 

часа 

 

Јасмина 

Радиновић 

Лукић 

 

школа 

 

27.10.2020. 

 

извештај 

 

   

10 

   

 

Хоризонтална 

евалуација 

Усаглаша

вање 

критерију

ма 

оцењива

ња 

Реализатори 

хоризонталне 

евалуације 

Горица 

Мијаиловић 

Ивана Солдо 

Славица Сретић 

Јасмина 

Радиновић 

Лукић 

 

школа 

 

30.10. 2020. 

 

извештај 

 

   

2 

  Дан дечје 

књиге и 

Светски дан 

књиге 

Присуств

о и 

дискусија 

угледном 

часу 

 

Помоћник 

при изради и 

реализацији 

часа 

 

 

Оливера 

Танкосић 

школа 05.04.2021. извештај 5 

  „Услови и 

поступак 

напредовања и 

стицања 

знања“ 

Стручна 

тема на 

наставни

чком већу 

Присуство и 

дискусија 

 

Вера 

Љубисављевић 

Наставничко 

веће, гугл 

учионица 

31.3.2021. Извештај са 

Наставничк

ог већа 

  2 

  Обука за 

запослене-

породично 

насиље 

Обука од 

стране 

министар

ства 

Присуство и 

дискусија 

Министарство 

просвете 

онлајн обука 13.05.2021. уверење   

16 



ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ  О ОСТВАРЕНОСТИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020-2021. 

 

134 
 

  Стратегије у 

раду са 

ученицима који 

показују 

проблеме у 

понашању 

Обука од 

стране 

министар

ства 

Присуство и 

дискусија 

Министарство 

просвете 

онлајн обука 13.05.2021. уверење   

16 

 УКУПН

О 

БОДОВ

А 

       62 

 Славиц

а 

Сретић 

Збирне 

именице 

угледни 

час 

Присуство и 

дискусија 

Горица 

Мијаиловић 

школа 

 

16.09.2020. 

 

извештај 2 

  Онлине 

учионица-

google 

classroom, 

реализована у 

оквиру 

разредног већа 

Струћна 

тема 

унутар 

већа 

Присуство и 

дискусија 

Горица 

Мијаиловић 

школа 

 

09.2020. извештај 2 

  Сабрање и 

одузимање 

угледни 

час 

 

Помоћник у 

припрем и 

реализацији 

Ивана Солдо школа 

 

19.10.2020. извештај 5 

  Сабирање и 

одузимање 

преко 1000 

угледни 

час 

 

Реализатор Славица Сретић школа 

 

22.10.2020 извештај 10 

  Писмено 

одузимање 

угледни 

час 

 

Присуство и 

дискусија 

Јасмина 

Радиновић 

Лукић 

школа 

 

27.10.2020. извештај 2 

  Хоризонтална 

евалуација 

Усаглаша

вање 

критерију

ма 

оцењива

ња 

Реализатори 

хоризонталне 

евалуације 

Горица 

Мијаиловић 

Ивана Солдо 

Славица Сретић 

Јасмина 

Радиновић 

Лукић 

школа 

 

30.10. 2020 извештај 2 

  „Услови и 

поступак 

напредовања и 

стицања 

знања“ 

Стручна 

тема на 

наставни

чком већу 

Присусрво и 

дискусија 

Вера 

Љубисављевић 

Наставничко 

веће, гугл 

учионица 

31.3.2021. Извештај са 

наставничк

ог већа 

2 

  Први српски 

устанак 

угледни 

час 

Реализатор Славица Сретић школа 14.05.2021. извештај 10 

  У тиму за 

свакога има 

места 

Струћна 

тема 

унутар 

већа 

Реализатор Славица Сретић школа 16.05.2021. извештај 10 

  "Обука за 

запослене - 

породично 

насиље" 

Обука од 

стране 

министар

ства 

Присусрво и 

дискусија 

Министарство 

просвете 

Онлине 

платформа 

17.06.2021. Потврда 16 

  "Стратегије у 

раду са 

ученицима који 

показују 

проблеме у 

понашању" 

Обука од 

стране 

министар

ства 

Присусрво и 

дискусија 

Министарство 

просвете 

Онлине 

платформа 

17.06.2021. Потврда 16 

 УКУПН

О 

БОДОВ

А 

       77 

 Ивана 

Солдо 

Збирне 

именице 

 

угледни 

час 

 

 

Присуство и 

дискусија 

 

Горица 

Мијаиловић 

 

школа 

 

16.09.2020. 

 

извештај 2 

  Онлине 

учионица-

google 

classroom, 

реализована у 

оквиру 

разредног већа 

Стручна 

тема 

унутар 

већа 

Присуство и 

дискусија 

 

Горица 

Мијаиловић 

 

школа 09.2020. извештај 2 

   угледни Реализатор Ивана Солдо школа 19.10.2020. извештај 10 
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Сабрање и 

одузимање до 

1000 

час 

 

 

   

Сабирање и 

одузимање 

преко 1000 

Угледни 

час 

 

 

Помоћник 

при изради и 

реализацији 

часа 

 

Славица Сретић школа 22.10.2020 извештај 5 

   

Писмено 

одузимање 

 

Угледни 

час 

 

Присуство и 

дискусија 

 

Јасмина 

Радиновић 

Лукић 

 

школа 

 

27.10.2020. 

 

извештај 

 

2 

   

Хоризонтална 

евалуација 

Усаглаша

вање 

критерију

ма 

оцењива

ња 

Реализатори 

хоризонталне 

евалуације 

Горица 

Мијаиловић 

Ивана Солдо 

Славица Сретић 

Јасмина 

Радиновић 

Лукић 

 

школа 

 

30.10. 2020. 

 

извештај 

 

2 

  Дан дечје 

књиге и 

Светски дан 

књиге 

Угледни 

час 

Помоћник 

при изради и 

реализацији 

часа 

 

Оливера 

Танасковић 

школа 5.4.2020. извештај 5 

  Обука за 

запослене – 

породично 

насиље 

обука Усавршавање Министарство 

просвете,науке и 

технолошког 

развоја 

Онлајн учење 17.6.2021. уверење 16 

  Стратегија у  

раду са 

ученицима који 

показујупробле

ме у понашању 

обука Усавршавање Министарство 

просвете,науке и 

технолошког 

развоја 

Онлајн учење 17.6.2021. уверење 16 

  ,,Услови и 

поступак 

напредовања и 

стицања 

знања“ 

Стручна 

тема на 

наставни

чком већу 

Присуство и 

дискусија 

Вера 

Љубисављевић 

Наставничко 

веће,гугл 

учионица 

31.3.2021. уверење 2 

 УКУПН

О 

БОДОВ

А 

       62 

 Алексан

дра 

Богдано

вић 

Такмичарске 

игре - полигон 

Угледни 

час са 

анализом 

и 

дискусијо

м 

реализатор и 

аутор 

Александра 

Богдановић 

школа 14.10.2020. припрема 10 

  Да бака и дека  Угледна 

активност 

са 

дискусијо

м 

слушалац и 

посматрач 

Оливера 

Стаматовић 

школа 01.10.2020. припрема 2 

  Јесење 

играрије 

Угледна 

активност 

са 

дискусијо

м 

слушалац и 

посматрач 

Невена 

Манојловић 

школа 18.11.2020. припрема 2 

  Свети Сава - 

ликовна 

радионица 

Угледна 

активност 

слушалац и 

посматрач 

Драгана 

Максиовић 

школа 25.1.2021. припрема 2 

  Дан борбе 

против 

вршњачког 

насиља 

Угледна 

активност 

слушалац и 

посматрач 

Марија Радишић школа 24.2.2021. припрема 2 

  Дан жена Угледна 

активност 

слушалац и 

посматрач 

Драгана 

Максимовић 

школа 5.3.2021. припрема 2 

  Писање 

сугласника Ј 

Угледни 

час 

аутор и 

организатор 

Александра 

Богдановић 

школа 29.3.2021. припрема 10 

  Светски дан 

среће 

Угледна 

активност 

слушалац и 

посматрач 

Оливера 

Стаматовић 

школа 31.3.2021. припрема 2 

  Напредовање у 

звању 

стручна 

тема за 

слушалац и 

посматрач 

Вера 

Љубисављевић 

школа 31.3.2021. евиденција 

о 

2 
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наставни

ке 

присуству 

  Светски дан 

планете Земље 

Угледна 

активност 

Слушалац и 

посматрач 

Марија Радишић школа 22.4.2021. припрема 2 

  У сусрет 

Ускрсу - 

ликовна 

радионица 

Угледна 

активност 

координација Драгана 

Јовановић и 

Александра 

Богдановић 

школа 26.4.2021. припрема 5 

  Танго свуда и 

за све 

Угледна 

активност 

слушалац и 

посматрач 

Невена 

Манојловић 

школа 31.5.2021. припрема 2 

  Дан заштите 

животне 

средине 

Угледна 

активност 

слушалац и 

посматрач 

Невена 

Манојловић 

школа 7.6.2021. припрема 2 

  Плесна 

радионица 

Угледна 

активност 

реализатор и 

аутор 

Александра 

Богдановић 

школа 18.6.2021. припрема 10 

  Штафетне игре Угледна 

активност 

координација Драгана 

Јовановић и 

Александра 

Богдановић 

школа 11.6.2021. припрема 5 

  Спортске игре Угледна 

активност 

слушалац и 

посматрач 

Марија Радишић школа 4.6.2021. припрема 2 

 УКУПН

О 

БОДОВ

А 

       62 

дирек

тор 

Биљана 

Нешков

ић 

услови и 

поступак 

напредовања и 

стицана знања 

Стручна 

тема  

 

слушалац вера 

Љубисављевић 

школа ОШ “Стеван 

Синђелић“, 

31.03.2021. 

Записник 

Наставничк

ог већа 

2 

  Завршни испит реализац

ија 

Председник 

школске 

комисије 

школа школа  

17-19.6.2020. 

Документа

ција 

 

16 

  Организација 

рада школе „на 

даљину“ 

реализац

ија 

реализатор школа школа 30.08.2020. Документа

ција 

16 

  Писање 

пројекта 

НИС“Заједниц

и заједно“ 

реализац

ија 

реализатор НИС школа 12.10- 

07.11.2020. 

Пројектна 

документац

ија 

16 

  Присуствовање 

и дискусија на 

угледном часу 

 

Угледни 

час 

 

Слушалац 

дискусија 

 

наставници 

 

школа 

 

школска 

2020/2021. 

 

- Дневник 

рада 

Записници 

Актива 

20

*2 

40 

 УКУПН

О 

БОДОВ

А 

       90 

Педаг

ог 

Данијел

а 

Банићев

ић 

 

„Стратегије у 

раду са 

ученицима 

који показују 

проблеме у 

понашању“  

 

обука учесник „Чувам те“ 

МП 

електронски 24.4.2021. уверење 16 

  „ Обука за 

запослене – 

породично 

насиље“ 

 

 

обука 

учесник  „Чувам те“ 

МП 

електронски 24.4.2021. уверење 16 

  „ 

Напредовање 

у звања“ 

Презента

ција 

Стручне 

теме 

       слушалац Вера 

Љубисављевић 

Гугл мит  ОШ“Стеван 

Синђелић“  

31. Март 

2021. 

Записник 

са 

Наставничк

ог већа 

2 

  Животне 

области 

 

Угледни 

час 

 

Слушалац Јелена Николић школа   ОШ“Стеван              

Синђелић,    

мај 2021. 

Педагошка 

документац

ија,припре

ма за час 

2 

  Истраживање 

на тему- 

«Утицај 

васпитних 

стилова 

Истражив

ачки рад 

– акционо 

истаржив

ање у 

Координатор Директор школа ОШ“Стеван 

Синђелић 

Март 2021. 

Истражива

чки рад 

15 
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наставника на 

дисциплину 

ученика» – 

писање дела 

истраживачког 

рада 

 

школи 

  Обука за 

завршни 

испит за 

дежурне 

наставнике 

обука Слушалац МП онлајн ОШ“Стеван 

Синђелић 

. 

уверење 8 

  Оријентација 

у простору 

Угледни 

час 

Слушалац Јован 

Драгићевић 

школа ОШ“Стеван 

Синђелић 

8.10.2020. 

Педагошка 

документац

ија, 

припрема 

за час 

2 

  Грађа атома Угледни 

час 

Слушалац Вера 

Љубисављевић 

школа ОШ“Стеван 

Синђелић 

20.10.2020. 

Педагошка 

документац

ија, 

припрема 

за час 

2 

 

 

 УКУПН

О 

БОДОВ

А 

       63 

психо

лог 

Тереза 

Моличн

ик 

 

„Стратегије у 

раду са 

ученицима који 

показују 

проблеме у 

понашању“  

 

обука учесник „Чувам те“ 

МП 

електронски 24.4.2021. уверење 16 

  „ Обука за 

запослене – 

породично 

насиље“ 

 

 

обука 

учесник  „Чувам те“ 

МП 

електронски 24.4.2021. уверење 16 

  „ Напредовање 

у звања“ 

Презента

ција 

Стручне 

теме 

       слушалац Вера 

Љубисављевић 

Гугл мит  ОШ“Стеван 

Синђелић“  

31. Март 

2021. 

Записник 

са 

Наставничк

ог већа 

2 

  Животне 

области 

 

Угледни 

час 

 

Слушалац Јелена Николић школа   ОШ“Стеван              

Синђелић,    

мај 2021. 

Педагошка 

документац

ија,припре

ма за час 

2 

  Обука за 

завршни испит 

за дежурне 

наставнике 

обука Слушалац МП онлајн ОШ“Стеван 

Синђелић 

. 

уверење 8 

  Оријентација у 

простору 

Угледни 

час 

Слушалац Јован 

Драгићевић 

школа ОШ“Стеван 

Синђелић 

8.10.2020. 

Педагошка 

документац

ија, 

припрема 

за час 

2 

  Грађа атома Угледни 

час 

Слушалац Вера 

Љубисављевић 

школа ОШ“Стеван 

Синђелић 

20.10.2020. 

Педагошка 

документац

ија, 

припрема 

за час 

2 

 

 

 УКУПН

О 

БОДОВ

А 

       48 

библи

отека

р 

Оливер

а 

Танкоси

ћ 

Дан књиге и 

дан дечије 

књиге 

Угледни 

час 

Организатор Оливера 

Танкосић 

Школа Учионица 

IV/1, 

05.04.2021. 

Извештај 

рада 

школске 

библиотеке 

10 

  Дан књиге и 

дан дечије 

књиге 

Угледни 

час 

Организатор Оливера 

Танкосић 

Школа Учионица 

IV/3, 

05.04.2021. 

Извештај 

рада 

школске 

библиотеке 

10 
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  Дан књиге и 

дан дечије 

књиге 

Угледни 

час 

Организатор Оливера 

Танкосић 

Школа Учионица 

IV/2, 

06.04.2021. 

Извештај 

рада 

школске 

библиотеке 

10 

  Дан књиге и 

дан дечије 

књиге 

Угледни 

час 

Организатор Оливера 

Танкосић 

Школа Учионица 

IV/4, 

06.04.2021. 

Извештај 

рада 

школске 

библиотеке 

10 

  Напредовање у 

звању 

Стручна 

тема 

Слушалац Вера 

Љубисављевић 

Школа Зборница Записник 

са 

наставничк

ог већа 

2 

  Упутство за 

дежурне 

наставнике за 

полагање 

завршног 

испита 

Тест    Онлине Сертифика

т 

8 

 УКУПН

О 

БОДОВ

А 

       50 

истор

ија 

Владан 

Миљков

ић 

 "Напредовање 

у звања" 

Стручна 

тема 

слушалац школа општински 31.3.2021. Записник 

са већа 

2 

  Обука за 

запослене-

Породично 

насиље 

Обука по 

одобрењу 

Министа

рства 

просвете 

полазник Министарство – 

Чувам те 

републички 2021.година сертификат 16 

  Обука за 

запослене-

Стратегија у 

раду са 

ученицима који 

показују 

проблеме у 

понашању 

Обука по 

одобрењу 

Министа

рства 

просвете 

полазник Министарство – 

Чувам те 

републички 2021.година сертификат 16 

  Микробит – 

основни курс 

обука полазник Британски савет републички 2021.година сертификат 8 

  Виртуелна 

посета 

Народном 

музеју Ниш 

Стручна 

посета 

координатор школа општински 2021.година Преписка 

са кустосом 

10 

 УКУПН

О 

БОДОВ

А 

       52 

 Алексан

дра 

Јелић 

Напредовање у 

звања 

стручна 

тема 

слушалац  школа Онлајн 

31.3.2021. 

Записник 

са седнице 

Наставничк

ог већа 

2 

  Стратегије у 

раду са 

ученицима који 

показују 

проблеме у 

понашању 

обука слушалац Министарство 

просвете, науке 

и технолошког 

развоја  

 Онлајн  Потврда о 

похађању 

обуке 

16 

  Биланс Другог 

светског рата 

угледни 

час 

реализатор  школа 22.4.2021.  Записник 

са састанка 

стручног 

већа 

10 

 УКУПН

О 

БОДОВ

А 

       28 

мате

мати

ка 

 Сања 

Николи

ћ 

Усаглашавање 

оцењивања 

ученика 

Организа

тор 

Организатор 

- учешће 

Школа Школа Школа 

Септембар 

Актив 

записник 

2 

  Угледни час – 

Упоређивање 

целих бојева 

Организа

тор 

Организатор 

- реализатор 

Школа Школа Школа 

08.09.2020. 

Актив – 

записник и 

е-дневник 

10 

  Услови и Стручна слушалац Вера Наставничко 31.03.2021. записник 2 
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поступак 

напредовања и 

стицања звања 

тема 

на 

наставни

чком 

већу 

Љубисављевић веће, гугл 

учионица 

Наставничк

ог већа 

  Стратегија у 

раду са 

ученицима који 

показују 

проблеме у 

понашању 

Обука 

Министа

рства 

просвете 

слушалац Чувам те Онлајн 

платформа 

Онлајн 

19.04.2021. 

уверење 16 

  Обука за 

запослене-

породично 

насиље 

Обука 

Министа

рства 

просвете 

слушалац Чувам те Онлајн 

платформа 

Онлајн 

19.04.2021. 

уверење 16 

 УКУПН

О 

БОДОВ

А 

       46 

 Алексан

дра 

Медић 

 

Хоризонтална 

евалуација 

Усаглаша

вање 

тестова, 

контролн

их и 

писмених 

вежби 

реализатор Актив 

наставника 

математике 

школа школа, 

(септембар-

јун) 

Записник 

актива 

наставника 

математике 

2 

  Стручна тема: 

''Гугл учионица 

и њена 

примена у 

онлајн настави 

– предности и 

недостаци'' 

Излагање 

на 

састанку 

актива 

слушалац Стефан Поповић 

Сања Николић 

школа школа, 

23.10.2020. 

Записник 

актива 

2 

  Скупови и 

скуповне 

операције 

Угледни 

час 

реализатор Александра 

Медић 

школа школа, 

4.11.2020. 

Припрема, 

Записник 

актива 

10 

  Стручна тема: 

''Напредовање 

у  звање'' 

Излагање 

на 

наставни

чком већу 

слушалац Вера 

Љубисављевић 

школа школа, 

31.3.2021. 

Записник 

Наставничк

ог већа 

2 

  Обука за 

запослене - 

породично 

насиље 

Обука слушалац Влада РС, 

национална 

платформа за 

превенцију 

насиља у 

школама 

школа онлајн, 

9.4.2021. 

Уверење 16 

  "Стратегије у 

раду са 

ученицима који 

показују 

проблеме у 

понашању'' 

Обука слушалац Влада РС, 

национална 

платформа за 

превенцију 

насиља у 

школама 

школа онлајн, 

9.4.2021. 

Уверење 16 

 УКУПН

О 

БОДОВ

А 

       48 

 Милица 

Пантел

ић 

Усаглашавање 

оцењивања 

ученика 

Организа

тор 

Организатор 

- учешће 

Школа Школа Школа 

Септембар 

Актив 

записник 

2 

  Угледни час – 

Мултимедијалн

е презентације 

(информатика) 

Организа

тор 

Организатор 

- реализатор 

Школа Школа Школа 

25.11.2020. 

Актив – 

записник и 

е-дневник 

10 

  Угледни час - 

Бројевни 

изрази са 

рационалним 

бројевима 

(математика) 

Организа

тор 

Организатор 

- реализатор 

Школа Школа Онлајн 

16.12.2020. 

Актив – 

записник и 

е- дневник 

10 

  Услови и 

поступак 

напредовања и 

стицања звања 

Стручна 

тема 

на 

наставни

слушалац Вера 

Љубисављевић 

Наставничко 

веће, гугл 

учионица 

31.03.2021. записник 

Наставничк

ог већа 

2 
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чком 

већу 

  Стратегија у 

раду са 

ученицима који 

показују 

проблеме у 

понашању 

Обука 

Министа

рства 

просвете 

слушалац Чувам те Онлајн 

платформа 

Онлајн 

19.04.2021. 

уверење 16 

  Обука за 

запослене-

породично 

насиље 

Обука 

Министа

рства 

просвете 

слушалац Чувам те Онлајн 

платформа 

Онлајн 

19.04.2021. 

уверење 16 

  Micro:bit basic 

course 

Ограниза

тор 

слушалац British Council  Онлајн 

платформа 

Онлајн  

мај 2021. 

уверење 8 

 УКУПН

О 

БОДОВ

А 

       64 

 Милош 

Нешић 

Стратегије у  

раду са 

ученицима који 

показују 

проблеме у 

понашању 

Одобрени 

програм 

стручног 

усавршав

ања 

Слушалац / 

посматрач / 

пратилац 

Министарство 

просвете, науке 

и технолошког 

развоја 

републички Кампстер 

платформа за 

онлајн 

учење, 

Април 2021. 

уверење 16 

  Обука за 

запослене – 

породично 

насиље 

Одобрени 

програм 

стручног 

усавршав

ања 

Слушалац / 

посматрач / 

пратилац 

Министарство 

просвете, науке 

и технолошког 

развоја 

републички Кампстер 

платформа за 

онлајн 

учење, 

Април 2021.  

уверење 16 

   „Дужина 

кружног лука“ 

Угледни 

час 

реализатор Милош Нешић школа ОШ „Стеван 

Синђелић“, 

Мај 2021.  

Припрема, 

презентациј

а 

10 

  „Напредовање 

у звања“ 

Стручна 

тема на 

наставни

чком већу 

Слушалац / 

посматрач / 

пратилац 

Вера 

Љубисављевић 

школа ОШ „Стеван 

Синђелић“, 

31.03.2021. 

Записник 2 

  Микробит Одобрени 

програм 

стручног 

усавршав

ања 

Слушалац / 

посматрач / 

пратилац 

Бритиш Каунсил републички Платформа 

за онлајн 

учење, 

Април 2021. 

уверење 8 

 УКУПН

О 

БОДОВ

А 

       52 

инфо

рмат

ика 

Стефан 

Попови

ћ 

Међународни 

фестивал науке 

– 

ТУТИНФЕСТ 

конферен

ција 

предавач ПЕШТЕРСКО-
ГАЗИВОДСКА 
ЕКО ЛИГА 

Међународни  Уверење 13 

  Уџбеник 

Информатика и 

рачунарство за 

8. разред ОШ, 

ДатаСтатус, 

Евалуаци

ја 

Евалуатор ДатаСтатус, 

Београд 

Републички  Штампани 

уџбеник, 

референце 

15 

  Значај увођења 

интерне 

ревизије у 

установе 

доуниверзитетс

ког образовања 

Орегинал

ни 

научни 

рад 

аутор УИРС Међународни  Часопис 

ревизор 

13 

  Увод у 

програмирање 

Угледни 

час 

аутор школа школски  записник 10 

 УКУПН

О 

БОДОВ

А 

       51 

Техн

ика и 

техно

логиј

а 

Станик

а 

Брашње

вић 

Графичко 

представљање 

грађевинских 

објеката-

вежба/23-24. 

обрада,ве

жба 

Организатор Школа К1 23.11.2020. Припрема 

Евиденција 

у дневнику 

20 

  ,,Обука за 

запослене-

обука учесник Компстер 

платформа уа 

К1 19.4.2021. Потврда 16 
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породично 

насиље,, 

онлајн учење 

  Стратегије у 

раду са 

ученицима који 

показују 

проблеме и 

понашању. 

обука учесник Компстер 

платформа уа 

онлајн учење 

К1 19.4.2021. Потврда 16 

  Напредовање у 

знању 

предавањ

е 

учесник Вера 

Љубисављевић 

К1 31.3.2021. Записник 

већа 

1 

  Обавезна 

обука за све 

дежурне 

наставнике  

слушалац обука учесник К1 18.6.2021. Уверење 8 

 УКУПН

О 

БОДОВ

А 

       63 

 Радисла

вка 

Лакиће

вић 

Копања 

Усаглашавање 

оцењивања 

ученика  

 

 

Организа

тор 

Организатор 

- учешће 

Школа К1 Школа 

Септембар 

Октобар 

Новембар 

Децембар 

Актив -

записник 

 

2 

  Стручна тема 

:„Дигитална 

учионица 

2020“ 

Организа

тор 

Организатор 

-реализатор 

Школа К1 Школа 

24.09.2020. 

 

Актив –

записник  

10 

  Угледни час  

(техника и 

технологија) 

Формати 

папира и 

размера  (21. и 

22. час),5/2, - 2 

часа-  

Организа

тор 

Организатор 

-реализатор 

Школа К1 Школа 

17.11.2020. 

 

Актив –

записник и 

е-дневник 

 

20 

  Реализација 

хоризонталне 

еваулације - 

Посета 

угледним 

часовима  

Организа

тор 

Организатор Школа К1  

Школа 

20.10.2020. 

 

Актив –

записник и 

е-дневник 

 

2  

  Техника и 

технологија 7. 

и 8. разред –

вебинар-

Вулкан знање 

слушалац слушалац Вулкан знање 

он лине 

К1 Онлине 

21.12.2020. 

уверење 1 

  “Школа за 21. 

Век“ Курс за 

micro:bit 

програмирање 

слушалац учесник British Council К1 Онлине 

8.3.2020. 

уверење 8 

  УСЛОВИ И 

ПОСТУПАК 

НАПРЕДОВА

ЊА И 

СТИЦАЊА 

ЗВАЊА 

слушалац слушалац Школа- 

Вера 

Љубисављевић, 

К1 Онлине 

31.03.2021. 

записник 

наставничк

ог већа 

1 

  Стратегија у 

раду са 

ученицима који 

показују 

проблеме у 

понашању 

слушалац учесник Чувам те К1 Онлине 

27.04.2021. 

уверење 16 

  Обука за 

запослене-

породично 

насиље 

слушалац слушалац Чувам те К1 Онлине 

27.04.2021. 

уверење 16 

  Обавезна обука 

за све дежурне 

наставнике  

слушалац учесник ЗУОВ К1 Онлине 

18.06.2021. 

уверење 8 

 УКУПН

О 

БОДОВ

А 

       84 
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 Дејан 

Радоњи

ћ 

Усаглашавање 

оцењивања 

ученика  

 

 

Организа

тор 

Организатор 

- учешће 

Школа К1 Школа 

Септембар 

Октобар 

Новембар 

Децембар 

Актив -

записник 

 

2 

  Угледни час  

(техника и 

технологија) 

Практичан рад 

(21. и 22. 

час),7/4, - 2 

часа-  

Организа

тор 

Организатор 

-реализатор 

Школа К1 Школа 

17.02.2021. 

 

Актив –

записник и 

е-дневник 

 

20 

  Стручна тема: 

Презентација 

са семинара 

Организа

тор 

Организатор 

-реализатор 

Школа К1 Школа 

25.02.2021. 

Актив –

записник и 

е-дневник 

10 

  Реализација 

хоризонталне 

еваулације - 

Посета 

угледним 

часовима  

Организа

тор 

Организатор Школа К1  

Школа 

20.10.2020. 

 

Актив –

записник и 

е-дневник 

 

2  

  Техника и 

технологија 7. 

и 8. разред –

вебинар-

Вулкан знање 

слушалац слушалац Вулкан знање 

он лине 

К1 Онлине 

21.12.2020. 

уверење 1 

  Реализација 

хоризонталне 

еваулације - 

Посета 

угледним 

часовима  

 

 

слушалац слушалац Школа  Школа 

9,10, 11.2020. 

 

Актив –

записник и 

е-дневник 

 

10 

  УСЛОВИ И 

ПОСТУПАК 

НАПРЕДОВА

ЊА И 

СТИЦАЊА 

ЗВАЊА 

слушалац слушалац Школа- 

Вера 

Љубисављевић, 

К1 Онлине 

31.03.2021. 

записник 

наставничк

ог већа 

1 

  Обавезна обука 

за све дежурне 

наставнике  

слушалац учесник ЗУОВ К1 Онлине 

18.06.2021. 

уверење 8 

  Стр.тема:  Курс 

за micro:bit 

програмирање 

слушалац слушалац British Council К1 08.03 .2021  8 

 УКУПН

О 

БОДОВ

А 

       60 

Лико

вна 

култу

ра 

Наталиј

а 

Вакања

ц 

Реализација 

Пројекта  

„ Свирачи и 

инструменти“ 

Изложба 

ликовних 

радова  и 

макете 

инструме

ната на 

тему 

пројекта 

Реализатор, 

члан 

пројектног 

тима,реализа

ци-ја 

тематске 

активности 

Наставници 

ликовне,музичке 

културе, школа 

Школа Школа  

Септембар, 

октобар 

Експонати 

са 

изложбе,за

пис-ници 

са седница 

стручног 

већа 

15

б 

  Публиковање 

ликовних 

радова у 

каталогу 

изложбе 

„Дечији 

октобарски 

салон“ 

Мејл 

кореспон

ден-ција 

са 

организат

ор-ом 

изложбе-

Музеј 

савремен

е 

уметност

и. 

Достава 

радова за 

жирирањ

Реализатор 

активности 

селекције и 

учешћа на 

манифестаци

ји 

 

Музеј савремене 

уметности-

Београд 

Наставник у 

сарадњи са 

организато-ром 

изложбе 

Октобар, Каталог 

изложбе 

„Дечији 

октобарски 

салон“ 

2020 

10

б 
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е. 

  Реализација 

угледног часа 

„Оптичке 

илузије“ 

Надоград

ња 

наставне 

теме: 

Линија 

Реализатор, 

реализација 

тематске 

активности 

Школа Школа Новембар Припрема 

часа, 

реализован

и радови, 

присуство 

колеге 

10 

б 

  Израда и 

излагање 

дидактичких 

материјала-

дигиталних 

лекција и 

задатака 

Израда 

дигиталн

их 

наставни

х 

садржаја 

Аутор, 

реализатор 

Школа, стручно 

веће 

Школа,стручно 

веће 

Школа 

Септембар-

децембар 

База знања-

школа 

5б 

  Обука о 

породичном 

насиљу 

Он лајн 

обука 

Учесник Министарство 

просвете 

Школа Април Сертифика

т 

16

б 

  Стратегије у 

раду са 

ученицима који 

показују 

проблеме у 

понашању 

Он лајн 

обука 

Учесник Министарство 

просвете 

Школа Април Сертифика

т 

16

б 

  Семинар о 

микробиту 

Семинар 

он лајн 

Учесник Министарство 

просвете и 

Британски савет 

Школа Март  Сертифика

т 

8 

са

ти 

 УКУПН

О 

БОДОВ

А 

       80 

геогр

афија 

Јован 

Драгиће

вић 

Оријентација у 

простору 

угледни 

час 

излагач школа основни учионица 3. 

час 

08.10.2020 

ес дневник 10 

  Наполеоново 

доба 

угледни 

час 

присуство школа основни 2020/21  2 

  Микробит - 

курс за 

програмирање 

семинар учесник Британски савет основни 2020/21 сертификат 8 

  Краљевина 

Норвешка/Евро

па 

Угледни 

час 

слушалац ОШ ''Стеван 

Синђелић'' 

школа Школа, 

22.10.2020. 

записник         

2 

  Животне 

области 

Мултиди

сциплина

рни 

угледни 

час 

посматрач ОШ ''Стеван 

Синђелић'' 

школа Школа, 

26.5.2021. 

записник 2 

 УКУПН

О 

БОДОВ

А 

       24 

 Стеван 

Роксанд

ић 

Краљевина 

Норвешка/Евро

па 

Угледни 

час 

извођење ОШ ''Стеван 

Синђелић'' 

школа Школа, 

22.10.2020. 

записник 10 

  Оријентрација 

у простору 

Угледни 

час 

слушалац ОШ ''Стеван 

Синђелић'' 

школа Школа, 

10.2020. 

записник 2 

  Квалитетније 

грађанско 

образовање и 

васпитање на 

даљину 

семинар учесник Образовно-

развојни центар 

''Међу нама'' 

републички Онлајн, 

18.5.2021. 

сертификат 5 

  Напредовање у 

звања 

стручна 

тема 

слушалац Школа, Вера 

Љубисављевић 

школа Школа, 

31.3.2020. - 

онлајн 

записник 2 

  Обука за 

заспослене – 

породично 

насиље 

обука учесник Министарство 

просвете науке и 

технолошког 

развоја 

републички Онлајн, 

14.4.2021. 

сертификат 16 

  Стратегије у 

раду са 

ученицима који 

показују 

проблеме у 

понашању 

обука учесник Министарство 

просвете науке и 

технолошког 

развоја 

републички Онлајн, 

14.4.2021. 

сертификат 16 
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  Животне 

области 

Мултиди

сциплина

рни 

угледни 

час 

посматрач ОШ ''Стеван 

Синђелић'' 

школа Школа, 

26.5.2021. 

записник 2 

 УКУПН

О 

БОДОВ

А 

       53 

Физи

чко и 

здрав

ствен

о 

васпи

тање 

Миломи

р 

Петрови

ћ 

Усаглашавање 

оцењивања 

ученика 

Организа

тор  

Организатор 

- учешће 

Школа К1 Школа 

Септембар 

Октобар 

Новембар 

Децембар 

Актив - 

записник 

2 

  Угледни час - 

епидемиолошк

е мере 

Организа

тор 

Организатор 

- учешће 

Школа К1 Школа 

17.11.2020. 

Актив - 

записник и 

е- дневник 

20 

  Упуство за 

дежурне 

наставнике за 

полагање 

завршног 

испита  

Слушала

ц 

Учесник Школа К1 Онлајн- 

18.06.2021. 

Уверење 10 

  Услови и 

поступак 

напредовања и 

стицања знања  

Слушала

ц 

Слушалац Школа- Вера 

Љубисављевић 

К1 Онлајн- 

31.03.2021. 

Записник 

наставничк

ог већа 

1 

  Стратегија у 

раду са 

ученицима који 

показују 

проблеме у 

понашању 

Слушала

ц  

Учесник Чувам те К1  Онлајн- 

27.04.2021. 

Уверење  16 

  Обука за 

запослене- 

породично 

насиље  

Слушала

ц  

Слушалац Чувам те К1  Онлајн- 

27.04.2021. 

Уверење 16 

 УКУПН

О 

БОДОВ

А 

       65 

 Кристи

на 

Павлов

ић 

Рајкови

ћ 

Усаглашавање 

оцењивања 

ученика  

 

 

Организа

тор 

Организатор 

- учешће 

Школа К1 Школа 

Септембар 

Октобар 

Новембар 

Децембар 

Актив -

записник 

 

2 

  Угледни час –

Епидемиолошк

е мере 

Организа

тор 

Организатор 

-реализатор 

Школа К1 Школа 

17.11.2020. 

 

Актив –

записник и 

е-дневник 

 

20 

  Упутство за 

дежурне 

наставнике за 

полагање 

завршног 

испита 

слушалац учесник Школа К1 онлајн-

18.6.2021. 

 

уверење 10 

  УСЛОВИ И 

ПОСТУПАК 

НАПРЕДОВА

ЊА И 

СТИЦАЊА 

ЗВАЊА 

слушалац слушалац Школа- 

Вера 

Љубисављевић, 

К1 Онлине 

31.03.2021. 

записник 

наставничк

ог већа 

1 

  Стратегија у 

раду са 

ученицима који 

показују 

проблеме у 

понашању 

слушалац учесник Чувам те К1 Онлине 

27.04.2021. 

уверење 16 

  Обука за 

запослене-

слушалац слушалац Чувам те К1 Онлине 

27.04.2021. 

уверење 16 
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породично 

насиље 

 УКУПН

О 

БОДОВ

А 

       65 

 Алексан

дар 

Илић 

Усаглашавање 

оцењивања 

ученика 

Организа

тор 

Организатор 

- учешће 

Школа Школа Школа 

Септембар 

Актив 

записник 

2 

  Угледни час – 

Моторичко 

вежбање у 

складу са 

епидемиолошк

им мерама 

Организа

тор 

Организатор 

- реализатор 

Школа Школа Школа 

Новембар 

2020. 

Актив – 

записник и 

е-дневник 

10 

  Услови и 

поступак 

напредовања и 

стицања звања 

Стручна 

тема 

на 

наставни

чком 

већу 

слушалац Вера 

Љубисављевић 

Наставничко 

веће, гугл 

учионица 

31.03.2021. записник 

Наставничк

ог већа 

2 

  Стратегија у 

раду са 

ученицима који 

показују 

проблеме у 

понашању 

Обука 

Министа

рства 

просвете 

слушалац Чувам те Онлајн 

платформа 

Онлајн 

19.04.2021. 

уверење 16 

  Обука за 

запослене-

породично 

насиље 

Обука 

Министа

рства 

просвете 

слушалац Чувам те Онлајн 

платформа 

Онлајн 

19.04.2021. 

уверење 16 

 УКУПН

О 

БОДОВ

А 

       20 

Српс

ки 

језик 

Биљана 

Пупови

ћ 

Угледни час: 

„Поход на 

Мјесец“-

Б.Ћопић 

Угледни 

час 

Присуство и 

дискусија 

Татјана Бањеглав Школски септембар Записник 

са састанка 

стручног 

већа 

2 

  Угледни час: 

„Женидба 

Милића 

Барјактара“-

народна песма 

Угледни 

час 

Присуство и 

дискусија 

Весна Петровић 

Зечевић 

Школски септембар Записник 

са састанка 

стручног 

већа 

2 

  Угледни час: „ 

Песма о 

керуши“-

С.Јесењин 

Угледни 

час 

Присуство и 

дискусија 

Јована Нинчић Школски новембар 

 

Записник 

са састанка 

стручног 

већа 

            

2 

  Угледни 

час:Инструмен

тал 

Угледни 

час 

аутор Биљана Пуповић Школски октобар Припрема и 

записник у 

ПП служби 

10 

  Усаглашавање 

критеријум 

оцењивања 

стручна 

тема 

Присуство и 

дискусија 

Татјана Бањеглав школа септембар. Записник 

са састанка 

стручног 

већа 

2 

  Однос 

наставник-

ученик 

трибина излагач Биљана Пуповић школа октобар Записник 

са састанка 

стручног 

већа 

 

 

10 

 

 

  Услови и 

поступак 

напредовања и 

стицања звања  

Стручна 

тема на 

Наставни

чком већу 

слушалац Вера 

Љубисављевић  

Наставничко 

веће, гугл 

учионица 

31.3.2021. Записник 

Наставничк

ог већа 

2 

  Угледни час: 

Избирачица –

Коста 

Трифковић 

Угледни 

час 

Присуство, 

дискусија 

Милена Јекић школа 14.5.2021. Записник 

са састанка 

стручног 

већа 

2 

  Обука за 

запослене-

породично 

насиље 

Обука 

Министа

рства 

просвете 

слушалац Чувам те Онлајн 

платформа 

19.4.2021. уверење 16 

  Упутство за слушалац слушалац ЗУОВ Онлајн 18.6.2021. уверење 10 
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дежурне 

наставнике за 

полагање 

завршног 

испита 

платформа 

  Присуствовање 

и дискусија на 

угледном 

часу(присуство 

на часовима у 

учионици и на 

платформи) 

угледни 

час 

слушалац и 

дискусија 

наставници школа прво 

полугодише 

Дневник 

рада, 

записници 

Актива 

          

50 

 

 УКУПН

О 

БОДОВ

А 

       10

8 

 Татјана 

Бањегла

в 

Угледни 

мчас:,,Поход 

на 

Мјесец“,Б.Ћоп

ић 

Угледни 

час 

Аутор Татјана Бањеглав Школски 5/1 

септембар 

Припрема 

и записник 

у ПП 

служби 

10 

  ,,Стратегије у 

раду са 

ученицима који 

показују 

проблеме у 

понашању“ 

Обука Учесник Министарство Школски Април Сертифика

т 

16 

    

,,Обука за 

запослене-

породично 

насиље“ 

Обука Учесник Министарство Школски Април Сертифика

т 

16 

  Стручна 

теме:Напредов

ање у звању 

Стручна 

теме 

Присуство и 

дискусија 

Вера 

Љубисављевић 

Школски 31.3.2021. Записник 

стручног 

већа 

2 

 УКУПН

О 

БОДОВ

А 

       44 

 Весна 

Петрови

ћ 

Зечевић 

 

Усаглашавање 

критеријума 

оцењивања 

 

 

Излагање

/предава

ње 

слушалац/ 

учесник у 

дискусији 

Татјана Бањеглав школа 18.9.2020. 

ОШ „Стеван 

Синђелић“ 

Записник 

са састанка 

стручног 

већа 

2 

  Однос 

наставник -

ученик 

Излагање

/предава

ње 

слушалац/ 

учесник у 

дискусији 

Биљана Пуповић школа 12.10.2020. 

ОШ „Стеван 

Синђелић“ 

Записник 

са састанка 

стручногве

ћа 

 

2 

 

  

„Поход на 

Мјесец“, 

Бранко Ћопић 

Угледни 

час 

слушалац/ 

учесник у 

дискусији 

Татјана Бањеглав школа 17.9.2020.О

Ш „Стеван 

Синђелић“ 

Записник 

са састанка 

стручногве

ћа 

2 

  

„Женидба 

Милића 

барјактара“, 

епско-лирска 

песма 

Угледни 

час  

реализатор Весна Петровић 

Зечевић 

 

школа  17.9.2020.О

Ш „Стеван 

Синђелић“ 

Записник 

са састанка 

стручногве

ћа 

10 

  Инструментал Угледни 

час 

слушалац/ 

учесник у 

дискусији 

Биљана Пуповић школа 17.10.2020.О

Ш „Стеван 

Синђелић“ 

Записник 

са састанка 

стручногве

ћа 

2 
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  „Песма о 

керуши“, С. 

Јесењин 

Угледни 

час 

слушалац/ 

учесник у 

дискусији 

Јована Нинчић школа 17.11.2020.О

Ш „Стеван 

Синђелић“ 

Записник 

са састанка 

стручногве

ћа 

2 

  „Избирачица“, 

Коста 

Трифковић 

Угледни 

час 

слушалац/ 

учесник у 

дискусији 

Милена Јекић школа 14.5.2021.О

Ш „Стеван 

Синђелић“ 

Записник 

са састанка 

стручногве

ћа 

2 

  Услови и 

поступак 

напредовања и 

стицања звања 

Стручна 

тема 

на 

наставни

чком 

већу 

слушалац Вера 

Љубисављевић 

Наставничко 

веће, гугл 

учионица 

31.03.2021. записник 

Наставничк

ог већа 

2 

  Стратегија у 

раду са 

ученицима који 

показују 

проблеме у 

понашању 

Обука 

Министа

рства 

просвете 

слушалац Чувам те Онлајн 

платформа 

Онлајн 

19.04.2021. 

уверење 16 

  Обука за 

запослене-

породично 

насиље 

Обука 

Министа

рства 

просвете 

слушалац Чувам те Онлајн 

платформа 

Онлајн 

19.04.2021. 

уверење 16 

  Школа за 21. 

век  

Курс за 

micro:bit 

програмирање 

слушалац учесник British Council К1 Онлине 

8.3.2020. 

уверење 8 

 УКУПН

О 

БОДОВ

А 

       64 

 Јована 

Нинчић 

 

Усаглашавање 

критеријума 

оцењивања 

 

 

Излагање

/предава

ње 

слушалац/ 

учесник у 

дискусији 

Татјана Бањеглав школа 18.9.2020. 

ОШ „Стеван 

Синђелић“ 

Записник 

са састанка 

стручног 

већа 

2 

  Однос 

наставник -

ученик 

Излагање

/предава

ње 

слушалац/ 

учесник у 

дискусији 

Биљана Пуповић школа 12.10.2020. 

ОШ „Стеван 

Синђелић“ 

Записник 

са састанка 

стручногве

ћа 

 

2 

 

  

„Поход на 

Мјесец“, 

Бранко Ћопић 

Угледни 

час 

слушалац/ 

учесник у 

дискусији 

Татјана Бањеглав школа 17.9.2020.О

Ш „Стеван 

Синђелић“ 

Записник 

са састанка 

стручногве

ћа 

2 

  

„Женидба 

Милића 

барјактара“, 

епско-лирска 

песма 

Угледни 

час  

слушалац/ 

учесник у 

дискусији 

Весна Петровић 

Зечевић 

 

школа  17.9.2020.О

Ш „Стеван 

Синђелић“ 

Записник 

са састанка 

стручногве

ћа 

2 

  Инструментал Угледни 

час 

слушалац/ 

учесник у 

дискусији 

Биљана Пуповић школа 17.10.2020.О

Ш „Стеван 

Синђелић“ 

Записник 

са састанка 

стручногве

ћа 

2 

  „Песма о 

керуши“, С. 

Јесењин 

Угледни 

час 

реализатор Јована Нинчић школа 17.11.2020.О

Ш „Стеван 

Синђелић“ 

Записник 

са састанка 

стручногве

ћа 

10 

  „Избирачица“, 

Коста 

Трифковић 

Угледни 

час 

слушалац/ 

учесник у 

дискусији  

Милена Јекић школа 14.5.2021.О

Ш „Стеван 

Синђелић“ 

Записник 

са састанка 

стручногве

2 
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ћа 

  Услови и 

поступак 

напредовања и 

стицања звања 

Стручна 

тема 

на 

наставни

чком 

већу 

слушалац Вера 

Љубисављевић 

Наставничко 

веће, гугл 

учионица 

31.03.2021. записник 

Наставничк

ог већа 

2 

  Стратегија у 

раду са 

ученицима који 

показују 

проблеме у 

понашању 

Обука 

Министа

рства 

просвете 

слушалац Чувам те Онлајн 

платформа 

Онлајн 

19.04.2021. 

уверење 16 

  Обука за 

запослене-

породично 

насиље 

Обука 

Министа

рства 

просвете 

слушалац Чувам те Онлајн 

платформа 

Онлајн 

19.04.2021. 

уверење 16 

  Упутство за 

дежурне 

наставнике за 

полагање 

завршног 

испита 

Обука 

Министа

рства 

просвете 

слушалац ЗУОВ Онлајн 

платформа 

онлајн-

18.6.2021. 

 

уверење 10 

 УКУПН

О 

БОДОВ

А 

       66 

 Милена 

Јекић 

 

Усаглашавање 

критеријума 

оцењивања 

 

 

Излагање

/предава

ње 

слушалац/ 

учесник у 

дискусији 

Татјана Бањеглав школа 18.9.2020. 

ОШ „Стеван 

Синђелић“ 

Записник 

са састанка 

стручног 

већа 

2 

  Однос 

наставник -

ученик 

Излагање

/предава

ње 

слушалац/ 

учесник у 

дискусији 

Биљана Пуповић школа 12.10.2020. 

ОШ „Стеван 

Синђелић“ 

Записник 

са састанка 

стручногве

ћа 

 

2 

 

  

„Поход на 

Мјесец“, 

Бранко Ћопић 

Угледни 

час 

слушалац/ 

учесник у 

дискусији 

Татјана Бањеглав школа 17.9.2020.О

Ш „Стеван 

Синђелић“ 

Записник 

са састанка 

стручногве

ћа 

2 

  

„Женидба 

Милића 

барјактара“, 

епско-лирска 

песма 

Угледни 

час  

слушалац/ 

учесник у 

дискусији 

Весна Петровић 

Зечевић 

 

школа  17.9.2020.О

Ш „Стеван 

Синђелић“ 

Записник 

са састанка 

стручногве

ћа 

2 

  Инструментал Угледни 

час 

слушалац/ 

учесник у 

дискусији 

Биљана Пуповић школа 17.10.2020.О

Ш „Стеван 

Синђелић“ 

Записник 

са састанка 

стручногве

ћа 

2 

  „Песма о 

керуши“, С. 

Јесењин 

Угледни 

час 

слушалац/ 

учесник у 

дискусији 

Јована Нинчић школа 17.11.2020.О

Ш „Стеван 

Синђелић“ 

Записник 

са састанка 

стручногве

ћа 

2 

  „Избирачица“, 

Коста 

Трифковић 

Угледни 

час 

реализатор Милена Јекић школа 14.5.2021.О

Ш „Стеван 

Синђелић“ 

Записник 

са састанка 

стручногве

ћа 

10 

  Услови и 

поступак 

напредовања и 

стицања звања 

Стручна 

тема 

на 

наставни

слушалац Вера 

Љубисављевић 

Наставничко 

веће, гугл 

учионица 

31.03.2021. записник 

Наставничк

ог већа 

2 
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чком 

већу 

  Стратегија у 

раду са 

ученицима који 

показују 

проблеме у 

понашању 

Обука 

Министа

рства 

просвете 

слушалац Чувам те Онлајн 

платформа 

Онлајн 

19.04.2021. 

уверење 16 

  Обука за 

запослене-

породично 

насиље 

Обука 

Министа

рства 

просвете 

слушалац Чувам те Онлајн 

платформа 

Онлајн 

19.04.2021. 

уверење 16 

  Упутство за 

дежурне 

наставнике за 

полагање 

завршног 

испита 

Обука 

Министа

рства 

просвете 

слушалац ЗУОВ Онлајн 

платформа 

онлајн-

18.6.2021. 

 

уверење 10 

 УКУПН

О 

БОДОВ

А 

       66 

Енгле

ски 

језик 

Ирена 

Грбић 

Угледни час: 

What day is it 

today? Present 

simple Wh-

questions - 

обрада, одељење 

4/2 

 

Угледни 

час 

Припрема и 

реализација 

Ирена Грбић, 

наставник 

енглеског језика 

Школа 27.10.2020. - Припрема 

за час 

- Записник 

Стручног 

већа 

- Потписи 

и 

коментар

и 

присутни

х у 

припреми

за час 

10 

  Угледни час: 

Have you got a 

pet? одељење 

4/4 

Угледни 

час 

Присуство са 

дискусијом 

Јована 

Љубисављевић, 

наставник 

енглеског језика 

Школа 19.11.2020. Записник 

Стручног 

већа 

2 

  Стручна тема: 

Предности и 

мане онлајн 

провера знања: 

искуства из 

наставе на 

даљину  

Излагање 

на 

Стручном 

активу 

Излагање  наставник 

енглеског језика 

 

онлајн 25.11.2020. - Припрема 

предавањ

а 

Записник 

актива 

10 

  Угледни час: 

Monate und 

Jahreszeiten – 

обрада, 

одељење 6/4 

 

Угледни 

час 

Присуство са 

дискусијом 

Радмила 

Свитлица, 

наставник 

немачког језика 

Школа 05.12.2020. Записник 

Стручног 

већа 

2 

  Стручна тема: 

Напредовање у 

звања 

Излагање 

на 

Наставни

чком већу 

Присуство са 

дискусијом 

Вера 

Љубисављевић, 

наставник хемије 

онлајн 31.3.2021. Записник 

Наставничк

ог већа 

2 

  Обука 

“Стратегије  у 

раду са 

ученицима који 

показују 

проблеме у 

понашању“ 

Стално 

стручно 

усавршав

ање и 

напредов

ање у 

звање 

наставни

ка, 

васпитача 

и 

стручних 

сарадник

а 

Онлајн обука 

са тестом 

знања 

Министарство 

просвете, науке 

и технолошког 

развоја 

Платформа 

„Чувам те“ 

10.4.2021. Потврда о 

похађању 

обуке 

16 

  Обука 

“Обука за 

запослене-

Стално 

стручно 

усавршав

Онлајн обука 

са тестом 

знања 

Министарство 

просвете, науке 

и технолошког 

Платформа 

„Чувам те“ 

10.4.2021. Потврда о 

похађању 

обуке 

16 
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породично 

насиље“ 

ање и 

напредов

ање у 

звање 

наставни

ка, 

васпитача 

и 

стручних 

сарадник

а 

развоја 

 УКУПН

О 

БОДОВ

А 

       58 

 Тања 

Ребић 

Угледни час: 

What day is it 

today? Present 

simple Wh-

questions - 

обрада, одељење 

4/2 

 

Угледни 

час 

Припрема и 

реализација 

Ирена Грбић, 

наставник 

енглеског језика 

Школа 27.10.2020.  

- Записник 

Стручног 

већа 

 

2 

  Угледни час: 

Have you got a 

pet? одељење 

4/4 

Угледни 

час 

Присуство са 

дискусијом 

Јована 

Љубисављевић, 

наставник 

енглеског језика 

Школа 19.11.2020. - Записник 

Стручног 

већа 

2 

  Стручна тема: 

Предности и 

мане онлајн 

провера знања: 

искуства из 

наставе на 

даљину  

Излагање 

на 

Стручном 

активу 

Излагање  наставник 

енглеског језика 

 

онлајн 25.11.2020. - Припрема 

предавањ

а 

- Записник 

актива 

1 

  Угледни час: 

Monate und 

Jahreszeiten – 

обрада, 

одељење 6/4 

 

Угледни 

час 

Присуство са 

дискусијом 

Радмила 

Свитлица, 

наставник 

немачког језика 

Школа 05.12.2020. - Записник 

Стручног 

већа 

2 

   "Напредова
ње у звања" 

 стручна 
тема на 
наставн
ичком 
већу 

Присуство са 

дискусијом 

Вера 
Љубисављеви

ћ 

Школа 31.3.2021. - излагање 

на 

наставнич
ком већу 

2 

  Сабирање и 

одузимање до 

1000 

Угледни 

час 

Присуство са 

дискусијом 

Ивана Солдо Школа 19.10.2020. - Записник 

учитеља 

2 

  Стратегије у 

раду са 

ученицима који 

показују 

проблеме у 

понашању 

обука учесник Чувам Те Он лајн мај уверење 16 

  Обука за 

запослене – 

породично 

насиље 

обука реализатор Чувам Те Он лајн мај уверење 16 

  Упутство за 

дежурне 

наставнике – 

завршни испит 

на крају 

основног 

образовања 

обука реализатор Министарство 

просвете 

Он лајн јун уверење 8 

  Усаглашавање 

и анализа 

контролних 

задатака за 

4.разред 

Хоризонт

ална 

евалуациј

а 

реализатор Тања Ребић 

Ирена 

Станковић 

Милошевић 

Ирена Грбић 

Школа Септембар-

јун 

- Записник 

Стручног 

већа 

 

2 

 УКУПН

О 

БОДОВ

       53 
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А 

 Ирена 

Станков

ић 

Милоше

вић 

Угледни час: 

What day is it 

today? Present 

simple Wh-

questions - 

обрада, одељење 

4/2 

 

Угледни 

час 

Припрема и 

реализација 

Ирена Грбић, 

наставник 

енглеског језика 

Школа 27.10.2020.  

- Записник 

Стручног 

већа 

 

2 

  Угледни час: 

Have you got a 

pet? одељење 

4/4 

Угледни 

час 

Присуство са 

дискусијом 

Јована 

Љубисављевић, 

наставник 

енглеског језика 

Школа 19.11.2020. - Записник 

Стручног 

већа 

2 

  Стручна тема: 

Предности и 

мане онлајн 

провера знања: 

искуства из 

наставе на 

даљину  

Излагање 

на 

Стручном 

активу 

Излагање  наставник 

енглеског језика 

 

онлајн 25.11.2020. - Припрема 

предавањ

а 

- Записник 

актива 

1 

  Угледни час: 

Monate und 

Jahreszeiten – 

обрада, 

одељење 6/4 

 

Угледни 

час 

Присуство са 

дискусијом 

Радмила 

Свитлица, 

наставник 

немачког језика 

Школа 05.12.2020. - Записник 

Стручног 

већа 

2 

   "Напредова
ње у звања" 

 стручна 
тема на 
наставн
ичком 
већу 

Присуство са 

дискусијом 

Вера 
Љубисављеви

ћ 

Школа 31.3.2021. - излагање 

на 

наставнич
ком већу 

2 

  Стратегије у 

раду са 

ученицима који 

показују 

проблеме у 

понашању 

обука учесник Чувам Те Он лајн мај уверење 16 

  Обука за 

запослене – 

породично 

насиље 

обука реализатор Чувам Те Он лајн мај уверење 16 

  Упутство за 

дежурне 

наставнике – 

завршни испит 

на крају 

основног 

образовања 

обука реализатор Министарство 

просвете 

Он лајн јун уверење 8 

  Усаглашавање 

и анализа 

контролних 

задатака за 

4.разред 

Хоризонт

ална 

евалуациј

а 

реализатор Тања Ребић 

Ирена 

Станковић 

Милошевић 

Ирена Грбић 

Школа Септембар-

јун 

- Записник 

Стручног 

већа 

 

2 

 УКУПН

О 

БОДОВ

А 

       53 

 Драгана 

Миленк

овић 

1.Стратегије у 

раду са 

ученицима који 

показују 

проблеме у 

понашању 

обука      слушалац          МП републички онлајн сертификат 16 

          

  2.Породично 

насиље 

обука слушалац           МП републички онлајн сертификат 16 

          

  3.Упутство за 

дежурне 

наставнике-

завршни испит 

на крају 

обука       слушалац           МП републички онлајн сертификат 8 
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основног 

образовања 

  4.Напредовање 

у звања 

стручна 

тема 

слушалац,дис

кусија 

Вера 

Љубисављевић 

школа школа записник 2 

  5.Реализатори 

хоризонталне 

евалуације 

хоризонт

ална 

евалуациј

а 

реализатор,п

ратилац 

 школа школа извештај 2 

 УКУПН

О 

БОДОВ

А 

       44 

Нема

чки 

језик 

Сандра 

Кнежев

ић 

 

What day is 

today? 

 

 

Угледни 

час 

 

Присуство 

дискусија 

 

Ирена Грбић 

 

школа 

 

27.10.2020. 

Записник 

са 

Стручног 

већа 

 

2 

  Have you got a 

pat? 

 

Угледни 

час 

 

Присуство 

дискусија 

 

Јована 

Љубисављевић 

 

школа 

 

19.11.2020. 

Записник 

са 

Стручног 

већа 

 

2 

 

   

Monat

e und 

Jahres

zeiten 

 

 

Угледни 

час 

 

Присуство 

дискусија 

 

Радмила 

Свитлица 

 

школа 

 

24.11.2020. 

Записник 

са 

Стручног 

већа 

 

2 

  Предности и 

мане онлајн 

провере 

знања:искуства 

из наставе на 

даљину 

 

Стручна 

тема 

слушалац Ирена Грбић школа 

онлајн 

25.11.2020. Записник 

актива 

 

1 

  Стратегија у 

раду са 

ученицима који 

показују 

проблеме у 

понашању 

Стручна 

тема 

учесник Чувам те Он лине 25.04.2021. - уверење 16 

  Обука за 

запослене-

породично 

насиље 

Стручна 

тема 

учесник Чувам те онлине 25.04.2021. - уверење 16 

  Упутство за 

дежерне 

наставнике 

семинар учесник           ЗУОВ онлајн 17.6.2021. - уверење 8 

  Напредовање у 

звања 

Стручна 

тема  

присуство и 

дискусија 

Вара 

Љубисављевић 

школа 31.3.2021. Записник 

са већа 

2 

 УКУПН

О 

БОДОВ

А 

       49 

 Радмил

а 

Свтлиц

а 

Угледни час: 

What day is it 

today? Present 

simple Wh-

questions - 

обрада, одељење 

4/2 

 

Угледни 

час 

 присуство Ирена Грбић, 

наставник 

енглеског језика 

Школа 27.10.2020. - Припрема 

за час 

- Записник 

Стручног 

већа 

- Потписи 

и 

коментар

и 

присутни

х у 

припреми

за час 

2 

  Угледни час: 

Have you got a 

pet? одељење 

4/4 

Угледни 

час 

Присуство са 

дискусијом 

Јована 

Љубисављевић, 

наставник 

енглеског језика 

Школа 19.11.2020. - Записник 

Стручног 

већа 

2 

  Стручна тема: 

Предности и 

мане онлајн 

провера знања: 

искуства из 

Излагање 

на 

Стручном 

активу 

слушалац  наставник 

енглеског језика 

 

онлајн 25.11.2020. - Припрема 

предавањ

а 

- Записник 

актива 

1 
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наставе на 

даљину  

  Стратегија у 

раду са 

ученицима који 

показују 

проблеме у 

понашању 

Стручна 

тема 

учесник Чувам те Он лине 25.04.2021. - уверење 16 

  Обука за 

запослене-

породично 

насиље 

Стручна 

тема 

учесник Чувам те онлине 25.04.2021. - уверење 16 

  Напредовање у 

звања 

Стручна 

тема 

присуство са 

дискусијом 

Вера 

Љубисављевић 

школа 31.3.2021. - записник 

са већа 

2 

  Упутство за 

дежурне 

наставнике 

семинар учесник ЗУОВ онлајн 16.6.2021. - уверење 8 

  Угледни час: 

Monate und 

Jahreszeiten – 

обрада, 

одељење 6/4 

 

Угледни 

час 

 реализатор Радмила 

Свитлица, 

наставник 

немачког језика 

Школа 24.11.2020. - Записник 

Стручног 

већа 

10 

 УКУПН

О 

БОДОВ

А 

       57 

биоло

гија 

Јелена 

Николи

ћ 

Деоба ћелије Обрада-

дигиталн

и час 

Реализатор Јелена Николић Школа Школа 

16.09.2020. 

Презентаци

ја и 

припрема 

10 

  Модел ћелије Припрем

а и 

излагање 

дидактич

ког 

материјал

а 

Реализатор Јелена Николић Школа 

 

Школа 

17.09.2020. 

Презентаци

ја и 

припрема 

5 

  Бирам да 

рециклирам, 

реализована у 

оквиру 

стручног већа 

Стручна 

тема на 

стручном 

већу 

Присуство и 

дискусија 

Вера 

Љубисављевић 

Школа 

 

Школа 

30.10.2020. 

Извештај 

струћног 

већа 

2 

  Хоризонтална 

евалуација 

Усаглаша

вање 

критерију

ма 

оцењива

ња 

Реализатори 

хоризонталне 

евалуације 

Весна Сретић, 

Вера 

Љубисављевић, 

Јелена Николић 

Школа 

 

Школа 

30.10. 2020. 

 

Извештај 

струћног 

већа 

2 

  Презентација 

уџбеника 

биологије за 

осми разред 

  Вулкан  Он лине 

20.11.2020 

 1 

  Он лине 

презентација 

убеника 

биологије за 

осми разред 

  Клетт  Он лине 

01.12.2020 

 1 

  Презентација 

уџбеника 

биологије за 

осми разред 

  Нови Логос  Он лине 

04.12.2020 

 1 

  Онлине 

учионица-

google 

classroom, 

реализована у 

оквиру 

стручног већа 

Стручна 

тема на 

стручном 

већу 

Присуство и 

дискусија 

Весна Сретић Школа 

 

Школа 

 

Извештај 

струћног 

већа 

2 

  Обележавање 

„1.децембра 

Светског дана 

борбе против 

СИДЕ“ 

Припрем

а и 

излагање 

дидактич

ког 

Реализатор Јелена Николић Школа 

 

Школа-гугл 

учионица 

01.12.2020 

 

Презентаци

ја и 

припрема 

5 
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вршњачка 

едукација 

материјал

а 

  Републички 

актив биолога 

Излагање 

и договор 

Присуство и 

дискусија 

Актив биолога 

Крушевца 

google 

classroom 

22.1.2021. Потврда 

присуства 

2 

  Републички 

актив биолога 

Излагање 

и договор 

Присуство и 

дискусија 

Актив биолога 

Крушевца 

google 

classroom 

11.2.2021. Потврда 

присуства 

2 

  Подршка 

ученицима са 

проблемима у 

школи и у дому 

ученика и 

њиховим 

родитељима 

Стручна 

тема на 

стручном 

већу, 

излагање 

са 

семинара 

Присуство и 

дискусија 

Весна Сретић Школа 26.03.2021. Извештај 

стручног 

већа 

2 

  „Услови и 

поступак 

напредовања и 

стицања 

знања“ 

Стручна 

тема на 

наставни

чком већу 

Присуство и 

дискусија 

Вера 

Љубисављевић 

Наставничко 

веће, гугл 

учионица 

31.3.2021. Извештај са 

наставничк

ог већа 

2 

  Стратегије у 

раду са 

ученицима који 

показују 

проблеме у 

понашању 

Обука од 

стране 

Министа

рства 

Учесник 

обуке 

Министарство 

просвете, науке 

и технолошког 

развоја ( Чувам 

те) 

Он лине 

платформа 

17.06.2021 Сертифика

т о 

положеној 

обуци 

16 

  Обука за 

запослене-

породично 

насиље 

Обука од 

стране 

Министа

рства 

Учесник 

обуке 

Министарство 

просвете, науке 

и технолошког 

развоја ( Чувам 

те) 

Он лине 

платформа 

16.06.2021 Сертифика

т о 

положеној 

обуци 

16 

  
Пројекат 

„Сајам 

туризма“ 

Презента

ција 

пројекта 

у 

установи, 

на 

састанку 

стручног 

већа 

Реализатор Јелена Николић Школа 09.06.2021 

 

 

 

Извештај 

струћног 

већа 

10 

  
„Критичко 

мишљење“ 

Стручна 

тема на 

стручном 

већу, 

излагање 

са 

семинара 

Реализатор Јелена Николић Школа 26.05.2021. Извештај 

струћног 

већа 

10 

  
Животне 

области 

Утвржива

ње-

мултидис

циплинар

ни 

огледни 

час 

Припрема 

часа и 

наставних 

средстава.Реа

лизација часа 

Јелена Николић Школа  26.05.2021 Припрема, 

слике, 

презентациј

а 

10 

 УКУПН

О 

БОДОВ

А 

       99 

 Весна 

Сретић 

Разлике међу 

ћелијама-

обрада-

дигитални час 

Угледни 

час 

Реализатор Весна Сретић Школа Школа 

17.09.20120. 

Презентаци

ја и 

припрема, 

извештај 

10 

  Модел ћелије Припрем

а и 

излагање 

дидактич

ког 

материјал

а 

Реализатор Весна Сретић Школа 

 

Школа 

24.09.2020. 

Презентаци

ја и 

припрема, 

извештај 

5 

  Грађа атома-

обрада-

дигитални час 

Угледни 

час 

Присуство и 

дискусија 

Вера 

Љубисављевић 

Школа 

 

Школа 

20.10.2020. 

Извештај 

стручног 

већа 

2 

  Бирам да 

рециклирам, 

реализована у 

Стручна 

тема на 

стручном 

Присуство и 

дискусија 

Вера 

Љубисављевић 

Школа 

 

Школа 

30.10.2020. 

Извештај 

струћног 

већа 

2 
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оквиру 

стручног већа 

већу 

  Хоризонтална 

евалуација 

Усаглаша

вање 

критерију

ма 

оцењива

ња 

Реализатори 

хоризонталне 

евалуације 

Весна Сретић, 

Вера 

Љубисављевић, 

Јелена Николић 

Школа 

 

Школа 

30.10. 2020. 

 

Извештај 

струћног 

већа 

2 

  Скупови и 

скуповне 

операције 

Угледни 

час 

Присуство и 

дискусија 

Александра 

Медић 

Школа 

 

Школа 

04.11.2020. 

Извештај 2 

  Цртање 

оптичких 

илузија 

Угледни 

час 

Присуство и 

дискусија 

Наталија 

Вакањац 

Школа 

 

Школа 

 

Извештај 2 

  Онлине 

учионица-

google 

classroom, 

реализована у 

оквиру 

стручног већа 

Стручна 

тема на 

стручном 

већу 

Реализатор Весна Сретић Школа 

 

Школа 

 

Извештај 

струћног 

већа 

10 

  Обележавање 

„1.децембра 

Светског дана 

борбе против 

СИДЕ“ 

вршњачка 

едукација 

Припрем

а и 

излагање 

дидактич

ког 

материјал

а 

Реализатор Весна Сретић Школа 

 

Школа 

 

Извештај 

струћног 

већа 

5 

  Герундијум 

промоција 

уџбеника 

 

Презента

ција 

уџбеника 

Присуство и 

дискусија 

Издавачка кућа 

Герундијум 

Онлине 

платформа 

21.1.2021. Потврда 

присуства 

1 

  Републички 

актив биолога 

Излагање 

и договор 

Присуство и 

дискусија 

Актив биолога 

Крушевца 

google 

classroom 

22.1.2021. Потврда 

присуства 

2 

  „Методе и 

технике учења 

у настави“ 

Предавањ

е 

Присуство и 

дискусија 

Издавачка кућа 

Дата Статус 

Онлине 

платформа 

09.02.2021. Потврда 

присуства 

1 

  Републички 

актив биолога 

Излагање 

и договор 

Присуство и 

дискусија 

Актив биолога 

Крушевца 

google 

classroom 

11.2.2021. Потврда 

присуства 

2 

  Дата статус 

промоција 

уџбеника 

Биологија 8 

Презента

ција 

уџбеника 

Присуство и 

дискусија 

Издавачка кућа 

Дата статус 

Онлине 

платформа 

9.2.2021. Потврда 

присуства 

1 

  Клет 

промоција 

уџбеника 

Биологија 8 

Презента

ција 

уџбеника 

Присуство и 

дискусија 

Издавачка кућа 

Клет 

Онлине 

платформа 

9.3.2021. Потврда 

присуства 

1 

  Подршка 

ученицима са 

проблемима у 

школи и у дому 

ученика и 

њиховим 

родитељима 

Стручна 

тема на 

стручном 

већу, 

излагање 

са 

семинара 

Реализатор Весна Сретић Школа 26.03.2021. Извештај 

струћног 

већа 

10 

  „Услови и 

поступак 

напредовања и 

стицања 

знања“ 

Стручна 

тема на 

наставни

чком већу 

Присуство и 

дискусија 

Вера 

Љубисављевић 

Наставничко 

веће, гугл 

учионица 

31.3.2021. Извештај са 

наставничк

ог већа 

2 

  
Пројекат 

„Сајам 

туризма“ 

Презента

ција 

пројекта 

у 

установи, 

на 

састанку 

стручног 

већа 

Присуство и 

дискусија 

Јелена Николић Школа 26.05.2021. 

 

 

 

Извештај 

струћног 

већа 

2 

  
„Критичко 

мишљење“ 

Стручна 

тема на 

стручном 

већу, 

излагање 

Присуство и 

дискусија 

Јелена Николић Школа 26.05.2021. Извештај 

струћног 

већа 

2 
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са 

семинара 

 

 

 
"Обука за 

запослене - 

породично 

насиље" 

Обука од 

стране 

министар

ства 

Присусрво и 

дискусија 

Министарство 

просвете 

Онлине 

платформа 

17.06.2021. Потврда 16 

  
"Стратегије у 

раду са 

ученицима који 

показују 

проблеме у 

понашању" 

Обука од 

стране 

министар

ства 

Присусрво и 

дискусија 

Министарство 

просвете 

Онлине 

платформа 

18.06.2021. Потврда 16 

 УКУПН

О 

БОДОВ

А 

       96 

Хеми

ја 

Вера 

Љубиса

вљевић 

Грађа атома-

обрада-

дигитални час 

7. разред 

Угледни 

час 

Реализатор Вера 

Љубисављевић 

школа 20.10.2020. 

ОШ“Стеван 

Синђелић“ 

Извештај 10 

  “Бирам да 

рециклирам” 

 

Стручна 

тема у 

оквиру 

Стручног 

већа 

Реализатор Вера 

Љубисављевић 

школа 30.10.2020. 

ОШ“Стеван 

Синђелић“ 

Извештај 

Стручног 

већа 

5 

  Хоризонтална 

евалуација 

Усаглаша

вање 

критерију

ма 

оцењива

ња 

Реализатори 

хоризонталне 

евалуације 

Весна Сретић, 

Вера 

Љубисављевић, 

Јелена Николић 

школа 30.10. 2020. 

ОШ“Стеван 

Синђелић“ 

 

Извештај 

Стручног 

већа 

2 

  Онлине 

учионица-

google 

classroom, 

реализована у 

оквиру 

стручног већа 

Стручна 

тема у 

оквиру 

Стручног 

већа 

Присуство и 

дискусија 

Весна Сретић школа 25.11.2020. 

ОШ“Стеван 

Синђелић“ 

Извештај 

Стручног 

већа 

2 

  Карбоксилне 

киселине- 

номенклатура, 

добијање- 

обрада новог 

градива 

8. разред 

Угледни 

час 

Реализатор Вера 

Љубисављевић 

школа 12.03.2021. 

ОШ“Стеван 

Синђелић“ 

Извештај 10 

  Подршка 

ученицима са 

проблемима у 

школи и у дому 

ученика и 

њиховим 

родитељима 

Стручна 

тема на 

стручном 

већу, 

излагање 

са 

семинара 

Присуство и 

дискусија 

Весна Сретић Школа 26.03.2021. Извештај 

струћног 

већа 

2 

   

 

Услови и 

поступак 

напредовања и 

стицања звања 

 

Стручна 

тема на 

Наставни

чком већу 

Реализатор Вера 

Љубисављевић 

школа 31.03.2021. 

ОШ“Стеван 

Синђелић“ 

Записник 

са седнице 

Наставничк

ог већа 

Извештај 

Стручног 

већа 

10 

  
Пројекат 

„Сајам 

туризма“ 

Презента

ција 

пројекта 

у 

установи, 

на 

Присуство и 

дискусија 

Јелена Николић Школа 26.05.2021. 

 

 

 

Извештај 

струћног 

већа 

2 
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састанку 

Стручног 

већа 

  
„Критичко 

мишљење“ 

Стручна 

тема на 

Стручном 

већу, 

излагање 

са 

семинара 

Присуство и 

дискусија 

Јелена Николић Школа 26.05.2021. Извештај 

струћног 

већа 

2 

 УКУПН

О 

БОДОВ

А 

       45 

физи

ка 

Саша 

Шуњева

рић 

Притисак – 6. 

разред 

Угледни 

час 

аутор школа школски  записник 10 

  Архимедов 

закон – 7. 

разред 

Угледни 

час 

аутор школа школски  записник 10 

  Тотална 

рефлексија – 8. 

разред 

Угледни 

час 

аутор школа школски  записник 10 

 УКУПН

О 

БОДОВ

А 

       30 

Музи

чка 

култу

ра 

Марија

на 

Пријић 

“Обука за 

запослене-

породично 

насиље” 

Обука од 

стране 

министар

ства 

Присуство и 

дискусија 

Министарство 

просвете 

Онлајн 

платформа 

29.04.2021. Потврда 16 

  “Стратегије у 

раду са 

ученицима који 

показују 

проблеме у 

понашању” 

Обука од 

стране 

министар

ства 

Присуство и 

дискусија 

Министарство 

просвете 

Онлајн 

платформа 

30.04.2021. Потврда 16 

  Микробит Обука  British Council Онлајн 

платформа 

14.05.2021. Потврда 8 

  Дурска и 

молска 

лествица 

Угледни 

час 

Реализатор Пријић   М. Школа 24.03.2021. Припрема 10 

 УКУПН

О 

БОДОВ

А 

       50 

верон

аука 

Ивана 

Франов

ић 

Литургија – 

догађај Цркве 

угледни 

час 
реализатор Ивана Франовић школа октобар ивештај 10 

  Христос се 

роди, Божић у 

мом дому 

угледни 

час 
реализатор Ивана Франовић школа јануар ивештај 10 

  Прича по низу 

слика: Три 

прасета 

угледни 

час 

 анализа и 

дискусија 
Весна Мирић школа септембар ивештај 2 

  Скуп и елемент 

скупа 

угледни 

час 

анализа и 

дискусија 

Марина 

Максимовић 
школа октобар ивештај 2 

  
Посета часу 

угледни 

час 

анализа и 

дискусија  

Оливера 

Лазаревић 
школа октобар ивештај 2 

  Плакат, 

реклама, 

билборд 

угледни 

час 

 анализа и 

дискусија 
Ана Горановић школа јануар ивештај 2 

  
Прослава 

школске славе 

Духовно-

културни 

догађај 

реализатор 

Црква 

Прображења 

Господњег 

школа јануар ивештај 10 

 УКУПН

О 

БОДОВ

А 

       38 
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XIV  СТРУЧНИ АКТИВИ, КОМИСИЈЕ  И ТИМОВИ 
 

Тим за професионални развој 

 

Извештај Тима за професионални развој за школску 2020/2021.годину 
1. Чланови Тима су упознати са Планом рада и својим задужењима у периоду септембар 2020/јун 

2021. у условима рада који су измењени због пандемије вирусом корона. 

2. Податке  важне за аналитику Тима за професионални развој имаће педагог и психолог школе, 

јединствену табелу задужења стручног усавршавања унутар школе ће координирати директор школе. 

У оквиру гугл учионице биће постављени извештаји за унутарстручно усавршавање док ће 

руководилац имати задужење праћења стручног усавршавања унутар школе, израду и штампање 

сертификата. Креирали смо и јединствени систем обавештавања заинтересованих наставника о 

организацији угледних часова и њиховој реализацији, ради једноставнијег праћења. 

3.Креиран је јединствен сертификат за унутарстручно усавршавање. 

4.Наставници су обавештени о могућностима напредовања у струци. 

5.Наставници који буду присуствовали актуелним семинарима ће у краћој форми известити стручна 

већа о темама које су реализовали и личним освртом на вредност истих за њихов професионални 

развој. 

6. На почетку  наредне шк.године биће представљен  јединствени образац за лични план 

професионалног развоја према смерницама ЗУОВа. На једној од следећих седница Наставничког 

већа представићемо и могућности (и предности) израде дигиталних пертфолија на доступним 

платформама. 

7.Педагог и психолог школе ће у договору са директором школе а у складу са Развојним планом 

школе и опредељењима наставника утврдити јединствену листу семинара за наредну школску 

годину. 

8.Реализована је стручна тема Напредовање у струци преко ппт презентације која је била доступна 

свим члановима Наставничког већа. 

9.Тим води евиденцију о стручном усавршавању унутар установе и сви наставници ће добити 

јединствене сертификате. 

10.Анализирали смо коришћење ИКТа у планирању активности у настави и реализацији наставних 

активности. Сви наставници користе дигиталне уџбенике, претежно на Е- учионици, али и на другим 

образовним платформама (МОЗАИК, ЕДУКА дигитал, Вулкан Е-знање), док се у настави користе и 

Гугл учионица, ЕДМОДО, Google mail, Google Meet. Од опен сурс апликација користе се you tubе, 

wordwall, kahoot, wikipedia,Google slike, a подаци већа се чувају на Google drive u.  

Руководилац  ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ И НАПРЕДОВАЊЕ У СТРУЦИ 

Јован Јовановић 

 

 

Тим за инклузивно образовање 

 
ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 

Тим за ИО ОШ ,,Стеван Синђелић" је школске 2020/2021. године радио у саставу: 

Биљана Нешковић (директор школе), Весна Петровић Зечевић (руководилац Тима за ИО), Тереза 

Моличник (психолог), Данијела Банићевић (педагог), Милена Јекић, Сандра Кнежевић, Ивана Солдо, 

Александра Медић, Јован Драгићевић, Мухамед Рамадани, Тања Лончаревић Нитић, Јован Јовановић, 

Оливера Лазаревић. 

Израђено је 23 ИОП-а 1 (у млађим раредима 6, у старијим 17) и 12 ИОП-а 2 (у млађим 

разредима 2, у старијим 10). Укупно 35 ИОП-а. 
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месец садржај рада извршиоци 

VIII 
Усвојен је план за 202 /2021. годину, именовани су 
чланови Тима и подељена су задужења. Одржан је 
састанак са Одељењски већем 5. разреда и учитељима 
чији су ученици завршили четврти разред радећи по 
прилагођеном програму. Настављена је сарадња са 
Интересорном комисијом, тимом дефектолога ОШ 
,,Бошко Буха”, са организацијом «Дечје срце» ради 
обезбеђивања личног пратиоца ученицима који имају 
решење и са локалном заједницом. 
 
 

чланови СТИО, 

руководилац тима, 

координатори тимова за 

додатну подршку 

ученику, учитељи, 

Одељенска већа 5. 

разреда дефектолози 

ОШ ,,Бошко Буха”, 

психолог, педагог, 

директор школе, 

Општина Звездара, ИРК 

ГО Звездара 

IX 

Израђени су нови педагошки профили и ревидирани 

постојећи. Успостављена је сарадња са родитељима 

ученика који су предложени за утврђивање права на 

ИОП. Формирани су тимови за пружање додатне 

подршке ученику. Утврђен је распоред рада: 

специјалног педагога, соматопеда, педагошког 

асистента и логопеда. Педагошки колегијум, Савет 

родитеља и Школски одбор су упознати са планом 

рада тима за 2020/21.г. 
 

чланови тима за 

додатну подршку 

ученику, ПП служба, 

одељењске старешине, 

специјални педагог, 

соматопед, педагошки 

асистент, логопеда, 

родитељи ученика, 

директор школе 

Педагошки колегијум 

Савет родитеља 

Школски одбор  

 

 

 

 

 

X Достављени су предлози за израду нових, ревизију 
или укидање постојећих ИОП-а Педагошком 
колегијуму на усвајање. Праћено је напредовања 
ученика 1. Разреда. Због тренутне епидемилошке 
ситуације, ученици нису могли да учествују у 
активностима поводом  „Дечје недеље“. 

руководилац СТИО 

Педагошки колегијум 

учитељи 1. разреда, 

психолог и педагог 

XI 

Анализиран је  успех и напредовање ученика који 
раде по ИОП-у на крају првог тромесечја  

координатори тимова за 

додатну подршку 

ученику 

Одељенска већа 

XII Ове године нису спроведене активности поводом 
,,Новогодишњег вашара“. Анализиран је успех и 
напредовање ученика који су радили по ИОП-у током 
првог полугодишта 2020-2021.  

координатори тимова за 

додатну подршку 

ученику 

Одељенска већа 

I Због актуелене епидемиолошке ситуације, активности 
поводом прославе Савиндана нису спроведене.  
Поднет је извештај о резултатима вредновања ИОП-а 
Педагошком колегијуму и донете су одлуке о даљој 
примени, изменама и допунама ИОП-а 
 

чланови СТИО 

 

II Праћено је спровођење ИОП-а и рада тимова за 
додатну подршку ученику у другом полугодишту 
2020/2021. 

руководилац СТИО, 

одељењске старешине 

директор школе 

III Организована је хуманитарна акција ,,Срце 
Синђелића|“, прикупљена су новчана средства 
ученику који ради по ИОП-у 2 због смртног случаја у 

педагог и психолог 

Тим за професионалну 

оријентацију 
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породици.  
Ученици су путем гугл учионице добијали додатни 
материјал током онлајн наставе. 
Настављена је сарадња са Интерресорном комисијом -  
прибављање сагласности за добијање асистента за 
помоћ ученицима 8. разреда који раде по ИОП-у на 
пробном и завршном испиту 

чланови СТИО, 

Школска управа ГО 

Звездара 

IV Активности у школи поводом Светског дана Рома 
(изложба, приредба, радионице) нису у потпуности 
реализовен због актуелне епидемиолошке ситуације 

педагошки асистент 

Анализиран је успех и напредовање ученика који раде 
по ИОП-у на крају првог тромесечја  

координатори тимова за 

додатну подршку 

ученику 

Одељенска већа 

Педагошки колегијум 

 

Организован је пробни завршни испит за ученике са 
ИОП-ом (израђени су прилагођени тестови и обезбеђен 
је асистент за сваког ученика) 

директор школе 

чланови тимова за 

додатну подршку 

ученику 

V 

Обављен јр саветодавни рад са ученицима 8. разреда 
у вези са полагањем завршног испита и предаја листе 
жеља уписа у жељену школу Школској управи  

психолог 

одељенске старешине 

родитељи ученика 

Школска управа ГО 

Звездара 

Активности поводом Дана школе нису реализоване 
због епидемиолошке ситуације 

тим за културне 

делатности 

чланови СТИО  

Послат је списак потреба за дефектолошком подршком 
Школској управи за наредну школску годину 

чланови СТИО 

дефектолози ОШ 

,,Бошко Буха” 

VI 

 
Анализиран је успех и напредовање ученика који раде 
по ИОП-у на крају школске 2020/2021.  

 

координатори тимова за 

додатну подршку 

ученику 

Одељенска већа 

Предложено је увођење нових и ревизија ИОП-а за 
наредну школску годину 

координатори тимова за 

додатну подршку 

ученику 

Одељенска већа 

Поднет је  извештај о реализацији годишњег плана 
Тима за ИО  

руководилац СТИО 

Изнет је предлог плана рада Тима за ИО за школску 
2021/22.г. 

чланови СТИО 
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Тим за самовредновање 

 
Руководилац: Ирена Грбић 

Чланови: Биљана Нешковић (директорка), Тереза Моличник (психолог), наставници: Биљана 

Капелети, Горица Мијаиловић, Јасмина Радиновић Лукић, Станика Брашњевић, Тања Ребић; Срђан 

Радивојевић (члан Савета родитеља), Сања Лончар (члан Школског одбора) и Лука Бабуновић (члан 

Ученичког парламента) 

РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ ПО МЕСЕЦИМА И НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ  ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ДОКАЗИ О НАЧИНУ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Анализа Развојног плана и 

избор области 

самовредновања за школску 

2020/21. годину 

Планирање реализације 

самовредновања за школску 

2020/21. годину 

 

Чланови тима септембар 

Записник са првог састанка 

тима, 23.9.2021. 

Годишњи план рада тима 

Презентација плана за 

школску 2019/20. годину 

Наставничком већу, 

Савету родитеља, 

Ученичком парламенту 

и Школском одбору 

Члан савета 

родитеља 

Члан Ученичког 

парламента 

Члан Школског 

одбора 

Директорка школе 

 

септембар 

Записници  Наставничког 

већа, Савета родитеља, 

Ученичког парламента и 

Школског одбора 

Израда инструмената за 

самовредновање за предмет 

самовредновања (6.5.) 

Руководилац тима 

Директорка 

Психолог  

новембар 
Записник са другог састанка 

тима, 27.11.2021. 

Реализација самовредновања Чланови тима децембар 

Записник са трећег састанка 

тима, 22.12.2021. 

 

 

Израда „Упитника за 

самопроцену капацитета 

школе за организовање 

наставе на даљину“ 

Тереза Моличник 

Ирена Грбић 
јануар 

Записник са четвртог  

састанка тима, 12.1.2021. 

 

Реализација  „Упитника за 

самопроцену капацитета 

школе за организовање 

наставе на даљину“ 

 

Чланови тима уз 

информатичку 

подршку 

Сви наставници, 

Ученици од 5-8. 

разреда 

Управа школе 

фебруар 

Упитник постављен у Гугл 

учионици у форми Гугл 

упитника 

Стручно усавршавање  

„Обука запослених у 

образовању за пружање 

подршке школама у процесу 

самовредновања“, ЗВК ОВ  

Директорка, 

педагог и 

координатор тима 

6.2.2021. 

онлајн 
Уверења о завршеној обуци 

Усклађивање годишњег 

плана рада тима у складу са 

Законом и Правилником 

 

Чланови тима и 

педагог 
март 

Записник са петог састанка 

тима, 09.3.2021. 

 

Извештај са анализом 
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Напомене и коментари: 

План рада тима је због измењених околности рада школе у условима пандемије, као и због повећаног 

обима посла директора је делимично остварен до краја јуна 2021. Реализовано је проучавање 

подручја вредновања која се односе на управљање људским и материјално-техничким ресурсима 

(6.4, 6.5. и 6.6.). Индикатори који се односе на руковођење и систем праћења и вредновања квалитета 

рада (6.1, 6.2 и 6.3.) биће допуњени до 31.8.2021.  

30.6.2021.                                                                         Руководилац тима: Ирена Грбић 

 

 

 
Тим за стручно усавршавање 

 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ  У ШКОЛСКОЈ          2020./2021. 

ГОДИНИ 

 

Руководилац тима: Сања Николић 

 

Од планирана 4 састанка одржано је укупно 5 састанака Тима за СУ, од тога 3 састанака у првом и 2 

састанак у другом полугодишту.  

Стручно усавршавање ван установе: Током школске 2020/2021 године наставници су похађали 

планом предвиђене семинаре. Због пандемије вируса Ковид 19 већина  наставника је искористила 

могућност онлајн похађања семинара и на тај начин остварила предвиђени план. Неостварени део 

плана реализоваће се наредне школске године. 

Анализа „Упитника за 

самопроцену капацитета 

школе за организовање 

наставе на даљину“ 

и израда извештаја 

Ирена Грбић 

Тереза Моличник 

 

резултата спроведеног 

упитника 

 

Израда инструмената за 

предмет самовредновања 

6.4 и 6.6. 

Чланови тима април 

Записник са шестог састанка 

тима, 22.6.2021. 

Реализација самовредновања 

Чланови тима уз 

информатичку 

подршку 

Директорка школе 

Финансијска 

служба 

Наставници 

мај 

Обрада и анализа резултата 

самовредновања и план 

активности до краја школске 

године 

Чланови тима 

јун 

Анализа рада тима и израда 

извештаја за школску 

2020/21. годину 

 

Координатор тима 

Предлог плана рада тима за 

школску 2021/22. годину Чланови тима 
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 Као што је и договорено на 4.састанку тима отворена је на Гугл класруму учионица под именом 

„Стручно усавршавање“ и тиме започет нов начин вођења евиденције.  Запослени су у истој 

попунили упитник путем ког су прикупљени подаци о семинарима које су похађали у школској 

2019/2020 и 2020/2021 години ( екел табела у прилогу за резултатима упитника). Чланови тима су 

према упитнику извели збирно бодове што је представљено ворд табелом у прилогу. 

 

 

Неопходно је утврдити план за наредну школску годину. 

Руководилац тима и за школску 2021/2022. годину биће  Сања Николић 

 

 

 

 
Стручни актив за развој школског програма 

 

Извештај о раду стручног актива за развој школског програма  

за  крај школске 2020-2021.године 
Стручни Актив се током школске године састао 4 пута. Највише задужења било је у августу 

месецу када су припремани за реализацију нови школски програми за први, трећи, седми и 

делимично осми разред. Сви Анекси школског програма донети су у јуну месецу, а крајем августа 

донета су још 2 Анекса која су се односила на Посебне прораме за реализацију наставе и Анекс за 

Годшњи план рада школе због настале епидемиолошке ситуације. Сачињен је и посебан Оперативни 

план рада школе . 

Сачињени су прилагођени обрасци за годишње и оперативне планове рада наставника који 

омогућавају и праћење реализације школских програма и путем наставе на даљину. 

Педагог је сваког месеца пратила реализацију Посебних планова прописаних од Министарства кроз 

оперативно планирање наставника, припреме за часове и посетом часова, као онлајн наставу. 

Школа је радила по комбинованом моделу, а од 30.11. ученици од петог до осмог разреда 

прешли су на онлајн наставу. 

Полугодиште је завршено 18.12.2020., уместо у јануару месецу, календар је промењен ,тако да 

су сви наставници прилагодили реализацију наставних садржаја у складу са упутствима 

Министарства. 

Током другог полугодишта, припремани су формулари и послати наставницима за израду 

Анекса школских програма за други, шести и осми разред. Педагог је припремила уводни део анекса 

и формуларе за све предмете, формирала задатак на гугл учионици, поставила нове Наставне планове 

учења за ове разреде и дала јасна упутства за израду измена планова. 

У јуну месецу, разматрани су сви Анекси за 2,6 и 8 разред на састанцима Стручног актива за 

развој школског програма, Педагошког колегијума, ученичког парламента, Наставничког већа , 

савета родитеља и донети су на седници Школског одбора крајем јуна месеца. 

Чланови актива пратили су сва упутства и дописе који су послати од стране Школске управе, 

директора школе и у складу са тим пратили реализацију школских програма као и посебних 

програма, кроз рад Тимова , стручних већа и актива у школи. 

 

                                                          Данијела Банићевић,  руководилац  стручног актива 

 

 

 

 

 
 



ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ  О ОСТВАРЕНОСТИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020-2021. 

 

164 
 

Стручни актив за развојно планирање 

 
Извештај о реализацији активности предвиђених Развојним планом школе  школске 2020-21. 

Стручни актив за развојно планирање током ове школске године одржао је 4 састанка и руководилац 

је редовно  - квартално , извештавао о реализацији активности све стручне органе – Педагошки 

колегијум, Наставничко веће, Савет родитеља и Школски одбор. 

Реализација планираних активности Развоним планом школе, у условима епидемије ковид 19, 

одвијала се у областима у којима је било могуће . Акценат је од августа месеца био на планирању и 

припремању наставе, усавршавању компетенција дигиталне писмености у циљу стицања вештина за 

рад на платформама. 

У августу месецу, организован је семинар за 22 наставника , током кога су  се они обучили да 

оформе гугл учионице, повежу са дневником, користе алате за рад у учионици. Исти такав, само 

интерни семинар, као стручно усавршавање  унутар школе, одржали су наставници информатике за 

заинтересоване колеге. Доста колега пратило је семинар Дигитална учионица и током октобра и 

новембра одржали су угледне часове примењујући знања са те обуке. 

Од 30.11. ученици од петог до осмог разреда прешли су на онлајн наставу. Од тада до краја првог 

полугодишта, директор, помоћник директора, педагог и психолог пратили су и вредновали 

реализацију наставе помоћу чек листе које су направили. Већина наставника је на високом нивоу 

показала све стечене дигиталне компетенције и примењивала расположиве дигиталне алате у гугл 

учионици. Подршка ученицима је била континуирана, јасна, са прецизним упутствима, задацима, 

повратним информацијама. Настава се изводила у реалном времену путем мит алата, ученицима су 

постављае презентације, задавани и прегледани домаћи задаци, ученици су одговарали, а наставници 

оцењивали у складу са Правилником и образлагали ученицима оцене. 

Стручно усавршавање унутар школе одвијало се кроз реализацију угледних часова и стручних тема. 

Континуирано је праћен рад нових наставника и наставника приправника, посетом часова, 

саветодавним разговорима, укључивањем у рад стручних већа и тимова. Дакле, у области наставе и 

учења,  планирано Развојним планом, реализовано је следеће: 

 

- Примена електронских платформи за реализацију наставe 

- Реализација часова у дигиталној учионици 

- Дигитална писменост и коришћење различитих платформи, формативно праћење, тематско  

планирање 

- Усклађивање планова на нивоу разреда и стручних већа сродних предмета – међупредметно 

повезивање – тематско планирање 

- Временски усаглашене писмене провере знања из различитих предмета (укључујући 

иницијалне  тестове) 

- Стручно усавршавање запослених у циљу побољшања онлине наставе 

- Онлајн настава 

 

Брига о ученицима  и подршка ученицима одвијала се континуирано на свим нивоима 

- Учешће у активностима поводом обележавања Дечије недеље 

- Праћење реализације ИОП-а, увођење нових ( опсервација 3 месеца) 

- Едукација ученика о ковиду 19 и мерама заштите 

- Помоћ ученицима преко онлајн платформи – домаћи задаци, вежбања, консултације 

Сарадња са родитељима се одвијала путем индивидуалних консултација, родитељских састанака 

и онлајн састанака. Родитељи су увидом у дневник увек имали правовремене информације о 

оценама ученика. 

Сајт школе ажуриран је редовно и све актуелне информације су увек доступне свима. 

Што се ресурса тиче, директорка школе започела је  низ активности  око реконструкције школе, 

састанком са стручним консултантима из Управе града Београда, Општине Звездара и договорен 

је ток активности. 
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Оно што није  реализовано је пројекат Оснаживање породица, због епидемиолошких услова, као и 

радионице Вештине за адолесценцију са ученицима седмог и осмог разреда. 

До краја школске године  радило се на   унапређењу квалитета наставе , формативном праћењу 

ученика и  континуираној сарадњи са родитељима. 

Највише је пажње посвећено праћењу наставе на даљину - континуирани инструктивни увид 

директора у образовно- васпитни рад у сарадњи са стручним сарадницима и предлагање мера за 

побољшање квалитета рада 

 - Континуирано праћење и вредновање дигиталне зрелости школе и коришћење онлине наставе( 

примена стечених знања на семинарима, икт) 

  - Коришћени су  сви релевантни подаци из jединственог информационог система просвете  за 

вредновање и унапређивање рада школе 

- У процесу самовредновања , вреднованe су дигиталне компетенције  наставника и ученика и 

организација онлјан наставе.  

- Професионални развој запослених је друга већа тема којом су се бавили чланови више тимова у 

циљу прегледне и функционалне датотеке и базе стручног усавршавања запослених. Промењени су 

формулари за план и извештај о стручном усавршавању, подељена задужења, направљена решења 

како континуирано пратити стручно усавршавање унутар школе и ван ње. 

 На наставничком већу одржана је стручна тема о напредовању у звања и професионалном развоју 

запослених.  

- Наставници су по плану одржавали огледне часове када је то технички било могуће изводљиво и 

присуствовали часовима колега у циљу стручног усавршавања унутар установе. 

- У току праћења рада приправника , одржана су два часа у циљу савладавања обуке програма за 

лиценцу којима су присуствовали директор, ментор, психолог, педагог ( Стефан Поповић и 

Александра Богдановић) 

- У циљу промовисања школе и припреме за упис првака, наставници информатике припремили су и 

поставили на сајт презентацију о нашој школи, педагог и психолог редовно постављале све 

информације од значаја за упис које су пристизале од Министарства просвете. 

- Учитељи и ученици млађих разреда, направили су плакат који је истакнут у 6 вртића и за све 

предшколце тих вртића је припремљен и подељен материјал: коверта са  честитком коју су ученици 

самостално радили, писмо за родитеље и као поклон уз то, једна оловка.  

 

Требало би радити на формирању базе знања ( електронске припреме за часове) које би 

омогућиле квалитетну размену и сарадњу међу наставницима . 

 

                        Данијела Банићевић, руководилац стручног актива за  развојно планирање 

 

 

 

 

Тим за сарадњу са локалном заједницом 

 
НАСЛОВ:   ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД 2020/2021. 

 

ЧЛАНОВИ ТИМА  

Биљана Нешковић, директор 

Тереза Моличник, психолог 

Марија Радишић, Биљана Пуповић, Емина Милојевић, Наталија Вакањац, Оливера Танкосић 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ ПО МЕСЕЦИМА И НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Током Дечије недеље ,октобар месец, су  ђаци првог разреда имали мале радионице. Носиоци 

активности су учитељице првог разреда.  

Конкурс ,,Мали Пјер”, за најбољу дечју карикатуру и ликовни конкурс на тему ,,Шта у мом срцу 

лежи…”,носилац активности наставник ликовне културе. 

У току новембра , активности у Градској библиотеци и библиотеци на општини нису реализована, 
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већ је у оквиру школске библиотеке одржан час у којој су се ученици првог разреда упознали са 

значајем библиотеке. Носилац активности је школски библиотекар 

Услед неуобичајене ситуације и спровођења мера, реализоване  су креативне активности млађих 

разреда у оквиру боравка, где су радови ученика излагани у холу школе. Носиоци активности су 

учитељи у боравку. 

Школа је добила одређени број садница јелки које је засађено уз подршку ЈКП Зеленило у оквиру 

активности садње у школском дворишту , у децембру месецу. Носиоци активности су предметни 

наставник биологије и еколошка секција. 

 Наша школа се придружила  акцији Засади живот – буди херој,у току фебруара месеца. Сва средства 

прикупљена поводом Светског дана деце оболеле од рака биће намењена дугорочно веома важном 

пројекту – новој Родитељској кући у Београду. 

У марту су одржана  општинска такмичења :из математике и постигнути су успеси који су 

ученицима омогућили пласман на окружно такмичење; из хемије су постигнути значајни резултати 

наших ученикаи и даљи пласман на окружно такмичење. Носиоци активности су предметни 

наставници. 

У априлу су настављена  општинско такмичење из историје, општинско такмичењ из српског језика 

и окружно такмичење у оријентирингу уз изузетне успехе ученика. Постигнути су изузетни 

резултати на музичким такмичењима и међу млађим и међу старијим узрастом. Носиоци активности 

су предметни наставници. 

Наши ученици су постигли изузетне резултате: XXIX РЕПУБЛИЧКИ ЛИКОВНИ КОНКУРС 

„СВЕТОСАВЉЕ И НАШЕ ДОБА“ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА 

 

Спровођене су хуманитарне, волонтерске активности и акције солидарности :преузимање заштитних 

маски, сакупљање чепова, преузимање индустријске соли. 

Нису реализоване следеће активности: заштита од пожара. безбедност у саобраћају, као и активности 

у оквиру физичке културе. 

     ДАТУМ                                                                   ПОТПИС РУКОВОДИОЦА ТИМА 

   16.06.2021.                                                                  Оливера Лазаревић-Јовановић 

 

 

 

 

 

 

Тим за културну и јавну делатност школе 

 
 

ЧЛАНОВИ ТИМА: Биљана Нешковић, Биљана Пуповић, Весна Петровић Зечевић, Наталија 

Вакањац, Емина Милојевић, Весна Мирић, Славица Сретић, Горица Мијаиловић, Александра 

Горановић 

РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ ПО МЕСЕЦИМА И НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

1.  Тим  је  током ове године имао 11састанака. Због актуелне епидемиолошке ситуације већина 

активности није ни реализована у протеклом периоду.  

2.Свечани пријем првака није уприличен. Разредне старешине првих и петих разреда су се 31.8. 

упознавале са децом у мањим групама у току преподнева. 

3.Дечја недеља је обележена изложбом радова ученика млађих разреда у боравку под слоганом 

,,Подељена срећа је два пута већа”. Реализатори су учитељи у боравку. 

4. На ликовном конкурсу ,,У мом срцу лежи..” у организацији Пријатељи деце Београда ученици 

старијих разреда су обележили Дечју недељу и  освојили 4 награде на општинском и једну на 

градском такмичењу. 

Ученици старијих разреда су учествовали  и на  ликовним конкурсима. У организацији СОРАС, на 

ликовном конкурсу ,,Мој Београд”, једна наша ученица  је освојила другу награду. Реализатор је 

Наталија Вакањац. 

5.Ђачка песничка сусретања су ове године организована онлајн. Рок за предају песама је био 16.11. 
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Литерарне секције млађих и старијих радова су учествовале. Реализатор је Татјана Бањеглав. 

6.У свим одељењским заједницама се редовно одржавају  едукативна предавања на тему правилног 

прања руку и значају одржавања хигијене у циљу спречавања појаве и ширења епидемије вирусом 

Ковид-19. 
 
7.Школска слава Свети Сава је ове године скромно обележена у оквиру одељењских заједница уз 

поштовање епидемиолошких мера. Презентација ученичких радова је постављена на сајт школе. 
8. Наша школа је узела учешће у акцији  Засади живот – буди херој у организацији НУРДОР-а. 

Сакупили смо позамашну суму новца и купили оловке са семеном које ћемо посадити. 

9.Међународни дан матерњег језика је обележен у оквиру сваке одељењске заједнице. Презентација 

је постављена на сајт школе. 

10. Ученици су упркос лошој епидемиолошкој ситуацији марљиво учили и на такмичењима освојили 

бројне награде: 

На окружном такмичењу из хемије, ученица осмог разреда ,Лана Стаменковић освојила је треће 

место.  

На XXIX   републичком ликовном конкурсу „Светосавље нашег доба“ ученика основних 

школа прву награду је освојио Драган Савић , ученик шестог разреда. Ментор је Наталија 

Вакањац. 

 

На општинском такмичењу из историје постигнут је изузетан резултатат: 

1. Катарина Вукашиновић-1.место 

2. Маја Љубичић-1.место 

3. Бојана Карапанџић-1.место 

4. Николина Илић-3.место 

 

На општинском такмичењу из српског језика: 

Катарина Вукашиновић-3.место 

 

На окружном такмичењу у оријентирингу, Васа Нешовановић, ученик седмог разреда је освојио прво 

место у појединачном пласману и треће место у пласману школа. 

 

Пласман на окружно такмичење из математике су освојиле Уна Арсић, ученица четвртог разреда и 

Андреа Мировић, ученица петог разреда. 

 

10. Актив учитеља на челу са већем  четвртог разреда је направио честитке будућим првацима као и 

флајере са свим важним подацима о предстојећем упису у први разред и послао их у околне вртиће. 

11. Сајт школе се редовно ажурира. 

12. Дан наше школе, 31.5.2021. није ни ове године прослављен на уобичајен начин. У холу школе 

постављена је тематска изложба радова ученика трећег разреда. 

13. 28.6.2021. је подела сведочанстава и књижица за све ученике. 

14. Све остале активности планиране планом нису реализоване због лоше епидемиолошке ситуације. 

15. Многе активности као што су: Новогодишњи вашар, Сајам књига, Сајам науке, Најраспеванија 

одељењска заједница, Златна сирена, Читалачка значка, Ускршњи вашар, Дан школе нису  

реализоване због Корона вируса и преласка старих ученика на онлајн наставу. Ове активности ће се 

свакако уврстити у план за наредну школску годину. 

16. На последњем састанку Тима Александра Горановић је  изабрана за  руководиоца  за школску 

2021/22. годину. 
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18.6.2021. 

 

Руководилац Тима, 

Александра Горановић 

 

 

 

 
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 

 
Број одржаних састанака- 10 

-Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе и Педагошки колегијум донели су предлог за 
организацију образовно-васпитног рада у школи у школској 2020/2021. години на основу 
стручног упутства Министарства просвете током трајања пандемије COVID-19 

-Формиран је тима за обезбеђивање квалитета и развој установе.Чланови Тима израдили су план 
рада тима за 2020/2021.школску годину и урађена је подељена задужења . Усвојен је план рада 
Тима за школску 2020/2021. годину 
-Утврђен је начина праћења планираних активности-ШРП, ШП,ГПР у циљу унапређивања 
квалитета рада школе. Планиране активности пратиће се преко школске документације, 

записника са састанака, анализе и дискусије. 

-На основу Упутства о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и средње школе 
(закључак 08 Број:53-6306/2020-1од 11.08.2020.године) Стручно веће биологије и хемије, Тим за 
здравствену заштиту ученика и Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе приступили су 
изради свих протокола за спровођење безбедносних и епидемиолошких мера . Сви протоколи су 
постављени на видним местима у школи и на школском сајту. 

-На основу анализе резултата иницијалног тестирања, коју су урадили Руководиоци стручних 
већа и упознали са њом чланове Тима, закључено је да су резултати на иницијалним тестовима, 

као просечни. 

Препорука је да следеће школске године наставници пре иницијалног тестирања преузму 
активности којима ће подићи мотивацију ученика. 

-На основу посећених часова у школској 2019/2020. Директор школе и психолог саопштиле су 
запажања и извршиле детаљну анализу наставе.Анализа наставе пре увођења ванредног 
стања,показала је да је настава на квалитетном нивоу, да се све више користе информационе 
технологије у настави. Већина наставника користи дигиталне уџбенике. Наставницима је 
сугерисано да је потребно уводити више формативних оцена , детаљно образложити дату оцену и 
појаснити критеријуме оцењивања. Због преласка на онлајн наставу директор, педагог и психолог 
школе су наставили да прате наставу уласком у виртуелне учионице. Закључак је да је већина 
наставника врло успешно организовала рад на платформама. 

-Извршен је одабир семинара који ће се одржати у школи : 1.Медијација као начин превенције 
сукоба у школи.Каталошки број 120 К4/П4 16 сати (два дана) 2.„Дигитално учење – 

занимљивији час и трајније знање“- електронски Каталошки број 430 трајање 5 недеља ;бодова 
35. 3.Водич за управљање стресом и негативним емоцијама код просветних радника 
Каталошки број бр.233 К1/П4 

-Сарадња са тимом за инклузију и са педагошким асистентом одвијала се редовно током првог 
тромесечја. Разматран је предлог Тима за инклузију за увођење нових ученика у ИОП (у 
записнику тима за инклузију). 

-ЗВКОВ је поставио резултате завршног испита 2019/2020. Руководиоци стручних већа су 
извршили детаљну анализу и мере за побољшање резултата. Заједнички закључак је да су 
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ученици наше школе завршни испит реализовали изнад републичког просека. 

-Тим за стручно усавршавање поднео је извештај о стручном усавршавању наставника за 1. 

квартал школске 2020/2021. године. Планирани семинари , који не могу да се одрже онлајн, за 
сада не могу бити реализовани. 

-Директорка школе је чланове Тима обавестила о информацијама о стручно-педагошком надзору 
(подршка школама). На састанку 16.11.2020. са руководиоцем Школске управе Београд 
директори су обавештени о тачкама прегледа и методологији рада просветних саветника. 

-На основу Уредбе Владе Републике Србије, у којој су прописане нове мере за организацију рада 
основних школа због тренутне епидемиолошке ситуације, од 30.11.2020. до 18.12.2020.извршена 
је организација образовно-васпитног рада за ученике млађих и старијих разреда. Такође је 
детаљно утврђен начин праћења остваривања оперативног плана активности и начин праћења и 
вредновања постигнућа ученика. 

-Стручна већа и остали тимови упознали су чланове Тима са оствареним активностима у 1. 

полугодишту 2020/2021. године. Карактеристика у свим извештајима је да се многе активности 
предвиђене планом нису оствариле, због тренутне епидемиолошке ситуације у земљи, већ су 
одложене за наредни период, када се стекну услови за њихову рализацију. 

-Извршена је анализа постигнућа ученика на крају првог полугодишта и дате су сугестије за 
унапређивање рада школе 
-Тим за самовредновање поднео је извештај о раду, договорено је да психолог школе сачини 
упитник за оцењивање дигиталних компетенција, које је приредио ЗУОВ. Овај део 
самовредновања није био у плану Тима, али је одлучено да се уради почетком 2.полугодишта , 
због потребе рада на даљину 
-Тим за стручно усавршавање поднео је извештај о стручном усавршавању наставника у 1. 

полугодишту школске 2020/2021.године. Реализовани су само онлајн семинари, наведени у 
извештају. 

-Тим за ИОП поднео је извештај о праћењу и евалуацији ИОПа . 
-Тим за развојно планирање поднео извештај о оствареним активностима из Развојног плана за 
1.полугодиште2020/2021.године. Директорка школе је обавестила чланове Тима о преговорима 
које је имала са челницима Градске скупштине и представницима Градског секретаријата за 
образовање и дечју заштиту у вези са реконструкцијом школе (у Развојном плану). На састанку су 
дата чврста уверења да је наша школа предвиђена за реконструкцију у наредном периоду. 

-Извршена је детаљна нализа рада на даљину за ученике 5-8 разреда, у периду од 30.11.2020. до 
18.12.2020.године. Чланови Тима донели су закључак да су се сви предметни наставници веома 
брзо и успешно организовали и реализовали наставу на даљину путем Гугл учионица . Највећи 
број наставника радио је преко платформе Гугл-мит, у непосредном контакту са ученицима. 

-Руководилац Тима за самовредновање Ирена Грбић упознала је чланове Тима са предстојећим 
активностима које су предвиђене процесом самовредновања Област која се вреднује у наредном 
периоду су РЕСУРСИ школе. 

-Разматрани су тромесечни извештај о стручном усавршавању које су поднели поднели су 
руководиоци тима за стручно усавршавање (Сања Николић) и тима за професионални развој 
(Јован Јовановић). Договорено је да се формира Гугл учионица „Стручном усавршавању 
наставника“. Учионица ће садржати све сертификате и друге доказе о стручном усавршавању ван 
и унутар установе, које ће наставници додавати током школске године. 

-Разматран је тромесечни извештај о праћењу и евалуацији ИОП-а. 

-Чланови Тима упознати су са приступањем школе пројекту „Школе за 21. век“. 

Пријављено је 8 наставника за обуку . 
У оквиру овог пројекта за све наставнике омогућена је обука за рад са микробитовима. 

-Стручна тема „Услови и поступак напредовања и стицања звања“ презентована је на 
Наставничком већу. Тему је презентовала Вера Љубисављевић. 

-Чланови Тима је упознати су са Извештајем о пружању стручне помоћи , који нам је доставило 
МПНТР, Школска управа Београд 27.05.2021.године. Под овом тачком разговарало се и о 
текућим проблемима у настави и оцењивању ученика који наставу прате на даљину. 
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-Разматрани су извештаји свих стручних, разредних већа и тимова на крају школске године. 

Закључено је да су у току школске 2020/2021. године све планиране активности реализоване. 

- Разматрани су извештаји о раду у школској2020/2021.Стручног актива за развојно планирање , 
Тима за самоврадновање, Тима за израду ИОПа и Тима за стручно усавршавање. 

- Закључено је да је већина активности реализована током школске 2020/2021. године. 

-Унапређење система за праћење и вредновање квалитета рада вршило се континуирано, током 
целе школске 2020/2021. године. 

-Унапређење наставе кроз интерактивне методе и ИКТ вршило се континуирано, током целе 
школске 2020/2021. године. 

Напомена: Све планиране активности, које нису везану за наставу, реализоване се у 
складу са епидемиолошком ситуацијом и упутствима из Министарства просвете. 
30.06.2021. Руководилац Тима: Вера Љубисављевић__ 

 

 

 

 

Тим за сарадњу са породицом 

 
                              ИЗВЕШТАЈ ЗА ШКОЛСКУ 2020-2021. ГОДИНУ 

ЧЛАНОВИ ТИМА( написати имена): 

1.Јована Миљковић 

2. Јадранка Данојлић 

3. Драгана Миленковић 

4. Оливера  Стаматовић 

5. Мухамед Рамадани 

6. Радмила Свитлица 

7. Јасмина Радиновић Лукић 

8. Ирена Станковић Милошевић 

9. Ивана Франовић 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ ПО МЕСЕЦИМА И НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Све планиране активности предвиђене планом, школске 2020/2021. године, су и реализоване. Ове 

школске године је одржано 7 састанака Тима, од тога 6 састанка је одржано онлајн.  

Сарадња школе и породице је важан предуслов за адекватно подржавање и подстицање развоја 

ученика. Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, заснован на међусобном 

разумевању, поштовању и поверењу. Детаљно информисање, саветовање, консултовање у доношењу 

одлука, настављени су и током другог полугодишта школске 2020/2021. године. Сарадња се одвијала 

у складу са свим мерама предострожности услед пандемије вируса ковид-19. 

Сваки наставник је, према плану и утврђеном термину, одржавао индивидуалне консултације, 

поштујући све мере у заштити од вируса. Родитељи су долазили на консултације са наставником по 

унапред утврђеном термину, али је овакав вид комуникације био мање интензиван него раније. 

Интензивирана је онлајн комуникација са родитељима, путем имејл адресе, вајбера и путем 

телефонских позива.  

Родитељски састанци су такође реализовани онлајн, на крају 1. тромесечја, 17. и 18. новембра 2020. 

године, последње недеље децембра, поводом завршетка полугодишта, прве недеље априла 

(завршетак трећег тромесечја) и 28. јуна, поводом завршетка школске године. 

Информације на огласној табли и сајту школе су редовно ажуриране. 

Од великог значаја је и сарадња родитеља и наставника у продуженом боравку, који су одржавали 

индивидуалне консултације у унапред утврђеном термину. Поред онлајн комуникације и 

индивидуалних консултација, родитељи су могли да комууницирају са наставником у боравку и 

приликом преузимања ученика из боравка, уз ношење маских и држање прописане дистанце. 

Савет родитеља је током ове школске године имао 5 састанка: 14. 9. 2020, 25. 11. 2020, и у другом 

полугодишту 21. 1. 2021, 7. 4. 2021. и 30. 6. 2021. Сви састанци, осим састанка у септембру, су 

одржани онлајн, због пандемије. Школски одбор се састајао 7 пута, онлајн: 14. 9. 2020, 2. 10. 2020, 
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10. 12. 2020, 21. 1. 2021, 27. 1. 2021, 22. 2. 2021. и 29. 4. 2021. 

Педагошко-психолошка служба је одржавала сарадњу са породицом, што је од великог значаја.  

Непосредан контакт са децом и родитељима  који имају било какав проблем или дилему, пружање 

подршке, саветовање, конструктивнијој сарадњи наставника са родитељима и децом, допринео је рад 

педагошко-психолошка служба је имала велики утицај.  

И у овом периоду, у оваквим околностима и путем сарадње на даљину, родитељи су имали увида, 

били ангажовани и на сваки адекватан начин били укључени у рад школе, тимова и свакодневно 

функционисање. 

 

____________________________________ 

Јована Миљковић, руководилац Тима 

 

 

 

 

 

 

Тим за социјалну и здравствену заштиту ученика и сарадњу са Црвеним 

крстом 

 
 

ЧЛАНОВИ ТИМА: Мухамед Рамадани, Александра Богдановић, Драгана Максимовић, 

Марија Радишић, Марина Максимовић, Весна Сретић, Драгана  Миленковић, Кристина 

Павловић Рајковић, Александар Илић, Драгана Јовановић 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ ПО МЕСЕЦИМА И НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

1.  Тим је током ове године имао 8 састанака. Због актуелне епидемиолошке ситуацијевећина 

активности није реализована у протеклом периоду. Такође због актуелне епидемиолошке 

ситуације  у току сваког месеца одржавана су различита предавања на тему правилног 

одржавања хигијене. Током месеца септембра евидентиран је број ученика којима је неопходна 

социјална заштита, ромских ученика као и ученика са додатном подршком педагошког 

асистента. Обезбеђена је помоћ социјално угроженим ученицима у виду бесплатних уџбеника, 

радних листова и бесплатних оброка. Такође учествовали смо у давању мишљења и издавања 

потврда за остваривање социјалне помоћи и дечијег додатка. 

- Сви ученици на часовима одељенског старешине су упућени од својих наставника како да 

спроводе мере заштите и превенције од вируса Ковид-19. Ученицима су приказани едукативни 

садржаји о овој теми. На свим видним местима у школи постављени су плакати о правилима 

понашања у овој ситуацији, као и хигијенска правила прања руку и ношења заштитних маски. 

- Одржане су и радионице на тему здравља и здравог начина живота, као и заначај одржавања 

личне хигијене, на часовима одељењског старешине. 

2.  Услед опште епидемиолошке ситуације тренутно је обустављен обилазак ученичких породица 

из социјално угрожених миљеа. Педагошки асистент редовно прати напредовање ученика 

(телефонским разговорима). У сарадњи са ПП-службом поднети су извештаји Центру за 

социјални рад. 

- Током месеца октобра одржана су различита предавања ученицима од I до VIII разрдана теме: 

„Исхрана, формирање навика и ставова“; „Сазнања о себи и препознавању осећања“ (I до IV 

разред ); „Хигијена  и значај прања руку“. 

-  У сарадњи са Црвеним крстом ученици трећег и четвртог разреда су учествовали и решавали 

онлајн квиз на тему „Хероји природе и окружења“- смањење ризика од катастрофе. 

3. Током месеца новембра организована су едукативна предавања: „Важност уношења течности 
и физичке активности“; „Болести прљавих руку“, „Безбедност у кући школи“, такође 
организоване су и радионице на тему толеранције и превенције дискриминације у оквиру свих 
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одељења на часовима одељењске заједнице, грађанског васпитања, биологије и физичког и 
здравственог васпитања. 

- С обзиром на ситуацију изазвану вирусом Ковид-19, за ђаке ове године неће бити прикупљања 
половне зимске гардеробе и обуће.  

4. Током месеца децембра организована су едукативна предавања: „Начини чувања од болести, 
бити здрав“ у млађим разредима на часовима чос-а. Одржана је и вршњачка едукација на тему  
„1. децембар Светски дан борбе против сиде“, ученици су припремали презентације, а због 
тренутне епидемиолошке ситуације едукација је остварена путем Гугл учионице, старији 
разреди.  

- С обзиром на епидемиолошку  ситуацију изазвану вирусом Ковид-19,  није обављен 
стоматолошки преглед ученика првог разреда, као ни систематски преглед ученика трећег 
разреда, ученици су обавештени о даљим корацима.  

- Одржана су едукативна предавања на тему правилног прања руку и значају одржавања хигијене 
у циљу спречавања појаве и ширења епидемије вирусом Ковид-19. 

- Због ранијег завршетка првог полугодишта ове године неће бити организована хуманитарна 
акција „Један пакетић пуно љубави“ у сарадњи са Црвеним крстом. 

- Због актуелне епидемиолошке ситуације већина активности  у сарадњи са Црвеним крстом није 
ни реализована у протеклом периоду.  

- Наша школа је узела учешће у акцији  Засади живот – буди херој у организацији НУРДОР-а. 
Сакупили смо позамашну суму новца и купили оловке са семеном које ћемо посадити. 

5.  Ове године због епидемиолошке ситуације нисмо узели учешће на ликовном и    литерарном 
конкурсу под називом '' Крв живот значи''; 

- Обележавање 20. фебруара - Светског дана социјалне правде, обелезено је разговором на ЧОС-у 
.  

6.    Одржане су радионице на часовима одељењског старешине на тему: Лепо понашање; Односи у 
породици и сарадња у породици и школи; Безбедно понашање у саобраћају, хитне 
интервенције; Прихватање потреба других; ,,Светски дан вода“- обележили ученици у боравку; 
„Здравље је највеће богатство“- Светски дан здравља; Значај физичке активности на свежем 
ваздуху; „Пушење, путеви ширења и мере заштите“. 

7.   Општинско такмичење ученика 4. разреда на тему '' Шта знаш о Црвеном крсту и добровољном 

давању крви ?'' није одржано због епидемиолошке ситације у нашој земљи. 

8.   Обележавање Светског дана заштите животне средине путем спортских, ликовних и литерарних 
активности и изложба радова у холу школе-Чување животне средине- Чувари природе. 

9.    На последњем састанку Тима Драгана Јовановић је  изабрана за  руководиоца  за школску 

2021/22. годину. 

 

 
 

28.06.2021. 

Руководилац Тима, 

Драгана Јовановић 
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Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

 
ЧЛАНОВИ ТИМА: 
 16.ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ 

КОМПЕНТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

 

1. Радиславка Лакићевић Копања руководилац 

2. Стефан Поповић члан тима 

3. Ирена Грбић члан тима 

4. Драгана Јовановић члан тима 

5.  Биљана Нешковић директор 

6. Биљана Пуповић помоћник директора 

7. Данијела Банићевић педагог 

8. Дејан Радоњић члан тима 

9. Представник локалне самоуправе члан школског одбора 

10. Представник Ђачког парламента / 

11. Руководиоци стручних већа 

Стручно веће за математику и физику-Сања Николић 

Стручно веће за српски језик-Милена Јекић 

Стручно веће за стране језике-Радмила Свитлица 

Стручно веће за ликовну и музичку културу-Наталија 

Вакањац 

Стручно веће за биологију и хемију-Весна Сретић 

Стручно веће за физичко васпитање-Александар Илић 

Стручно веће за технику  и технологију о информатику 

и рачунарство ( ТиТ и ИР)- Радиславка Лакићевић 

Копања                                                                      

Стручно веће за историју и географију-Јован 

Драгићевић                                                                               

Стручно веће учитеља-Ивана Солдо 

чланови тима 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ ПО МЕСЕЦИМА И НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Одржано је укупно 6 састанака Тима. 

Све активности Тима су реализоване континуирано у периоду: септембар 2020. -, јун2021. године. 

Активности 

1.Kомпетенција за учење.  

 Извршена анализа успеха  на свим седницама Актива стручних већа у школскојб2020/2021. години. 
Наставници су закључили да ученицима пријају мање групе и да лакше усвајају градиво и боља 

комуникација је остварена. Посредством разредних старешина и на организованим 

индивидуалним конскултацијама редово се врши обавештавање родитеља и указује на 

могућности напредовања. 
2. Oдговорно учешће у демократском друштву 

Одговорно учешће у демократском друштву реализовано је  активним учешћем Ученичког 

парламента као и  реализација акције „Срце Синђелића“ . 

Извештај о раду Ђачког парламента предала М.Пантелић. 

3. Eестетичка компетенција 

Естетичке компетенције су реализоване континуирано ( Изложбе и Приредбе , носилац активности: 

наставници ликовног, музичког, српског језика ,технике и техн. и наставници разредне наставе). 

Наставница Ликовне културе организовала изложбу ученичких радова у холу школе.. 

4. Реализacija мини пројекaт ( активи стручних већа) 
 

4.1.Наши дивни уметници су у првом полугодишту  реализовали пројекат под називом „Свирачи и 

инструменти“ који замишљен тако да уједини елементе ликовне и музичке уметности. Наставници: 

Петра Јовановић, Наталија Вакањац.Разред: 5-7.разред. Презентација ће бити поставњена на сајту 

школе. 

4.2. Ученици 8/4 су у новембру посадили пет стабала у школском дворишту.Пројекат реализовали  

Весна Сретић и Стефан Поповић. 

4.3. Пројекат стручног већа српког језика  : Израда часописа  Синђа је у  току, Задужена: М.Јекић. 
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4.4. Стручно веће зa технику и технологију, техничко и информатичко образовање и информатику:                                                                                                                                                                   

Пројекат :НАМАГНЕТИШИ СЕ                                                                                              Носилац 

активности: С.Брашњевић                                                                                        Време  реализације: 

март –април                                                                                          Пројекат завршен.Магнети су 

подељени предшколцима,. 

Стручно веће Техника и технологија и Информатика и рачунарство је ишло на први дигитални 

Фестивал науке.2020 (он лине) . Са ученицима смо заједно путовали кроз узбудљив свет науке.                                                                                                                                                   
У мају су сви ученици учествовали у истраживању о  дигиталним уџбеницима које користе  у настави 

(попуљавали упитник који је поставњен  у гугл учионици).Реализовали сви наставници Стручог већа ТИТ и 

ИР 

4.5. Стручно веће за биологију и хемију  

Пројекат :Сајам Туризма                                                                                                 Носилац 

активности: Ј.Николић 

У сарадњи са средњом Угоститељско-туристичком школом ученици одељења 7-3 су из биологије 

урадили школски пројекат – Сајам туризма.Циљ пројекта је да ученици Ош” Стеван Синђелић” 

представе општину Звездара, укажу на значајне локалитете и заитересују ученике да посете и 

истраже поједина места на нашој општини.Ученици су самостално радили истраживања, 

прикупљали податке, фотографисали поједине локације и направили су краћи филм. 18.06.2021 

одржан је он -лине час преко гугл мита са ученицима 7-3 разреда Основне школе “Стеван Синђелић” 

и Угоститељско - туристичке школе.Часу су присуствовали професори средње школе као и ученици 

који су се представили презентацијом -Београд кроз погледе.Том приликом наша школа се 

представила са кратким филмом којим смо преставили општину Звездару. 
4.6.Стручно веће страних  језика                                                                                             Пројекат: My 

country – израда и двојезично обележавање макете рељефа, 5. разред -  (децембар)                                                                                                                               

Носилац активности:Ирена Грбић                                                                                               Пројекат је 

изложен у учионици за енглески 

                             

5. Континуирано су праћена ученичка постигнућа. Највише је пажње посвећено праћењу наставе на 
даљину - континуирани инструктивни увид директора у образовно- васпитни рад у сарадњи са 
стручним сарадницима и предлагање мера за побољшање квалитета рада 
Носилац ативности: директор, педагог,психолог,наставници разредне наставе  и наставници 

предметне наставе. 

6. На стручном већу за ТиТ, и ИР се радило на усаглашавању оцењивања ученика .                          

Носилац ативности: Станика Брашњевић. 

7. У циљу промовисања школе и припреме за упис првака, наставници информатике припремили су 
и поставили на сајт презентацију о нашој школи, педагог и психолог редовно постављале све 
информације од значаја за упис које су пристизале од Министарства просвете. 
- Учитељи и ученици млађих разреда, направили су плакат који је истакнут у 6 вртића и за све 

предшколце тих вртића је припремљен и подељен материјал: коверта са  честитком коју су ученици 

самостално радили, писмо за родитеље и као поклон уз то, једна оловка.  

8. На решавању  проблема путем индивидуалних разговора, учествовали су директор, педагог, 

психолог,наставници разредне наставе  и наставници предметне наставе. 

Требало би одржати стручну тему: Пројектна настава  

                            Руководилац ТИМ-а 
                             Радиславка Копања Лакићевић  
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Тим за заштиту животне средине 

 
 

ЧЛАНОВИ ТИМА: 

Јелена Николић-руководилац тима 

Дејан Радоњић-ћлан тима 

Јадранка Данојлић-члан тима 

Сања Лончар-члан тима 

Марина Максимовић-члан тима 

Славица Сретић-члан тима 

- Последњи ( шести по реду ) састанак тима се одржао он лине 21.06.2021.године преко платформе 

google classroom. 

- Тим за заштиту животне средине је у складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом спроводио 

планиране активности које су прилагођене тренутним условима и обележени су сви значајни датуми 

предвиђени планом рада тима. 

- Континуирано током читаве године је трајала акција прикупљања чепова. 

- 15.02.2021 школа је учествовала у акцији Засади живот-буди херој.Национално удружење 

родитеља деце оболеле од рака НУРДОР покренуло је акцију.Куповином оловке која садржи 

семе (нане,босиљка или лаванде) са боокмаркером ученици су подржали и ову племениту 

акцију чија је порука:пиши што више, читај што више, кад год можеш посади биљку и увек 

помози другоме. 

- 21.03.2021 обележен је Светски дан шума.У оквиру биолошке секције и на часовима 

биологије са ученицима се разговарало о значају дрвећа, истакнуте су бројне користи шумске 

вегетације. 

- 22.03.2021 обележен је Светски дан вода.Са ученицима су на часовима биологије и 

биолошке секције наставнице указивале на важност воде, њену заштиту, као и на недостатак 

воде за пиће у многим деловима света.   

- Акција “Сат за планету” је једна од највећих добровољних грађанских акција за заштиту 

природе.Ученици виших разреда су упознати са акцијом која се ове године реализује под 

слоганом “Покрени се за Планету” , на часовима се дискутовало о климатским променама и 

начинима на које оне могу да се ублаже. 

- 22.априла је обележен Дан планете Земље:ученици су у оквиру биолошке секције и на 

часовима биологије огледали кратак филм о планети Земљи. 

- Међународни дан биодиверзитета је обелећен 22.05.2021 на часовима биологије и у оквиру 

биолошке секције. 

- Током маја месеца ученици трећег разреда су са учитељицом Сањом Лончар из предмета -

пројектна настава реализовали активност везану за рециклажу и заштиту животне средине. 

Тема: Заштитимо животну средину 

Назив радионице: Од рециклаже до играчке 

Радови ученика су представљени у холу школе. 

- Ученици петог разреда су током маја месеца сакупљали стару хартију за рециклажу.Одељење 

5-3 је сакупило највећу количину старе хартије од свих петих разреда. 

- Ученици четвртог и петог разреда су пресађивали цвеће са својим учитељицама и 

наставницом биологије Весном Сретић. 
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- На часовима биолошке секције обележени су значајни еколошки датуми :Светски дан борбе 

против дувана, Светски дан влажних станишта, Светски дан китова,Светски дан птица 

селица,Светски дан пчела. 

 

 

- Због актуелне епидемиолошке ситуације нису релизована посета Сајму екологије, 

хуманитарна акција срце Синђелића која се традиционално одржава сваког 

децембра,озелењавање школског дворишта . Све акције које спроводи локална самоуправа, 

град и Министарство животне средине нису могле да се реализују у школској 2020/2021 

години. 

 

 

- Напомена: на састанку Тима је предложен и једногласно усвојен план Тима за заштиту 

животне средине за школску 2021-2022 годину. 

 

 

 

 

 

21.06.2021                                                                                  Руководилац тима: 

                                                                                                    Јелена Николић 

 

 
 

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

 
У току школске 2020/21. год. Тим је реализовао 6 састанака и реаговао на вербалне и физичке    сукобе међу 

вршњацима. Најчешће ситуације којима се Тим бавио су биле вређање, говорење ружних речи, гурање и 

ударање међу вршњацима. Састанцима тима поред сталних чланова  присуствовали су  одељењске старешине 

ученика који су били учесници различитих сукоба. У једном случају Тим је заказао и присуство родитеља, али 

се они нису одазвали позиву. У односу на претходне године Тим се суочавао са знатно мањим бројем пријава 

насилног понашања. Највероватнији узрок томе су епидемиолошке мере  које су подразумевале мањи број 

ученика у учионици и школи и онлајн наставу. Иако су ученици старијих разреда једно време наставу пратили 

преко интернета није било пријава дигиталног насиља. 

Састанци су увек били садржајни, 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. У 

једном случају се радило о пријави родитеља, а у другом је у питању био наставак сарадње од прошле 

школске године. Инспекцијски надзор је утврдио да је пријава родитеља неоснована. Дискутовано и о 

случајевима првог нивоа насиља и у тим случајевима се највише радило на мерама превенције. Тим 

континуирано остварује одличну сарадњу са Групом за образовање мањина социјалну инкузију и заштиту од 

насиља Министарства просвете. 

Све мере Тима се за сада спроводе без већих тешкоћа. 

Тим је учествовао у осмишљавању мера друшвеног корисног рада. По извештајима разредних старешина 

друштвено корисни рад се спроводи по утврђеном плану. 

Активности програма реализовале су се и кроз програме социјалне  заштите, програма корективно -

васпитног рада, унапређења васпитног рада, сарадње са породицом. Већина активности које су подразумевале 

рад у већим групама нису реализоване по плану услед епидемиолошких мера. 
- Држање предавања о  превенцији заразних болести Хив и Сида; 

- Обележена је Дечја недеља   

- Попуњавање листа о пријави насиља  

- Постављање плаката с правилима понашања, саветима за ненасилну комуникацију  по учионицама и/или 

ходницима школе 
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- Организовање хуманитарне акције „Срце Синђелића“ 

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

вршњачког насиља 

-  Предавања на тему електронског и вршњачког насиља у старијим разредима. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

XV   ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ РАДА ШKOЛE 

 

 
Анализа упитника за самопроцену капацитета школе за организовање 

 

АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА СПРОВЕДЕНЕ АНКЕТЕ 

„УПИТНИК ЗА САМОПРОЦЕНУ КАПАЦИТЕТА ШКОЛЕ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ 

НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ“ 

 
„Упитник за самопроцену капацитета школе за организовање наставе на даљину“ је урађен на основу 

„Оквира за процену капацитета основних и средњих школа за организовање образовања на даљину у случају 

када је обустављен непосредни рад са ученицима“ и „Европског упитника о настави и учењу на даљину - 

SELFIE“. 

Циљ истраживања је утврђивање материјалних и људских ресурса који утичу на квалитет одржавања 

наставе на даљину и комуникације међу учесницима наставног процеса, сагледавање јаких и слабих страна и 

предлог мера за побољшање. 

Упитник су попуњавале су три групе испитаника: управа школе, наставници и ученици старијих 

разреда. Обрађен је у форми гугл упитника и подељен свим испитаницима преко гугл учионица, у периоду од 

2.2 - 4.2.2021.г. 

Табела 1 Број испитаника 

Група испитаника 

(број додељених 

анкета) 

Број испитаника 

(попуњених анкета) 

Проценат испитаних у 

односу на укупан број 

додељених анкета 

Број питања у 

упитнику 

 

Управа школе* (4) 4 100% 20 

Наставници (54) 42 77,77% 22 

Ученици* (394) 233 59,14% 15 
*Директорка, помоћница директорке, педагог и психолог 

**Ученици од 5-8. разреда. Ученици нижих разреда нису обухваћени упитником због тога што су они похађали 

наставу у школи, а не онлајн, у овој школској години. 

На основу горенаведених података, може се констатовати да је одзив испитаника у односу на број 

додељених анкета врло добар, што се тиче наставног кадра. Што се тиче ученика, тек нешто више од половине 

додељених анкета је попуњено због недовољне мотивисаности ученика да одговоре на упитник.  

По форми, питања су углавном била вишеструког избора. У упитнику за ученике, питање 9 је садржало 

и потпитање отвореног типа, а у упитнику за наставнике, таква су била питања 12,13 и 15, где се тражило 

појашњење, тј. опис активности. 

По садржају, питања се могу поделити у пет група:  

I. Техничка опремљеност и систем за управљање 

II. Обученост за организацију, извођење и укључивање у наставу на даљину 

III. Реализација наставе на даљину 

IV. Подршка ученицима 
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V. Сарадња и комуникација са осталим учесницима у наставном процесу 

Квантитативна анализа резултата анкете је изражена у графиконима појединачних одговора за сваку 

групу испитаника, који се налазе у прилогу овог документа. 

У наредном сегменту ће бити изложена анализа података за сваку групу питања посебно и укрштено, 

односно одговора на питања која су била заступљена у све три групе испитаника, као и закључци изведени из 

ових података. 

 

I. Техничка опремљеност и систем за управљање 

Питање 1 за наставнике и ученике се односи на поседовање дигиталног уређаја који омогућава 

квалитетну реализацију и праћење онлајн наставе. 92,9% наставника и 100% ученика је одговорило потврдно 

на ово питање. 

Питање 2 за наставнике и ученике се односи на поседовање додатне опреме потребне за извођење и 

праћење наставе у реалном времену (камера, микрофон, слушалице). 76,2% наставника и 89,7% ученика је 

одговорило потврдно на ово питање.  

Питање 3 за наставнике и ученике се односи на приступ и квалитет интернет везе код куће. Сталан и 

брз интернет има 45,2% наставника и 54,5% ученика. Сталан, али успорен интернет има 16,7% наставника и 

10,30% ученика. Интернет одговарајуће брзине, са повременим прекидима има 35,7% наставника и 33,5% 

ученика. Проценат наставника и ученика који имају веома успорен интернет који често прекида и омета 

квалитет онлајн наставе је веома мали (2,4% наставника и 1,7% ученика). Међу испитанима нема оних који 

уопште немају интернет везу код куће. 

Питање 1 за управу школе односила су се на постојање централног система за управљање који користе 

сви наставници и ученици. 

Све групе испитаника су имале питање које се тиче обезбеђивања дигиталног уређаја, интернет везе и 

радног простора свим ученицима и наставницима који немају техничких могућности за укључивање у онлајн 

наставу од своје куће. 92,9% наставника и 80,7% ученика је обавештено о овој могућности. Управа школе је 

једногласно потврдно одговорила на ово питање. 
Питање 2 за управу школе односило се на постојање лица које пружа техничку подршку у случају 

проблема са реализацијом онлајн образовања на даљину и администрира школски систем за управљање 

учењем и добијенје 100% потврдан одговор. 

Питање 3 за управу школе се односило на заштиту података наставника и ученика. 75% управе школе је 

одговорило потврдно на ово питање, а један члан (25%) одрично. 

На основу датих одговора на ову групу питања, може се закључити следеће: 

• Највећи број ученика и наставника поседује уређај, додатну опрему и сталан приступ брзом 

интернету од куће, што омогућава углавном несметано и квалитетно извођење онлајн 

наставе. Требало би, у сарадњи са локалном самоуправом и Министарством радити на 

обезбеђивању квалитетне опреме и интернет везе свим наставницима и ученицима који нису 

у могућности да то обезбеде сами.  

• У школи постоји јединствен систем за управљање – Google Classroom – који користе сви 

наставници и ученици за реализацију наставе и међусобну комуникацију.  

• Школа обезбеђује дигитални уређај, интернет везу и радни простор свим ученицима и 

наставницима који немају техничких могућности за укључивање у онлајн наставу од своје 

куће. Већина испитаника је обавештена о овој могућности. Требало би на видно место у 

школи, на веб страници и преко одељењских старешина проследити ову информацију као 

подсетник.  

• У школи постоје лица која пружају техничку подршку у случају проблема са реализацијом 

онлајн образовања на даљину и администрира школски систем за управљање учењем. 

 

II. Обученост за организацију, извођење и укључивање у наставу на даљину 

Питање 4 за наставнике и 14 за управу школе тиче се самопроцене нивоа дигиталних компетенција у 

односу на „Оквир дигиталних компетенција за дигитално доба“ из 2019.г. Највећи број наставника (47,6%) је 

оценило своје дигиталне компетенције на средњем нивоу, следе наставници са вишим нивоом компетенција 

(26,2%), основним (23,8%) и само један наставник (0,24%) је одговорио да не поседује дигиталне 

компетенције. 75% чланова управе школе је компетенције наставника оценило на средњем нивоу, а 25% на 

основном нивоу.  

Питање 6 за наставнике и 8 за управу школе се односи на организовану интерну обуку наставника о 
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технологији и платформи која ће се користи у настави на даљину. 97,6% наставника је одговорило потврдно 

на ову тврдњу. Управа школе је једногласно потврдно одговорила на ово питање. 

Питање 7 за наставнике и 9 за управу школе се односи на интерну обуку о педагошким аспектима 

подучавања на даљину. 71,4% наставника је одговорило потврдно на ову тврдњу. Управа школе је у три од 

четири случаја одговорила одрично на ово питање (75%) 

Питање 9 за ученике је отвореног типа и гласи: „Јасне су ми све опције гугл учионице (отварање 

задатка, скидање материјала, слање задатка, праћење рокова…) Ако је одговор НЕ, напиши шта ти није јасно, 

ако је да упиши да.“ Односи се на обученост ученика да се укључе и прате наставу у гугл учионици. Само 3 

ученика од укупног броја су навела да имају проблем са слањем задатка или слике. Сви остали ученици су се 

изјаснили да су им све опције јасне. 

На основу датих одговора на ову групу питања, може се закључити следеће: 

• Дигиталне компетенције наставника су на нивоу који омогућава функционисање наставе 

на даљину. Требало би посветити пажњу константном професионалном развоју у овој 

области, тј. детектовати конкретне слабости и недостатке и организовати додатне обуке 

наставника. 

• У школи је организована интерна обука наставника о технологији и платформи која се 

користи у настави на даљину.  

• Обука наставника о педагошким аспектима подучавања на даљину или по комбинованом 

моделу је спроведена, али, с обзиром да је већи део управе школе и мањи број наставника 

одговорио негативно на ово питање, требало би поновити одређене аспекте обуке и у току 

одржавања наставе на даљину, а у организацији психолога и педагога школе. 

• Ученици су обучени за коришћење алата у гугл учионици и у највећем броју су јасне све 

опције (отварање задатка, скидање материјала, слање задатка, праћење рокова…). 

Требало би на доступно место окачити и поновити упутства за слање задатака и слика 

сваки пут приликом слања задатка ученицима како би се избегло неразумевање. 

 

VI. Реализација наставе на даљину 

Питање 4 се односило на праћење наставе коју организује Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја (РТС и интернет портали). Свакодневно, све предмете прати 22,7% ученика. Сваки дан 

само неке предмете прати 15,5% ученика. Неколико пута недељно, наставу прати 11,6% ученика, а 7,7% 

ученика уопште не прати наставу на ТВ-у. Највећи број ученика прати наставу повремено, према препоруци 

предметног наставника. 

Питање 5 за ученике се односило на укљученост у гугл учионице свих наставних предмета. Чак 99,5% 

ученика је одговорило да је укључено у гугл учионице свих предмета. Занемарљив број ученика је укључен 

само у учионице предмета које сматра битним (0,04%) и нема ученика који уопште нису укључени у наставу 

на овој платформи. 

Питање 6 за ученике односи се на одржавање часова у реалном времену преко Google Meet-а. 53,2% 

ученика је одговорило да наставу на тај начин држе сви наставници, а 36,9% да то чини већина наставника, 

што укупно чини 90,1% наставника. Знатно мањи број ученика је одговорио да то чине поједини наставници 

(8,18%), док су четири ученика (1,72%) одговорила да се наставници углавном не придржавају распореда 

часова. 

Питање 11 за ученике се односило проналажење материјала, задатака и комуникацију са наставницима 

на платформи Google Classroom . Највећи број испитаника (82,4%) је одговорило да то може да учини у свим 

учионицама, 15,5% да то може да учини у већини учионица, а остатак (2,1%) само у неким учионицама. 

Ниједан испитаник није одговорио да ни у једној учионици не може то да учини.  

Питање 21 за наставнике, 8 за ученике и 18 за управу школе се односе на обезбеђивање материјала од 

стране наставника на интернету у са новим темама како би се време наставе искористило за интерактивне 

активности. 42,9% наставника је одговорило да често примењује ову методу, 45,2% повремено, а 11.9% 

никада не користи. На исто питање, ученици су одговорили да сви наставници   (62,7%) или да већина 

наставника (30,5%) примењују ову методу у настави. Мањи број ученика је одговорио да само поједини 

наставници примењују ову методу (4,29%), а само 2 ученика су одговорила да ниједан наставник то не чини. 

50% чланова управе је одговорило да наставници то чине повремено, а 50% често. Укрштањем података може 

се видети да су наставници, ученици, као и управа, оценили овај параметар на сличном нивоу. 

На основу датих одговора на ову групу питања, може се закључити следеће: 

• Настава, размена информација и комуникација између ученика и наставника одвијају се 

на јединственој платформи Google Classroom. Сви ученици су укључени у све или већину 

учионица, где комуницирају са наставницима, прате материјале које наставници 
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постављају, шаљу задатке, а часови се одржавају већином у реалном времену, према 

распореду часова, преко Google Meet-а. Ученици прате и наставу коју организује 

Министарство на РТС-у, у највећем броју само повремено, по препоруци наставника. 

• Наставници су упознати и користе методу „обрнуте учионице“, али би се могло 

закључити да овде има још простора за унапређивање. Предлог је одржавање угледних и 

огледних часова са применом ове методе како би наставници који су овладали овом 

методом пренели своја искуства својим колегама. 

 

III. Подршка ученицима 

 Питање 10 за наставнике се односило на обученост за пружање психо-социјалне помоћи ученицима у 

кризним ситуацијама. Само 16,7% наставника зна да помогне ученицима у свим кризним ситуацијама. Већина 

наставника (54,8%) зна да помогне у већини кризних ситуација. У неким кризним ситуацијама ученицима зна 

да помогне 23,8% наставника, а само два наставника су одговорила да не знају како да помогну, али знају 

коме треба да упуте ученике којима је потребна помоћ те врсте. 

Питање 10 за ученике се односило на особу/особе којима се ученици најчешће обраћају за помоћ или 

објашњење када имају технички проблем или ако им нешто није јасно у гугл учионици. 40,8% ученика је 

навело предметног наставника, 30,9% члана породице, 16,3% другове из одељења и 12% сами покушавају да 

реше проблем пратећи упутства онлајн. 

Питање 12 је имало и додатак отвореног типа који се односио на појашњење на који начин се 

реализује подстицање сарадње међу ученицима у дигиталном окружењу уколико испитаник одговори 

потврдно (33,33%).  Већина наставника је одговорила да то не чини (66,67%). Они који су одговорили 

потврдно, навели су формирање група за заједнички рад на пројектима и задацима, допуњавање, дискусије о 

наставном материјалу. 

Питање 13 је имало и додатак отвореног типа који се односио на појашњење на који начин се 

реализује подстицање ученика да користе дигиталне алате у међупредметним пројектима. Само 26,19% 

наставника је одговорило позитивно на ово питање, али је веома мали број заиста навео на који начин то чини. 

Као добар пример је наведен заједнички рад на школском часопису. 73,81% наставника је негативно 

одговорило на ово питање. 

Питање 14 за наставнике и 17 за управу односи се на примену дигиталних технологија за за стварање 

активности које подстичу развој самомотивације, способности процене сопствених снага и слабости. 23,8% 

наставника је одговорило да то чини на сваком часу, 31% неколико пута у току месеца, 16,7% неколико пута у 

току онлајн наставе. 28,6% наставника је одговорило да не организује такве активности. Управа је једногласно 

оценила да наставници то чине повремено. 

Питање 15 за наставнике односи се на коришћење дигиталних алата како би омогућили  ученицима да 

међусобно процене знање уз пружање садржајне повратне информације. 33,33% наставника је потврдно 

одговорило на ово питање, а у додатку отвореног типа је навело као начине на које то чини: квизове, е-

учионицу, презентације, посете онлајн изложбама и коментарисање радова других ученика. 66,67% 

наставника је одговорило одрично на ово питање. 

Питање 19 за наставнике, 13 за ученике и 15 за управу је било да ли наставници подучавају ученике да 

организују време помоћу календара активности како би одредили распоред својих активности, контролисали 

време проведено на дигиталним уређајима и избегли одвраћање пажње. 63,9 % ученика је одговорило 

потврдно на ово питање, 59,5% наставника је одговорило да то ради често и 16,7% повремено. 36,1% ученика 

и 23, 8% наставника је дало негативан одговор на ово питање. Већина чланова управе (75%) је оценило да 

наставници то чине повремено. 

Питање 22 за наставнике и 14 за ученике је било да ли наставници подучавају ученике да користе 

дигиталне технологије (отварање мејла, коришћење гугл учионице, слање домаћег задатка, објаве и сл.). 89,7% 

ученика је одговорило потврдно на ово питање. 54,8% наставника је одговорило да то ради свакодневно, а 

33,3% повремено. 10,3% ученика и 11,9% наставника је одговорило негативно на ово питање. 

Питања 20 за наставнике, 15 за ученике и 16 за управу односе се на подучавање ученика од стране 

наставника како да се служе дигиталним алатима ради тражења помоћи када наиђу на потешкоће у учењу у 

настави на даљину. 89,3% ученика је одговорило потврдно на ово питање. 54,8% наставника је одговорило да 

то чини често, а 35,5% повремено. 10,7% ученика и 9,5% наставника је одговорило негативно на ово питање. 

Већи део управе школе (75%) је оценио да наставници то чине повремено, а један члан је оценио да то чине 

често (25%). 

Питање 16 за наставнике се односило на пружање додатне подршке ученицима којима је таква помоћ 

потребна. 33,33% наставника шаље посебно припремљени материјал једном недељно, а исти проценат 

повремено припрема посебан материјал у договору са родитељима и одељењским старешином. 16,7% 

наставника сваки час шаље посебан материјал, а исти проценат упућује ученике на делове садржаја који се 
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обрађују или утврђују, без припреме посебног материјала. Ниједан испитаник није одговорио да не обезбеђује 

никакву додатну подршку ученицима током онлајн наставе. 

На основу датих одговора на ову групу питања, може се закључити следеће: 

• Већи број наставника зна како да помогне ученицима у свим или у већини кризних 

ситуација, али постоји знатан број оних који знају да помогну само у неким или уопште не 

знају како да им помогну. Требало би направити план обуке наставника и праћења 

напредовања по овом питању на нивоу психолошко-педагошке службе. 

• Наставници недовољно користе дигиталне алате који се могу користити за  подстицање 

међусобне сарадње ученика, рад на међупредметним пројектима и међусобну процену 

знања уз садржајну повратну информацију. Такође, наставници у недовољној мери 

користе дигитално окружење да стварају активности које подстичу развој 

самомотивације, способности процене сопствених снага и слабости. Потребно је упутити 

наставнике на изворе знања и примере добре праксе у овој области организовањем 

стручних предавања и радионица у школи и учешћем на семинарима. 

 

IV. Сарадња и комуникација са осталим учесницима у наставном процесу 

 

Питање 7 за ученике, 18 за наставнике и 20 за управу односе се на одржавање часова одељењске 

заједнице у настави на даљину. 42,9% испитаника, односно 18 наставника, нису одељењске старешине, тако 

да су проценти одговора наставника који су одељењске старешине морали бити сразмерно прорачунати у 

односу на целокупан број испитаника. 29.6% ученика и 33,3% наставника је одговорило да се састанци 

одељењске заједнице одржавају сваке недеље, преко гугл мита, према распореду часова. 22,3% ученика и 

16,7% наставника је одговорило да се састанци одржавају преко гугл мита повремено, када одељењски 

старешина жели да обавести ученике о нечем важном, 11,6% ученика и 12,5% наставника да обавештавају 

ученике у гугл учионици тако што старешина објављује поруке у стриму, 14,6% ученика и 20,8% наставника 

је одговорило да комуницира повремено, преко других дигиталних средстава (вајбер група). 21,9% ученика и 

20,8% наставника је одговорило да не одржава часове одељењске заједнице током наставе на даљину. Управа 

школе је имала понуђена два одговора, да и не. 75% је одговорило потврдно, а један члан је одговорио 

одрично на ово питање. 

Питање 11 за наставнике се односило на редовно обавештавање ученика о правилима понашања и 

начинима комуникације онлајн. Највећи број наставника је одговорио да обавештава ученике повремено 

(40,5%) или на сваком часу (35,5%) у усменој форми. Мањи број наставника (11,9%) сматра да је писано 

обавештење на почетку наставе на даљину довољно и да се ученици увек могу упутити на њега ако је 

потребно, 11,9% наставника обавештава само поједине ученике по потреби или када питају, а само један 

наставник сматра да ученике треба да обавештава искључиво одељењски старешина.  

Питање 17 за наставнике и 19 за управу школе се односило на комуникацију наставника и родитеља у 

току наставе на даљину. 40,5% испитаника (17 наставника) није одељењски старешина. Од 27 наставника који 

имају одељењско старешинство, 21 (77,78%)  родитељима шаље обавештења путем мејла или вајбер групе, 

једносмерна комуникација, а они постављају питања и коментаришу у одговору, 3 наставника (11,11%) 

организује састанке у реалном времену, тако да је омогућена двосмерна комуникација, а један наставник је 

одговорио да не организује уопште родитељске састанке онлајн, већ само по потреби одговара на питања 

родитеља. Управа школе је имала понућене само потврдан и одричан одговор, а једногласно су оценили да 

одељењске старешине редовно користе дигиталне технологије за комуникацију са родитељима. 

Питање 8 за наставнике се односи на постојање заједничке збирке ресурса на интернету који се могу 

делити, допуњавати и поново користити у настави. 69% наставника је одговорило потврдно на ово питање. 

Питање 9 за наставнике су се односи на међусобну сарадњу наставника у размени искустава о 

примени дигиталних технологија у настави и стварању заједничких ресурса на интернету. На ово питање сви 

наставници су дали потврдан одговор. 

Питање 10 за управу школе се односи на рад руководилаца установе на подстицању наставника да 

размењују искуства у примени дигиталних технологија у настави. Сви чланови (100%) су одговорили 

потврдно на ово питање. 

Питање 11 за управу школе се односи на одржавање онлајн састанака на заједничкој платформи 

(Наставничко и Разредна већа, Савет родитеља). Сви чланови (100%) су одговорили потврдно на ово питање. 

Питање 12 за управу школе се односи на сарадњу са надлежном школском управом у смислу праћења 

реализације онлајн наставе. Сви чланови (100%) су одговорили потврдно на ово питање. 

Питање 13 за управу школе се односи на сарадњу са јединицама локалне самоуправе, кризним 

штабовима и центрима за социјални рад.. Сви чланови (100%) су одговорили потврдно на ово питање. 
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На основу датих одговора на ову групу питања, може се закључити следеће: 

• Наставници углавном усмено и редовно обавештавају и подсећају ученике о правилима 

понашања и начинима комуникације онлајн. Требало би овакву врсту комуникације 

подстицати као пример добре праксе и код осталих наставника кроз саветовање и 

менторски рад. 

• Одељењске старешине комуницирају са родитељима ученика у писаној форми, путем 

мејла или вајбер групе. Наставници обавештавају и анкетирају родитеље, а они 

одговарају или постављају питања истим каналом комуникације. С обзиром на 

немогућност усклађивања термина слободног времена и различитих дигиталних 

компетенција родитеља, ова врста комуникације је прихватљива и у пракси доказана као 

функционална. 

• Руководиоци установе подстичу наставнике да размењују искуства у примени дигиталних 

технологија у настави и редовно прате реализацију онлајн наставе и о томе извештавају 

школску управу. Дигиталне технологије се користе за све облике сарадње у оквиру 

стручних органа школе (састанци већа и Савета родитеља). Школа сарађује са 

јединицама локалне самоуправе, кризним штабовима и центрима за социјални рад. 

ЗАКЉУЧАК: 

Резултати упитника показују реалну слику капацитета школе за организацију и реализацију наставе на 

даљину. Школа функционише добро на свим нивоима (управа, наставни кадар, ученици) и настава на 

даљину се реализује без већих проблема. Постоји тенденција за сталним напредовањем и побољшањем 

тренутних материјалних и стручних капацитета. Уочени недостаци и проблеми се решавају „у ходу“, 

али и плански, и у томе постоји одлична сарадња на свим нивоима у школи и са организацијама и 

установама ван школе. 

Анализа резултата може бити добар извор података и смерница у изради Развојног плана установе за 

наредни период. Такође, резултати ће бити достављени и Ђачком парламенту (сегмент за ученике) на 

разматрање и давање сугестија за побољшање наставе на даљину. 

Критички осврт на анкету и предлози за побољшање: требало би смањити број питања, питања 

учинити максимално разумљивим одређеној групи испитаника, питања отвореног типа елиминисати и 

преформулисати у затворена како би била лакша за обраду. Такође, требало би мотивисати испитанике 

да учествују у одговарању на упитник у што већем броју како би се добили валиднији подаци. 

 

 

 

 

 

Анализа упитника о облицима и начину стручног усавршавања 

 

АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА СПРОВЕДЕНЕ АНКЕТЕ 

„УПИТНИК ЗА НАСТАВНИКЕ О ОБЛИЦИМА И НАЧИНУ СТРУЧНОГ 

УСАВРШАВАЊА“ 

 

„Упитник за наставнике о облицима и начину стручног усавршавања“ обрађен је у форми гугл упитника и 

подељен свим наставницима преко гугл учионице, у периоду од 17.-26.5.2021.г. 

Циљ истраживања је утврђивање степена и врсте стручног усавршавања наставника,  усклађености 

потреба и могућности реализације стручног усавршавања у установи и ван ње. 

Напомена: Упитник су попуњавали сви наставници. Укупно је попуњена 71 анкета, што је већи број од 

броја наставника, јер се у више случајева због техничких недостатака десило да је исти наставник послао два 

пута свој одговор. Због ове мањкавости могло би дођи до извесног одступања података у односу на реалну 

ситуацију. 
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ВАЖНО                                                    ТАЧНО/ПРИСУТНО 

1 - неважно                                                 1 - нетачно/није присутно 

2 - мало важно                                           2 - у мањој мери тачно/присутно 

3 - важно                                                    3 - у већој мери тачно/присутно 

4 - веома важно                                         4 - тачно/присутно у потпуности 

 

77% испитаника ову тврдњу је оценило као присутну у потпуности, а 66% као веома важну. 13% 

испитаника је оценило тврдњу као присутну, а 18% као важну. Знатно мањи проценат испитаника је дало 

оцене 1 и 2 за ову тврдњу. На основу квантитативне анализе се може закључити да школа наставницима 

омогућава стално стручно усавршавање. 

 

71% испитаника ову тврдњу је оценило као присутну у потпуности, а 60% као веома важну. 17% 

испитаника је оценило тврдњу као присутну, а 24% као важну. 10% испитаника је ову тврдњу тврдњу оценило 

као нетачну и 7% као неважну. На основу квантитативне анализе се може закључити да школа подстиче 

наставнике да се стручно усавршавају у већој мери, али да је потребан додатни подстицај за одређени број 

наставника. 
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50% испитаника ову тврдњу је оценило као присутну у потпуности, а 49% као веома важну. 31% 

испитаника је оценило тврдњу као присутну, а 34% као важну. 11% испитаника је ову тврдњу оценило као 

присутну у мањој мери и 6% као мање важну. 6% испитаника је оценило да ово није присутна појава и 7% да 

је неважна. На основу квантитативне анализе се може закључити да школа није довољно јасно поставила 

циљеве и приоритете у стручном усавршавању наставника. 

 

56% испитаника ову тврдњу је оценило као присутну у потпуности, а 53% као веома важну. 29% 

испитаника је оценило тврдњу као присутну, а 29% као важну. 6% испитаника је ову тврдњу оценило као 

присутну у мањој мери и 4% као мање важну. 7% испитаника је оценило да ово није присутна појава и 4% да 

је неважна. На основу квантитативне анализе се може закључити да је програм стручног усавршавања 

наставника у школи у знатној мери транспарентан, али да има простора за побољшање када је у питању 
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информисаност наставника.

 

49% испитаника ову тврдњу је оценило као присутну у потпуности, а 59% као веома важну. 30% 

испитаника је оценило тврдњу као присутну, а 23% као важну. 13% испитаника је ову тврдњу оценило као 

присутну у мањој мери и 7% као мање важну. 7% испитаника је оценило да ово није присутна појава и 6% да 

је неважна. На основу квантитативне анализе се може закључити да стручно усавршавање наставника у школи 

у знатној мери планира према стварним потребама наставе, али да стручна већа треба да приликом планирања 

за наредну школску годину подробније анализирају и више узимају у обзир стварне потребе наставника и 

наставе. 

 

 

60% испитаника ову тврдњу је оценило као присутну у потпуности, а 57% као веома важну. 19% 

испитаника је оценило тврдњу као присутну, а 23% као важну. 10% испитаника је ову тврдњу оценило као 

присутну у мањој мери и 6% као мање важну. 9% испитаника је оценило да ово није присутна појава и 9% да 

је неважна. На основу квантитативне анализе се може закључити да наставници у већој мери могу да утичу на 

избор тема и облика свог стручног усавршавања. 
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59% испитаника ову тврдњу је оценило као присутну у потпуности, а 57% као веома важну. 26% 

испитаника је оценило тврдњу као присутну, а 26% као важну. 7% испитаника је ову тврдњу оценило као 

присутну у мањој мери и 4% као мање важну. 7% испитаника је оценило да ово није присутна појава и 7% да 

је неважна. На основу квантитативне анализе се може закључити да наставници приликом планирања свог 

усавршавања за наредну школску годину у већој мери бирају семинаре различитих приоритета и компетенција 

и да то сматрају једнако важним. 

 

 

 

 

33% испитаника ову тврдњу је оценило као присутну у потпуности, а 54% као веома важну. 46% 

испитаника је оценило тврдњу као присутну, а 27% као важну. 11% испитаника је ову тврдњу оценило као 

присутну у мањој мери и 6% као мање важну. 7% испитаника је оценило да ово није присутна појава и 9% да 

је неважна. На основу квантитативне анализе се може закључити да постоји несклад између оцене важности и 

присутности ове тврдње. Наставници сматрају важним да стручно усавршавање буде примењиво и корисно за 
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њихов професионални развој, али да нису задовољни реалним стањем.

 

53% испитаника ову тврдњу је оценило као присутну у потпуности, а 61% као веома важну. 33% 

испитаника је оценило тврдњу као присутну, а 21% као важну. 7% испитаника је ову тврдњу оценило као 

присутну у мањој мери и 4% као мање важну. 4% испитаника је оценило да ово није присутна појава и 4% да 

је неважна. На основу квантитативне анализе се може закључити да наставници у школи у највећем проценту 

сматрају веома важним дељење знања стечених на семинарима и да је у већој мери присутна межусобна 

размена искустава. 

 

 

44% испитаника ову тврдњу је оценило као присутну у потпуности, а 56% као веома важну. 37% 

испитаника је оценило тврдњу као присутну, а 24% као важну. 13% испитаника је ову тврдњу оценило као 

присутну у мањој мери и 9% као мање важну. 4% испитаника је оценило да ово није присутна појава и 6% да 

је неважна. На основу квантитативне анализе се може закључити да наставници у већој мери примењују знања 
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стечена на семинарима у пракси, али да има простора за побољшање у том смислу.

 

На основу квантитативне анализе се може закључити да се већина наставника континуирано стручно 

усавршава. 

 

 

 

 

 

 

На основу квантитативне анализе се може закључити да се у школи веома води рачуна о увођењу 

наставника приправника у рад уз одговарајућу подршку. 
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На основу квантитативне анализе се може закључити да се незнатан број наставника укључио у облике 

стручног усавршавања као организатор-водитељ програма. Школа би требало да ради на промоцији и 

подстицању наставника. 

 

 

Мали проценат наставника је активно укључен у рад стручних друштава. Школа би требало да 

промовише и подстиче наставнике да се укључе у већем броју. 

 

15. Молимо вас да изнесете своје сугестије и предлоге који би допринели квалитету даљег стручног 

усавршавања наставника у вашој школи: 19 одговора. 

Избор одговора релевантних за анализу анкете: 

„Стручна усавршавања треба да буду усклађена са реалним потребама праксе.“  

„Што више укључивати у све врсте стручног усавршавања наставнике са мање година радног стажа а за 

наставнике са стажом 30+ година због великог и богатог практичног искуства смањити потребне сате 

усавршавања.“ 

 

„Усавршавање у интердисциплинарном раду и међупредметној саборности. Тематски дани.  

Квалитету усавршавања наставника допринели би вебинари/ семинари који су применљивији у пракси. 

Више практичних примера!“ 
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„Неопходна је чешћа размена знања стечених на семинарима.“ 

 

„Задовољна сам стручним усвршавањем и подршком коју школа пружа наставницима  

Било би лепо да повремено имамо од стране школе, плаћен програм за прављење видео садржаја.“  

 

 

 

 

Извештај о самовредновању 

 
ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ 

ОШ "Стеван Синђелић ", Београд 

за школску  2020/2021. годину 

 

1. ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

Руководилац: Ирена Грбић, наставник енглеског језика 

Чланови тима: Биљана Нешковић (директорка), Тереза Моличник (психолог), Биљана Капелети, 

Горица Мијаиловић и Јасмина Радиновић Лукић (учитељице), Станика Брашњевић, Тања Ребић 

(наставници предметне наставе); Срђан Радивојевић (члан Савета родитеља), Сања Лончар (члан 

Школског одбора) и Лука Бабуновић (члан Ученичког парламента) 

2. ОБЛАСТ САМОВРЕДНОВАЊА 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, 

УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

СТАНДАРДИ ИНДИКАТОРИ 
НИВО 

ОСТВАРЕНОСТИ 

6.1. Руковођење 

директора jе у 

функциjи 

унапређивања 

рада школе. 

 

6.1.1. Постоjи jасна организациона 

структура са дефинисаним 

процедурама и носиоцима 

одговорности. 

6.1.2. Формирана су стручна тела и 

тимови у складу са потребама 

школа и компетенциjама 

запослених. 

6.1.3. Директор прати делотворност рада 

стручних тимова и доприноси 

квалитету њиховог рада. 

6.1.4. Директор обезбеђуjе услове да 

запослени, ученички парламент и 

савет родитеља активно учествуjу 

у доношењу одлука у циљу 

унапређења рада школе. 

6.1.5. Директор користи различите 

механизме за мотивисање 

запослених. 

 

4 

6.2. У школи 

функционише 

систем за 

праћење и 

вредновање 

квалитета рада 

6.2.1. Директор редовно остваруjе 

инструктивни увид и надзор у 

образовно-васпитни рад. 

6.2.2. Стручни сарадници и наставници у 

звању прате и вреднуjу образовно-

васпитни рад и предлажу мере за 

 

 

 

 

 

4 
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побољшање квалитета рада. 

6.2.3. Тим за самовредновање остваруjе 

самовредновање рада школе у 

функциjи унапређивања квалитета 

6.2.4. У школи се користе подаци из 

jединственог информационог 

система просвете за вредновање и 

унапређивање рада школе. 

6.2.5. Директор ствара услове за 

континуирано праћење и 

вредновање дигиталне зрелости 

школе. 

6.2.6. Директор предузима мере за 

унапређење образовно-васпитног 

рада на основу резултата праћења 

и вредновања 

 

6.3. Лидерско 

деловање 

директора 

омогућава 

развоj школе  

6.3.1. Директор своjом посвећеношћу 

послу и понашањем даjе пример 

другима. 

6.3.2. Директор показуjе отвореност за 

промене и подстиче иновациjе. 

6.3.3. Директор промовише вредности 

учења и развиjа школу као 

заjедницу целоживотног учења. 

6.3.4. Директор планира лични 

професионални развоj на основу 

резултата спољашњег вредновања 

и самовредновања свог рада. 

 

 

 

 

4 

6.4. Људски 

ресурси су у 

функциjи 

квалитета рада 

школе  

6.4.1. Директор подстиче 

професионални развоj запослених 

и обезбеђуjе услове за његово 

остваривање у складу са 

могућностима школе. 

6.4.2. Запослени на основу резултата 

спољашњег вредновања и 

самовредновања планираjу и 

унапређуjу професионално 

деловање. 

6.4.3. Наставници, наставници са 

звањем и стручне службе 

сарадњом унутар школе и 

умрежавањем између школа 

вреднуjу и унапређуjу наставу и 

учење. 

6.4.4. Запослени примењуjу 

новостечена знања из области у 

коjима су се усавршавали. 

 

3 

6.5. Материjално- 6.5.1. Директор обезбеђуjе оптимално 4 
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технички 

ресурси 

користе се 

функционално. 

 

коришћење материjално-

техничких ресурса. 

6.5.2. Наставници континуирано 

користе наставна средства у циљу 

побољшања квалитета наставе. 

6.5.3. Материjално-технички ресурси 

ван школе (културне и научне 

институциjе, историjски 

локалитети, научне институциjе, 

привредне и друге организациjе и 

сл.) користе се у функциjи 

наставе и учења. 

 

6.6. Школа 

подржава 

инициjативу и 

развиjа 

предузетнички 

дух 

6.6.1. Директор развиjа сарадњу и 

мрежу са другим установама, 

привредним и непривредним 

организациjама и локалном 

заjедницом у циљу развиjања 

предузетничких компетенциjа 

ученика. 

6.6.2. У школи се подржава реализациjа 

проjеката коjима се развиjаjу 

опште и међупредметне 

компетенциjе. 

6.6.3. Школа кроз школске проjекте 

развиjа предузимљивост, 

ориjентациjу ка предузетништву 

и предузетничке компетенциjе 

ученика и наставника. 

6.6.4. Школа укључуjе ученике и 

родитеље у конкретне активности 

у кључним областима квалитета. 

6.6.5. Директор развиjа међународну 

сарадњу и проjекте усмерене на 

развоj кључних компетенциjа за 

целоживотно учење ученика и 

наставника. 

 

 

 

 

3 

 

Од 6 стандарда два су остварена на нивоу 3 а четири су остварена на нивоу 4. 

 Укупна оцена квалитета области је 3,67. 

Није могуће поредити оцену у односу на претходно самовредновање јер је, према тадашњем 

Правилнику ова област била раздвојена у две (Ресурси и Управљање установом) У односу на 

претходни период остварен је значајан напредак у области материјално-техничких ресурса, 

што је показатељ континуираног рада директора на унапређењу квалитета установе . 

 

4. МЕТОДОЛОГИЈА САМОВРЕДНОВАЊА 

 

 Избор техника и инструмената за спровођење самовредновања 

  

Технике Инструменти 

Анализирање документације - Годишњи план рада школе за школску 
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2020/21. 

- Годишњи извештај о раду директора 

школе за школску 2019/20. 

- Извештај тима за самовредновање из 

претходног циклуса самовредновања 

- Развојни план установе за период 2020-

2025. година 

- Извештај тима за стручно усавршавање 

за текући период 

- Записник о редовном инспекцијском 

надзору из априла 2021. године 

- Записник о извршеном надзору над 

стручним радом у библиотеци из маја 

2021. г. 

- Извештаји о извршеном попису од 

2018-2020. 

- Попис потреба стручних већа и актива 

за наставним средствима из августа 

2021. 

Анкетирање 

- Упитник за самопроцену капацитета 

школе за организовање наставе на 

даљину 

- Упитник о облицима и начину стручног 

усавршавања 

Интервјуисање 
Интервјуи са директорком, секретаром 

и рачуноводством школе  

Посматрање Школске просторије, опрема и наставна 

средства 

 
 

5. ТОК  И ФАЗЕ САМОВРЕДНОВАЊА 

 

Учесници обухваћени истраживањем Управа школе, наставни и ненаставни 

кадар, ученици 

Временски период самовредновања Школска 2020/21.година 

Фазе самовредновања - Избор области за самовредновање 

- Израда Акционог плана самовредноване 

области 

- Израда инструмената за самовредновање 

за предмет самовредновања 

- Реализација самовредновања 

- Обрада и анализа добијених података 

- Израда извештаја о самовредновању са 

предлогом мера за унапређивање 

Претходна искуства, која су била од 

користи члановима Тима 

- Извештај о самовредновању из 

претходног циклуса самовредновања 

- Извештај о екстерном вредновању школе 

из 2017. године 

 

 

7. УОЧЕНЕ СЛАБОСТИ И НЕДОСТАЦИ И ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА 

ШКОЛЕ: 

 

- План стручног усавршавања на нивоу школе учинити транспарентнијим 
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- Интензивирати размену искустава наставника стечених кроз програме стручног 

усавршавања изван школе 

- Продукте ваннаставних активности и пројектне наставе учинити видљивијим са циљем 

промоције рада школе 

- Мотивисати наставнике да се укључе у рад матичних стручних друштава 

- Мотивисати наставнике да напредују у струци и да се остваре у улози организатора програма 

стручног усавршавања  

- Обновити дотрајала  наставна средства и опрему у складу са финансијским могућностима 

школе 

- Интензивирати сарадњу са локалном заједницом ради обезбеђивања додатних средстава за 

развој школе 

- Подстицати предузимљивост и оријентацију ка предузетништву 

- Израдити посебне пројекте који могу обезбедити материјалну или техничку добит за школу 

- Укључити ученике и родитеље у остваривање приоритетних задатака школе у већој мери  

- Реализовати пројекат обнове школске зграде у сарадњи са Општином 

- Унапредити рад школске библиотеке према мерама донетим у извештају о инспекцијском 

надзору  

 

 

8. ПРИЛОЗИ: 

1. Анализе два упитника (Упитник за самопроцену капацитета школе за организовање наставе 

на даљину и Упитник о облицима и начину стручног усавршавања) 

2. Извештај о раду тима за самовредновање за школску 2020/21.годину 

 
 

i Облици стручног усавршавања 

   I  На нивоу школе у оквиру својих развојних активности:   

а) угледни часови са анализом и дискусијом;  

б) излагања на састанцима стр. органа и тела са анализом и дискусијом о семинарима, приказ књиге, приручника, 

дидактичког средства, стручног чланка,  

    истраживања, студијског путовања, стручну посету;  

в) остваривање истраживања, ОВ-пројекта у школи; програма од националног значаја; програма огледа; облика 

стручног усавршавања у школи. 

   II  Одобрени програми сталног стручног усавршавања који се реализују као обуке и одобравају се по процедури за 

акредитацију (МП, ЗУОВ), домаћи и међународни 

   III Акредитовани програми високошколских институција који се реализују као облици доживотног учења 

   IV Стручни скупови: а) конгрес  б) сабор, сусрети и дани  в) конференција  г) саветовање  д) симпозијум  ђ) округли сто  

е) трибина 

   V  Летње и зимске школе – размена искуства и обично траје дуже од  3 дана; учествују у процесу одобравања; добијају 

се сати 

   IV  Стручна (ради знања и искуства у оквиру струке) и студијска путовања (ради знања и искуства за конкретан посао) 

– не подлеже пријављивању и одобравању, не 

        добијају се сати, подноси се извештај ономе ко је упутио запосленог на пут.  

 
ii Улога у облику стручног усавршавања: аутор, реализатор; предавач / излагач; организација,  координација; слушалац / 

посматрач/ пратилац.  
iii Организатор неког облика стручног усавршавања може бити образовна установа, МП, ЗУОВ, стручно друштво и 

друге организације регистроване за образовну  

    делатност. На нивоу школе наводи се име појединца, тима, актива и ли тела и органа школе, подразумева се да је 

школа иза њих. 
iv Ниво организовања: школа, општински, регија, републички, међународни  
v За све наведене активности и облике потребан је доказ. За активности на нивоу школе довољан је записник, извештај и 

слични акти који су усвојени на Наст. већу,  

   Школском одбору. За одобрене програме (акредитоване, стручне скупове, програме доживотног учења, зимске и летње 

школе) добијају се уверења о похађаној обуци,  

   програму. За стручна и студијска путовања доказ је извештај који појединац подноси институцији / организацији која га 

је упутила на њега.  
vi Бодовање - За акредитоване облике стручног усавршавања - обуке добијају се као и досада уверења о похађаном 

програму стр. усавршавања који може носити  
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   највише 24 сата: 1 сат=1 бод, а штампају се на прописаном обрасцу светлоплаве позадине. За стручне скупове добијају 

се светлозелена уверења са бројем бодова на 

   њима: 1 дан = 1 бод, 2 дана = 2 бода итд.  Летње и зимске школе такође пролазе кроз процес одобрења и издају се 

уверења. За похађане  програме доживотног учења  

   (новине у струци које преносе високошколске установе) добијају се уверења, вероватно бела, са ЕСП 

бодовима(европски систем преноса бодова): 1 ЕСП бод = 25 сати  


